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pääkirjoitus

Koodinpätkä
suuromistajana

P

örssiyhtiö on kapitalismin suurimpia keksintöjä. Listautumis
annit edistävät innovaatioita mahdollistaen yrittäjälle irtau
tumisen ja uuden aloittamisen. Ne tarjoavat mahdollisuuden
riskin jakamiseen ja rajaamiseen. Pörssiyhtiöiltä edellytetään
läpinäkyvyyttä, mikä lisää luottamusta. Kaikki tämä rohkaisee
investoimaan pörssiyhtiöihin. Pörssin avulla tavallinen kansalainenkin voi

sijoittaa ja kasvattaa varallisuuttaan.
Pörssiyhtiöiden voittokulku kuitenkin hiipuu. Enronin ja Lehman
Brothersin kaltaisissa fiaskoissa oltiin kaukana läpinäkyvyydestä ja
varallisuuden kasvusta. Lisääntyneestä sääntelystä huolimatta myös
governance on käytännössä heikentynyt omistamisen muuttuessa. M
 onen
amerikkalaisen ja eurooppalaisen yrityksen suurin omistaja on käytän
nössä pätkä koodia. Tämä on seurausta passiivisten indeksirahastojen
sijoituspolitiikasta, jossa kauppaa käyvät ohjelmat on ohjelmoitu myy
mään heti, kun pieniäkin merkkejä ongelmista ilmenee. Tämä saa
toimitusjohtajat keskittymään entistä enemmän neljännesvuosituloksiin
kuin yrityksen pitkäaikaiseen kehittämiseen.
Lyhytjännitteisyyden ongelma on maailmalla tiedostettu, ja eri ratkai
suja haetaan: yhtenä vaihtoehtona on nähty pohjoismainen governancemalli, jossa omistajan, hallituksen ja toimitusjohtajan roolit on selvästi
eriytetty ja määritelty. Analyysi pohjoismaisesta mallista löytyy Manne
Airaksisen artikkelista tässä lehdessä.
Keskustelua käydään myös eri osakesarjoista. Ne ovat erityisesti
Ruotsissa merkittävässä asemassa. Ranskassa säädettiin 2014 niin
sanottu Florange-laki, jonka mukaan ranskalaisten pörssiyhtiöien
osakkeenomistajat, jotka ovat pitäneet osakkeitaan yli kaksi vuotta,
saavat osakkeilleen kaksinkertaisen äänimäärän ( jollei kaksi kolmas
osaa omistajista vastusta päätöstä yhtiökokouksessa). Tämä mahdollistaa
muun muassa sen, että valtiot voivat täyttää tyhjiä kassojaan myymällä
osakkeita menettämättä kuitenkaan valtaansa.
Myös niin sanottu ”shareholder activism” eli osakkeenomistajien
aktivismi on keino puuttua hallintoon yhtiöissä, joihin sijoittajat eivät
ole tyytyväisiä. Aktivismi ei enää välttämättä ole Gordon Gekon itsekästä
lyhytnäköistä ahneutta vaan keino parantaa yhtiön johtamista – useissa
tapauksissa tervehdyttämällä hallitusta esimerkiksi saamalla huono
toimitusjohtaja lähtemään. The Economist otsikoikin artikkelinsa share
holder activism -ilmiöstä seuraavasti: “Capitalism’s unlikely heroes”. Esi
merkkejä aktivistien vaikutuksesta USA:ssa ja pohdintaa ilmiön t ulosta
Eurooppaan on Jyrki Tähtisen artikkelissa.
Mielenkiintoisia lukuhetkiä myös lehden muiden artikkelien parissa ja
lämmintä syksyä.

Lyhytjännitteisyyden
ongelma on maailmalla
tiedostettu

 elsingissä elokuussa 2015
H
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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keskustelua

Maailma menee verkkoon 		
– niin myös DIF

V

iestinnän painopiste siirtyy
verkkoon kiihtyvällä vauhdilla.
Bloggarit haastavat perintei
set tiedotusvälineet, mediako
hut kiihtyvät Twitterissä ja yri
tykset ovat uudenlaisten riskien ja mahdol
lisuuksien edessä, kun kuluttajat siirtyvät
Facebookiin ja muihin sosiaalisen median
kanaviin. Verkossa sana kiirii pidäkkeettä
eteenpäin – viestintäosastoista tai toimitta
jista piittaamatta.
Tämän vuoksi DIF tarjoaa jäsenilleen
mahdollisuuden kehittyä sosiaalisen median
käyttäjinä. Viime keväänä yhdistys järjesti
jäsenilleen kaksi sosiaalisen median koulu
tustilaisuutta, joissa käytiin läpi some-kysy
myksiä alkeista lähtien. Mitä Twitterissä
tehdään, ja miksi siellä pitäisi olla?
Tilaisuuksia järjestetään myös syksyllä.
Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myö
hemmin. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita
niin some-aloittelijat kuin kokeneemmat
käyttäjät.
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Keväästä lähtien DIF on lisäksi tarjonnut
jäsenilleen mahdollisuutta kirjoittaa yhdis
tyksen jäsenblogiin osoitteessa www.dif.fi.
Blogi tarjoaa DIF:n jäsenelle kanavan osal
listua ajankohtaisiin keskusteluihin tai vaik
kapa profiloitua tietyn aihepiirin osaajana.
DIF:n jäsenblogiin saa kirjoittaa kuka
hyvänsä yhdistyksen jäsen haluamastaan
aiheesta. Noin 2000–3000 merkin mittaisia
kirjoituksia voi lähettää viestintäsuunnitte
lija Timo Harjuniemelle (timo.harjuniemi@
dif.fi). Timo vastaa myös mahdollisiin
kysymyksiin ja auttaa tarvittaessa myös
tekstien editoinnissa.

Kerro mielipiteesi lehdestä ja
osallistu arvontaan.
Kolmen askeleen polku verkkokyselyyn

1. Mene osoitteeseen www.mcipress.fi/boardview
2. Merkitse numerosarja 839547.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla lähetä-painiketta.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2015.
Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 4.1.2016. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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Raphael used single-point perspective
to evoke the pantheon of Greek philosophers
in his painting School of Athens.
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Perspective
transformed art.
Can it do the same
for business?

puheenjohtajalta

Omistajat hallitukseen

S

uomessa on hyvä osakeyhtiölaki.
Sen keskeiset lähtökohdat anta
vat edellytykset hyvälle hallin
nolle ja erilaisille menestyksek
käille toimintamalleille. Pörssi
yhtiön merkittävä omistaja voi harkintansa
mukaan jättäytyä passiiviseksi sijoittajaksi,
osallistua aktiivisesti yhtiökokouksen pää
töksien tekemiseen, kuten hallitusvalintoi
hin, tai tulla henkilökohtaisesti mukaan
hallitustyöhön.
Lakimme mukaan yhtiön toiminnan
tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeen
omistajille, joita kaikkien yhtiön päätöksen
tekijöiden tulee kohdella yhdenvertaisesti,
minkään merkittävänkään osakastahon
intressejä suosimatta yhtiön tai muiden
osakkaiden kustannuksella. Yhtiön johdon
on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön
etua. Hallituksen jäsenet ovat tästä lojali
teettivelvoitteessaan henkilökohtaisesti
vastuussa.
Yrityksissä toimiville nämä peruslinjaukset
ovat luonnollisia lähtökohtia päätöksen
teolle. Sen sijaan jotkut poliittiset päättäjät
eivät aina tunnu muistavan, mitä ovat lakiin
säätäneet ja sijoittajille sitä kautta luvanneet.
Pohjoismainen lainsäädäntö mahdollistaa
ankkuriomistajuuden, pitkäaikaisen merkit
tävän omistajatahon, toimimisen aktiivisesti
pörssiyhtiön kehittämiseksi, kun se saman
aikaisesti turvaa muille osakkeenomistajille
yhdenvertaiset oikeudet yhtiön menestyk
sestä, vähemmistösuojan.
Talouskasvun kannustamiseksi pörssimme
houkuttelevuutta omistajille tulisi parantaa
ja löytää lisää kasvollisia ankkuriomistaja
tahoja yrityksiemme strategista kehittämistä
vauhdittamaan. Tarvitsemme rohkeutta
paitsi liiketoimintamallien syvälliseen uudis
tamiseen myös teknologisiin panostuksiin
kilpailuetua luovien innovaatioiden aikaan
saamiseksi.

Directors’
Institute of
Finland

Uskottavuuden kannalta
on eduksi, jos hallituksessa
on mukana omistajia

Hallituksen jokainen jäsen on kaikkien
omistajien edustaja. Hallituksen jokaisella
jäsenellä tulee olla riittävät kyvyt ja taidot
hallitustyöskentelyyn, erityisesti yrityksen
strategiseen päätöksentekoon ja keskeisiin
henkilöarviointeihin. Yrityksen menestys on
kiinni johtamisesta, ja hallitus on osa yrityk
sen johtamisjärjestelmää.
Yhtiön ja sen hallituksen uskottavuu
den kannalta on eduksi, jos hallituksessa
on mukana omistajia. Tässä suhteessa
pörssiyhtiöt voisivat oppia pääomasijoitta
jilta (Private Equity). Omistajalla tarkoitan
henkilöitä, joilla on henkilökohtaisesti tai
omistamansa yrityksen kautta merkittävä
omistus yhtiössä – merkittävä suhteutettuna
jäsenen tuloihin ja varallisuuteen tai yhtiön
markkina-arvoon.
Anglosaksinen traditio hallituksen jäsen
ten riippumattomuuden korostamiseen on
mielestäni toissijainen verrattuna henkilö
kohtaisen omistuksen merkitykseen, etenkin
kun ottaa huomioon vahvan perinteemme
osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja
hallituksen velvoitteesta toimia aina yhtiön
edun mukaisesti.
Kun tervein liikeperiaattein toimiva yritys
tuottaa voittoa ja luo arvoa osakkeenomista
jilleen, se samanaikaisesti luo hyvinvointia
ympäröivälle yhteiskunnalle. Kun saamme
lisää kasvavia, menestyviä yrityksiä Suomeen,
luomme edellytyksiä ylläpitää hyvinvointi
valtion palveluita ja saada julkinen talous
ajan oloon tasapainoon.

Helsingissä
elokuussa 2015
Jorma Eloranta
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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marjo miettinen JA harri kerminen:

Omistajan tahtotila
ohjaa hallitusta
Menestyvä yritys tarvitsee
suunnan. Kun roolijako toimii,
hallitus toteuttaa omistajan
tahtotilaa. Omistusrakenteella
on vain vähän merkitystä,
sanovat Enston omistajasukuun
kuuluva Marjo Miettinen
ja hallitusammattilainen
Harri Kerminen.
Teksti: Hanna Rusila
Kuvat: Vesa Tyni

Marjo Miettinen
omistaja ja hallituksen jäsen,
EM Group
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Harri Kerminen
vuorineuvos,
hallitusammattilainen

O

nko valtionyhtiössä, hajau
tetussa pörssiyhtiössä tai
perheyrityksessä erilaiset
pelisäännöt? Perheyhtiö
taustaisen Marjo Miettisen ja
pörssiyhtiössä pitkän uran
tehneen Harri Kermisen mielestä ei juurikaan.
He painottavat, että omistaja haluaa yrityk
seltä jatkuvuutta ja hyvää tulosta, ja raamit
määrää osakeyhtiölaki.

Millaiset taustat teillä on hallituksissa,
operatiivisessa johdossa ja omistajina?
Marjo Miettinen: Synnyin yrittäjäperheeseen,
mutta kouluttauduin peruskoulun opetta
jaksi. Kymmenen opettajavuotta olivat minun
johtajakouluni! Vasta sitten tulin isäni perus
tamaan Enstoon.
Melko pian kuvaan tuli hallitustyö. Ens
tossa toimin useissa operatiivisen johdon
tehtävissä, ja viime vuoteen asti olin konserni
yhtiömme EM Groupin toimitusjohtaja. Nyt
valmistelemme sukupolvenvaihdosta ja teen
enää hallitustyötä: EM Groupissa, Enstossa
ja Eforessa jäsenenä sekä Telestessä puheen
johtajana.
Lisäksi hoidan muutamaa muuta luotta
mustehtävää. Myös aiempaa hallituskoke
musta on muutamasta paikasta.
Harri Kerminen: Työskentelin Kemiralla 27
vuotta, joista viimeiset viisi toimitusjohtajana.
Sitä ennen olin tulosvastuullisena johtajana
eri divisioonissa.
Hallitustyötä ajatellen oli hyödyllistä
nähdä asiat kummaltakin kantilta. Kolme
viime vuotta olen ollut hallitusammattilainen.
Toimin Finnairin hallituksen varapuheen
johtajana sekä jäsenenä Tikkurilan, Harja
vallan, Normetin, Hallitusammattilaiset ry:n ►
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ja amerikkalaisen SK Capitalin
hallituksissa. Metgen- ja Magsortstart-upien hallituksissa johdan
puhetta. Aiempaa hallitushistoriaa
minulla on esimerkiksi Outokum
musta ja Finprosta.
Marjo Miettinen: Katson
hallitusasioita tietysti etupäässä
omistajanäkökulmasta. Perspek
tiiviä olen saanut työskentelemällä
kaikenlaisissa tehtävissä, molem
min puolin pöytää.
Harri Kerminen: Minulla on
omistajanäkökulmaa sitä kautta,
että yrityksissä painotetaan nykyi
sin johdon omistusta – vaikka
osuudet ovatkin pieniä.
Lisäksi olen sijoittanut Metge
niin ja Magsortiin. Niissä pääsen
katsomaan startup-maailmaa omis
tajan ja hallituksen kannalta.

Mitä pitkäjänteinen
omistaja ottaa huomioon
hallitusta valitessaan?
Marjo Miettinen: Ensin on määri
teltävä, mitä pitkäjänteisyydellä
tarkoitetaan. Pääomasijoittajalle
sana voi merkitä muutamaa vuotta,
samoin pitkän aikavälin strategiaa
laativalle yritykselle. Perheyrityk
sessä puhutaan heti kymmenestä
vuodesta tai jopa sukupolven ylittä
västä ajasta. Hallitusten valinnassa
haetaan pitkäjänteisyyttä, mutta
kokoonpanon määrää aina tilanne.
Joskus tilanteet ja yrityksen stra
tegiat voivat muuttua niin paljon,
että joku jäsen vaihdetaan jo kah
den vuoden päästä. Maksimi alkaa
lähestyä seitsemän vuoden koh
dalla. Silloin hallitukset ja niiden
jäsenet tahtovat jo toistaa itseään.
Harri Kerminen: Paljolti samaa
mieltä. Kovin pitkät hallitusjäse
nyydet eivät ole hyviä; pitää olla
myös vaihtuvuutta. Toinen asia
on sitten diversiteetti, jota tarvi
taan nykymaailmassa ehdottomasti.
Hallituksessa on oltava monen
laista osaamista ja eri näkemyksiä,
mutta ainakin parin jäsenen kan
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nattaisi tuntea toimiala pitkältä
ajalta ja tietää, miten se käyttäytyy.
Kun operatiivisen johdon aika
jänne on kutistunut, hallitus vastaa
pitkäaikaisesta arvonluonnista. Sen
pitää nähdä iso kuva eikä vain sen
hetkistä tulosta.
Marjo Miettinen: Jos hallituk
sessa istuu omistajana, pitää tun
tea omat kykynsä ja etsiä muista
jäsenistä niille täydennystä, siis
lisäarvoa. Valveutunut omistaja ei
haali ympärilleen vain kavereita,
jotka tottelevat kaikessa.
Harri Kerminen: Tuo on tär
keä pointti. Kukaan ei voi hallita
kaikkea. Yritys, joka on miehittä
nyt j ohtopestit pelkästään saman
kaltaisilla ihmisillä, ei pärjää
globaalissa kilpailussa.
Marjo Miettinen: Yrityksen joh
tamiseen on tullut hurjasti uusia
alueita ja osaamisvaatimuksia.
Siksi diversiteettiä tarvitaan sekä
operatiivisessa johdossa että halli
tuksissa.
Harri Kerminen: Nimenomaan.
Maailma on komplisoitunut, ja
muutos vain nopeutuu. Hallituksen
on ymmärrettävä kaikki sen ulottu
vuudet riittävän kattavasti.
Marjo Miettinen: Siksi trendi
keskustelu hallituksissa on elin
tärkeää – vaikka yrityksen markki
nat olisivat kokonaan Suomessa.

Valveutunut omistaja
ei haali ympärilleen
vain kavereita, jotka
tottelevat kaikessa

Lapsille startup-oppia
Harri Kerminen haluaa tutustuttaa
seuraavan polven yrittämiseen ja sijoittamiseen varhemmin kuin hän itse
pääsi niihin kiinni.
Nykyinen hallitusammattilainen on
hankkinut lapsilleen pienen sijoitus
salkun, josta löytyy muun muassa
Metgeniä ja Magsortia. Kerminen toimii molemmissa startupeissa hallituksen puheenjohtajana.
– Kun olin pieni, ympärilläni ei ollut
ketään sukulaista tai tuttua, joka olisi
näyttänyt yrittämisen mallia. Tämä on
Suomessa minun sukupolvessani varsin yleistä. Korkeakoulussakin kannustettiin vain hakeutumaan insinööri
toimistoon tai suureen yritykseen.
Yrittäjyydestä ei puhuttu, hän kertoo.
Koska maa tarvitsee kipeästi uutta
ajattelua ja kasvua, Kerminen haluaa
raottaa lapsilleen ovia.
– Nuori polvi pitäisi saada ehdottomasti perustamaan yrityksiä ja ottamaan riskiä myös omalla rahalla, hän
näkee.
– On kiintoisaa nähdä, mitä lapseni sanovat salkun yritysten kehittyessä. Sijoittaminen on aina oppimista,
olipa kyse pienistä tai suurista rahoista,
Kerminen toteaa.
Tytär ja poika ovat suhtautuneet
hankkeeseen innostuneesti. Kolme
lastenlasta saavat toistaiseksi odottaa
vuoroaan.
– He eivät sentään ole päässeet
vielä touhuamaan salkun kanssa,
Kerminen virnistää.

Kuinka hallitus luotsaa yhtiötä
menestymään pitkäjänteisesti?

Luottamuskoulussa
ulkomailla
Marjo Miettinen viettää useamman
viikon vuodesta Italiassa ja työstää
siellä väitöskirjaansa. Erilainen kulttuuri tarjoaa eväitä myös hallitus
työskentelyyn.
Yksi Miettistä kiehtovista teemoista
on luottamus ja sen kulttuurisidon
naisuus. Suomalaisten tapana on
luottaa lähtökohtaisesti kaikkiin, myös
liikesuhteissa. Italiassa on toisin.
– Jos esimerkiksi haluan ostaa pöydän, varmistan myyjän luotettavuuden
ensin ystäviltäni, hän kuvaa.
Perheyhtiötaipaleella vastaan on
tullut monta luottamukseen liittynyttä
tilannetta. Eräs mieleenpainuvimmista
sijoittui Puolaan.
– Olin tuntenut Puolan-yhtiömme
silloisen johtajan kymmenen vuotta.
Kysyin häneltä, millä tasolla keski
näinen luottamuksemme mahtoi olla.
Hän vastasi: 60 prosenttia, Miettinen
muistelee.
Suomalainen kauhistui, mutta
puolalainen kiirehti täsmentämään,
että luku oli itse asiassa suuri kohteliaisuus. Hänhän luotti sataprosenttisesti vain Jumalaan.
– Tarina osoittaa, kuinka erilaiset
lähtökohdat eri kulttuureissa on. Mitä
etelämmäs mennään, sitä lähempää
nollaa luottamuksen rakennus alkaa.
Kulttuurierot pitää ymmärtää, muuten
yhtiöitä on vaikea johtaa eikä kauppaa tule.
Suomalaisten luotettavuudessa
Miettinen näkee suuren voimavaran –
jos kortit pelataan oikein.
– Ulkomaiset kumppanit pitää saada
vakuutettua, että meihin todella voi
luottaa ensihetkestä. Kun luottamus
on syntynyt, se tuo taatusti profittia.

Marjo Miettinen: Lähtökohta on
yksinkertainen: hallituksen tär
kein tehtävä on miettiä, missä bis
neksessä yhtiö toimii ja voiko se
menestyä myös maailman muut
tuessa. Toiseksi pitää kysyä, onko
suunnan toteuttamiseen rahaa,
ja kolmanneksi, keiden kanssa
homma hoidetaan.
Harri Kerminen: Hallitustyö läh
tee nimenomaan siitä, fokusoim
meko nykyiseen liiketoimintaan
vai lähdemmekö suuntaamaan
bisnestä uudelleen. Yrityksen on
oltava riittävän kannattava ja
kassavirran positiivinen. Jos se
sinnittelee hengissä selviytymis
strategiaperiaatteella, hallitus
työ laskeutuu helposti operatiivi
sen johtamisen tasolle. Hallituksen
sarka ei missään nimessä ole
helppo, sillä ennakointi on vaikeu
tunut huomattavasti.
Marjo Miettinen: Hallitus ei
saa myöskään sokeutua corporate
governance -vaatimuksille. Raken
teita tarvitaan, mutta ne eivät saa
tukahduttaa innovatiivisuutta.
Startupeissa innovatiivisuutta on
usein enemmän kuin kokemusta, ja
ne tarvitsevat konkareita hallituk
siinsa tuomaan tasapainoa.
Harri Kerminen: Nimenomaan,
innovatiivisuutta pitää vaalia. Suu
rin riski yritykselle on, jos se ei ota
lainkaan riskejä. Jos yritys ei kos
kaan kasva, sen uudistumiskyky
kärsii.
Marjo Miettinen: Tätä Suomessa
on valitettavan paljon, ja se on vaa
rallista. Etenkin vanhemmassa yrit
täjäpolvessa koetaan, että on jo
onnistuttu eikä draivia uudistumi
seen ole. Meillä on alle tuhat yli 50
miljoonan euron liikevaihdon yri
tystä, ja se on todella vähän!
Harri Kerminen: Tuo on tosiaan
erittäin yleistä. Hallituksen pitää
kantaa vastuu siitä, että yrityksellä
on pitkäjänteinen kasvustrategia

mutta se pysyy samalla kasassa.
Molemmat puolet tarvitaan: riski
ja vakaus.

Miten omistajuus näkyy
y rityksissä? Suhtautuuko
valtio asioihin toisin
kuin sukuomistaja? Tai
pörssisijoittaja toisin
kuin bisnesenkeli?
Harri Kerminen: Yksinkertainen
sääntö on, että tulosta pitää tulla
sekä lyhyellä että pitkällä aikavä
lillä. Tämä koskee kaikkia yhtiöitä,
omistuksesta riippumatta.
Omistaja tai omistussuhteet
voivat vaihtua, mutta tavoitteena
on aina pitkäjänteinen menestys.
Eihän omistuksia saa kaupaksikaan
ilman jatkuvuutta.

Ennakointi on
vaikeutunut
huomattavasti

Marjo Miettinen: Tulosmielessä
on tosiaan ihan sama, onko kyse
valtionyhtiöstä, perheyrityksestä,
pörssiyrityksestä tai startupista.
Mielikuvaa pörssiyhtiöiden
lyhytjänteisyydestä ehkä tuottaa se,
että ne ovat ainoita yrityksiä, joissa
omistuksilla voidaan pelata nope
asti. Piensijoittajakin tajuaa silti
pian, ettei pikavoittojen tavoittelu
kanna pitkälle. Kaikessa sijoitta
misessa ja omistamisessa tarvitaan
strategia.
Harri Kerminen: Oman koke
mukseni perusteella sanoisin, että
startupien omistajuudessa on
tapahtunut selvää muutosta. Nii
den exit-aikajänne on pidentynyt.
Se on tietysti hyvä asia jatkuvuuden
►
kannalta.
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Ankkuriomisteisissa
pörssiyhtiöissä ja
perheyrityksissä
pitkäjänteisyys
korostuu

Marjo Miettinen: Toisaalta
bisnesenkeleitäkin on laidasta lai
taan. Osa katsoo yrityksiä puhtaasti
sijoittajanäkökulmasta, osa toi
mii niissä aktiivisesti. Vastaavasti
perhe- ja sukuyritykset ovat erilai
sia keskenään.
Harri Kerminen: Suomessa
on hyvin vähän aidosti hajautet
tuja pörssiyhtiöitä, sellaisia kuin
Nokia tai UPM. Meillä tyypillistä
on ankkuriomistus, muissakin kuin
valtionyhtiöissä.
Toisaalta olipa omistajia paljon
tai vähän, säännöt määrää osake
yhtiölaki. Sen mukaan yrityksen
tehtävä on tehdä voittoa, ja kaik
kia osakkeenomistajia on kohdel
tava tasapuolisesti. Sanoisin, että
ankkuriomisteisissa pörssiyhtiöissä
ja perheyrityksissä pitkäjänteisyys
kyllä korostuu.

Vaikuttaako
omistus hallituksen
työskentelyyn? Miten?
Harri Kerminen: Julkinen treidaus
ja analysointi luovat tietysti pörssi
yhtiöiden hallituksille paineita.
Kukapa haluaisi olla sen surkimuk
sen johdossa, johon ei haluta inves
toida?
Hallituksen jäsenten roolit vaih
televat jonkin verran yhtiötyypin
mukaan. Esimerkiksi ankkuriomis
taja on usein mukana hallituksessa,
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ja tällöin muut jäsenet toimivat
enemmän asiantuntijoina. Heidän
pitää silloin ymmärtää, että omista
jajäsen määrää lähestymiskulman,
mutta samalla tuoda riittävän roh
keasti oma osaamisensa esiin.
Marjo Miettinen: Tästä hyvä
esimerkki on osakkuusyhtiömme
Teleste, josta omistamme vajaat 24
prosenttia. Hankkimalla niin ison
osuuden pyrimme tietoisesti joh
tamisvastuuseen. Samaan aikaan
yhtiössä on muitakin merkittäviä
omistajia, pieniä ja suuria. Halli
tustyöskentely on siis ennen kaik
kea vuoropuhelua.
Harri Kerminen: Kokemukseni
mukaan valtio ei yleensä ole enem
mistöyhtiöissään kovin aktiivinen
omistaja. Tahtotilan pitäisi silti
aina olla selkeä, sillä hallitus edus
taa omistajaa. Olipa tahto mikä
tahansa, selkeys helpottaa johdon
työtä. Jos se puuttuu, joku muu
ottaa yrityksessä vallan ennen pit
kää. Niin on pakkokin tehdä, koska
tuuliviirinä yritys ei pärjää kauan.
Marjo Miettinen: Hallitus tekee
vaativaa työtä omistuspohjasta
riippumatta; perheyhtiön hallitus
kaan ei ole suojatyöpaikka. Päin
vastoin perheyhtiökuviot voivat olla
aika monimutkaisia, jos hallituk
sessa ja johdossa on eri sukupolvia
ja ulkopuolelta palkattuja ihmisiä.
Startupeissa hallitustyö puolestaan

saattaa mennä aika operatiiviseksi,
toisin kuin isossa yhtiössä.
EM Groupin sisällä toimivat
kolme pientä yhtiötä tarjoavat
kin hyvän oppimisympäristön seu
raavalle sukupolvelle. Perheyhti
öissä voi myös olla vaarana, etteivät
vanhat naamat tahdo millään läh
teä hallituksista. Jos yhtiö junnaa
paikoillaan, kehotan miettimään
vaihtoehtoja: esimerkiksi kierrät
tämään määräaikaisesti eri tehtä
viä perheenjäsenten ja ulkopuolis
ten kesken.

Nojaako valtatasapaino
enemmän henkilökemioihin
vai omistusrakenteeseen?
Ovatko ristiriidat yleisiä?
Marjo Miettinen: Valta kuuluu
lähtökohtaisesti yrityksen omis
tajille, ja hallituksella ja johdolla
on omat roolinsa. Perheyhtiöissä
suvun jäsenet ovat joskus riitai
sia, mutta se ei ole kenenkään etu.
Hyvä spiritti on ihmisistä kiinni;
omistajarakenne ei siihen vaikuta.
Harri Kerminen: Hyvä hallitus
käyttää aikaa dynaamisiin keskus
teluihin, joissa katsotaan tulevai
suuteen. Ei henki hallituksissa aina
ole ihanteellinen – kokemuksia on
kertynyt laidasta laitaan.
Marjo Miettinen: Minulla ei
ole ristiriitatilanteista omaa koke
musta, mutta yleisesti koen, että
omistamisella on psykologista vai
kutusta johtamiseen. Johtajat,
jotka omistavat yhtiötä, suhtautu
vat työhönsä yrittäjämäisemmin.
Harri Kerminen: Samaa mieltä.
Yrittäjähenkisyys ja luottamuksen
ilmapiiri luovat erinomaisen poh
jan hallitustyölle.
Enston perustajasukuun kuuluva Marjo
Miettinen ja hallitusammattilainen Harri
Kerminen keskustelivat Helsingissä
29. toukokuuta 2015.

How to invest in and benefit from Digital
In today’s world, markets seem to change
overnight. Companies are increasingly confronted
with break-out innovation that effectively rewrite
the rules for entire markets and industries.
Digital disruption introduces new business models instead of new product or service adoption gaining
momentum gradually companies experience
sudden, dramatic success or defeat. Established
businesses can disappear virtually overnight in the
face of such rapid and unexpected competition
coming even from outside the industry. New
capabilities are needed from board members to
cope with these challenges.
Do you know how to invest in and benefit from
Digital?

Please join us for the lunch seminar organized
together with Directors’ Institute of Finland. You
will receive an invitation for this seminar directly
from DIF.
Digitally yours,

Kari Kaario
Managing Director, Accenture Digital Nordic

Save the date:
Date: Thursday, October 22nd
Time: doors open 11:15, event starts 11:30 and ends 13:30
Location: Rake Hall, Erottajankatu 4C (level 5)
More info: www.accenture.fi/DIF

Säätiöt omistajina

Säätiöt ovat kasvava
omistajavoima
Säätiöt ovat erinomainen lisä yhtiöiden
omistajakuntaan. Säätiöiden varallisuus kasvaa,
minkä ansiosta ne kehittyvät sijoittajina ja omistajina
vielä merkittävästi tulevina vuosikymmeninä.
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Eeva Ahdekivi

toimitusjohtaja,
Hartwall Capital Oy
1.9.2015 alkaen
DIF:n jäsen

S

►► Eri maiden verosäännökset saat
tavat ohjata sijoitustoimintaa:
Suomessa on veroedullista sijoit
Yhdysvalloissa
taa kotimaisiin arvopapereihin.
yksityiset säätiöt
Tutkimuksissa ja kyselyissä sää
hallinnoivat 715
tiöt paljastuvat verrattain suurta
osakeriskiä painottaviksi, pitkä
miljardin dollarin
aikaisiksi ja harvoin kauppaa
varallisuutta,
käyviksi sijoittajiksi. Tällainen
Euroopassa 494
sijoittajatyyppi on tervetullut omis
miljardin euron
tajien kirjoon, sillä talous toimii
parhaiten, kun toimijat ovat erilai
sia. Tällöin talouden heilahduksissa
kaikki sijoittajat eivät liiku saman
suuntaisesti.
Toisaalta säätiöt eivät juuri näy
pienyritysten omistajina. Ne suosi
vat vakiintuneita yrityksiä, joiden
kasvu ei edellytä merkittäviä satsa
uksia omistajilta. Osakesalkuissa
näkyy niin sanottuja blue chip
Säätiöt ovat pitkäaikaisia
-osakkeita ja hyviä osingonmaksajia. Onko omistajavaikuttaminen
sijoittajia
Suursäätiöiden merkittävä osake säätiön tehtävä?
Säätiöiden sijoitustyyliin vaikuttaa
Osakeomistamista voi karkeasti
omistus suuryrityksissä ei ole uusi
säätiöiden ominaisluonne:
kuvaten toteuttaa kahdella tyylillä:
ilmiö, vaan säätiöt ovat olleet usei
►► Säätiöt ovat pitkäikäisiä eivätkä
joko
seurataan tuottonäkemystä ja
den suuryritysten merkittäviä omis
ne kvartaaliraportoi. Näin ollen
”äänestetään jaloilla” (myydään), jos
tajia. Suomessa säätiöt ovat omis
ne voivat olla sijoittajina pitkä
odotukset eivät toteudu, tai omis
taneet merkittäviä osake-eriä
aikaisia ja painottaa salkussa
tetaan pitkäaikaisesti ja toimi
esimerkiksi sellaisissa yhtiöissä
korkean tuoton omaisuuslajeja,
taan aktiivisena omistajana tuotto
kuin Huhtamäki, Kone, UPM ja
kuten osakeriskiä.
jen saavuttamiseksi. Jälkimmäisiä
Sanoma.
►► Säätiöt eivät saa kerättyä nopeasti
pitkäjänteisiä kapitalisteja on viime
Tanskassa on kymmeniä pörssi
uusia pääomia (kuten esimerkiksi yhtiöitä, joiden osake-enemmistö
vuosina peräänkuulutettu muun
pääomarahastot tai sijoitusyhtiöt), on säätiöomistuksessa, kuten esi
muassa Isossa-Britanniassa, sillä
joten niille suotuisinta on sijoit
kasvava osa talouden säästöistä
merkiksi Novo Nordisk tai Carls
taa kohteisiin, jotka eivät vaadi
on varainhoitajien käsissä. Heidän
berg. Muualla myös IKEAn,
suuria tai yllättäviä panostuksia
omistustapansa on jaloilla äänes
Hershey’sin ja ThyssenKruppin
omistajilta.
täminen.
omistusankkuri on säätiössä.

äätiöt ovat tulleet jäädäk
seen. Toisin kuin yrityk
set, säätiöt harvoin pääty
vät konkurssiin eivätkä ne
katoa tai muuta muotoaan yritys
järjestelyissä.
Päinvastoin, ne kasvavat. Sääti
öihin keskittyy jo nyt paljon varal
lisuutta: Yhdysvalloissa yksityiset
säätiöt hallinnoivat 715 miljardin
dollarin varallisuutta, Euroopassa
494 miljardin euron.
Jos ranskalaisen taloustieteilijän
Thomas Pikettyn väitteet yksityisen
varallisuuden keskittymisestä pitä
vät paikkansa, siirtynee osa näistä
omaisuuksista säätiöihin. Sijoitus
varallisuuden kasvua tukee veroetu,
jonka säätiöt saavat tekemänsä
yleishyödyllisen työn tueksi.

Boardview 2–3/2015 15

Aktiivinen omistajuus
edellyttää näkemyksen
luomista

Aktiivinen omistajuus edellyt
tää näkemyksen luomista ja osal
listumista. Säätiöt ovat tarkkoja
siitä, että ne noudattavat alku
peräistä säädekirjassa määrät
tyä tehtäväänsä mahdollisimman
niukoin kuluin. Moni ajattelee,
että omistajavaikuttaminen ei ole
säätiön tehtävä – harva säätiöhän
on luotu toimimaan sijoittajana.
Lisäksi säätiöt itse kysyvät, onko
niihin kertynyt osaamista niissä
asioissa, joihin suuryhtiössä pitäisi
ottaa kantaa. Kaikesta tästä joh
tuen useimmat säätiöt ovat olleet
varovaisia kasvattamaan aktiivisen
omistajan rooliaan.
Vaikka säätiöiden varsinai
nen tehtävä ei ole sijoitustoiminta,
varojen kasvu johtaa väistämättä
sijoitustoiminnan nousemiseen
tärkeäksi asiaksi säätiöille. Tämä
näkyy usein eri tavoin. Säätiöt poh
tivat, pitäisikö säätiön tarkoitusta
toteuttaa myös sijoitustoiminnan
puolella. Tämä ”mission investing”
toisi koko taseen yhteiskunnalli
seen vaikuttamiseen.
Yhdysvalloissa sotaveteraani
säätiöt sijoittavat sotateknologiaan,
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tasa-arvosäätiöt vähemmistöjä
työllistäviin yhtiöihin ja syöpä
säätiöt lääketeollisuuteen. Näissä
tilanteissa säätiöistä yleensä myös
löytyy enemmän omistajaosaamista
kuin sijoitettaessa hajautettuun
salkkuun.
Toisaalta säätiöiden sijoitus
toiminta ammattimaistuu eikä vain
verotus ohjaa päätöksiä. Entistä
useammin pyritään kansainväli
sesti ja lukuisille toimialoille hajau
tettuun salkkuun, jonka allokaa
tiota pohditaan aktiivisesti. Tämä
trendi johtaa siihen, että sää
tiö omistaa isompia omistuksia
vain sellaisissa yhtiöissä, joissa se
todella aikoo olla ankkuriomistaja.

Säätiöillä ei ole omistajia
Omistajuuteen vaikuttaa myös se,
ettei säätiöillä itsellään ole omista
jia. Säätiöt ovat määritelmällisesti
yhteisöjä, joissa kenelläkään ei ole
omistajaoikeuksia säätiön omai
suuteen.
Tämä ominaisuus on yhteisö
muodolle oleellinen: hyväntekeväi
syydessä on tärkeää, että varat eivät
päädy voitoksi tai osingoksi muu

alle kuin minne lahjoittaja on tar
koittanut. Toisaalta talouden moot
tori – taloudellisesti motivoituneet
johto, hallitus ja omistaja – puuttu
vat säätiöistä.
Tämä väistämätön piirre saattaa
tuoda säätiöiden päätöksentekoon
varovaisuutta ja passiivisuutta.
Pahimmillaan omistajakontrollin
puute johtaa muutosten hitauteen
tai tehottomuuteen. Väärinkäytök
siäkin säätiökentässä esiintyy
(kuten kaikissa yhteisömuodoissa),
mutta suoraa epärehellisyyttä tasa
painottaa säätiöissä toimintaan liit
tyvä altruistisuus ja moitteettoman
maineen tavoittelu.
Sen sijaan hidas reaktionopeus
ja tehottomuus lienevät suurin
säätiöomistajaa itseään koskeva
vaara. Yhtiöissä tehokkuutta mita
taan rahallisella tuloksella, sääti
öissä tehokkuuden seuraaminen on
vaikeampaa.
Artikkelin taustoja, lisäesimerkkejä,
tutkimustuloksia ja lähdetutkimuksia
löytyy Pörssisäätiön julkaisusta ”Säätiöt

omistajina” (Eeva Ahdekivi, 2014),
www.porssisaatio.fi

www.pwc.ﬁ

Leading through
disruption
Capital Markets Top Seminar
24th September 2015

Aalto University’s and PwC’s annual Capital Markets Top Seminar brings together
ﬁnancial decision-makers to discuss the hottest topics of the capital markets and
challenges in today’s global economics. Participants will have an opportunity to
debate with distinguished speakers, e.g. Sixten Korkman, Petri Kokko and Laura
Raitio.
The event is held on 24th September 2015 (15.00–19.00) at Aalto University School
of Business. The event is for Board Members, CEOs and CFOs.
The formal invitation and full agenda was sent out in August. If you haven’t
received yours yet, please contact us by email pwc.ilmoittautuminen@ﬁ.pwc.com.
Follow PwC Suomi

Valtio omistajana

Omistamista
ei voi ulkoistaa
Valtion tulee olla aktiivinen omistaja, ja
sillä on aina oltava syy omistamiseen.

O

mistaminen on taitolaji,
jota on vaikea ulkoistaa
toiselle. Omistamiseen
liittyy pitkäjänteisyys ja
vastuun kantaminen vaikeinakin
aikoina. Omistamiseen liittyy usein
periaatteita, arvoja ja ajatusmaail
moja, jotka tekevät siitä uniikkia.
Yksi aktiivisen omistajan tär
keistä tehtävistä on huolehtia siitä,
että yhtiöissä on hyvät hallituk
set, jotka pystyvät luomaan yhdessä
johdon kanssa lisäarvoa.
Valtion omistajaohjaus on lunas
tanut rooliaan vaativana omista
jana: kahdeksan uutta hallituksen
puheenjohtajaa ja parikymmentä
uutta jäsentä. Naisten osuus valtion
nimityksistä on 44 prosenttia.
Kaikki tämä on tehty siksi, että
hallituksen rooli yhtiön menesty
misen kannalta on paljon laajempi
kuin sille laissa nimetyt velvollisuu
det – sen roolin lunastamista omis
tajaohjaus hallituksilta vaatii.
Hallituksen tehtävät sisältä
vät valvonnan ohella erittäin vaati
vaa, monipuolista, pitkäjänteistä ja
tulevaisuuteen suuntautuvaa työs
kentelyä. Hallitus päättää yhtiön
strategiasta, jonka on oltava ajan
tasainen ja kyettävä vastaamaan
toimintaympäristön kehitykseen.
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Toiminnan on oltava vastuullista,
joten hallituksen on nähtävä yhteis
kunnalliset muutokset, jotka vai
kuttavat esimerkiksi sidosryhmien
odotuksiin. Riskienhallinnan on
oltava ennakoivaa, ja hallituksen on
tunnistettava liiketoiminnan kan
nalta relevanteimmat riskit.

Omistajan huolehdittava
hallitusten asiantuntemuksesta
Vaikka pelkästään numerot eivät
hyvää hallitusta tee, tässä muu
tama fakta aiemmin mainittu
jen lisäksi. Vuoden 2015 aikana
omistajaohjaus on esittänyt tai
esittää hallitusjäsenehdokkaita 28

Valtion omistajaohjaus
on lunastanut rooliaan
vaativana omistajana

Eero Heliövaara

ylijohtaja,
Valtioneuvoston
kanslia
DIF:n jäsen

yhtiön yhtiökokoukselle tai nimi
tystoimikunnalle. Näissä hallituk
sissa on jäseniä yhteensä 172, joista
valtio voi nimetä 146.
Kevään aikana pidetyissä yhtiö
kokouksissa valtion esittämistä
hallitusjäsenistä noin neljännes
vaihtui. Lisäksi naispuheen
johtajien määrä nousi edellis
vuoden neljästä kuuteen, mikä
ylittää kaikki keskiarvot.

Omistajuuden tutut hyveet
Valtio on toiminut siten kuin hyvän
omistajan kuuluu toimia.
Omistajan tärkein tehtävä on
huolehtia siitä, että hallituksessa on
riittävä määrä juuri sellaista moni
puolista osaamista ja asiantunte
musta, joka tukee omistaja-arvon
kasvua ja toimivaa johtoa.
On ilmiselvää, että hallitus
työskentelyyn kohdistetut
odotukset ovat valtiolla hyvin
korkealla ja perustuvat jäsen
ten rautaiseen ammattitaitoon
ja omistajan l uottamukseen.
Yhtiöissä hallitukset tekevät itse
näisesti päätöksiä, ja omistaja
ohjauksessaan valtio n
 oudattaa
osakeyhtiölain mukaista tehtävien
ja vastuiden jakoa yhtiön toimi
elinten sekä omistajan v älillä.

Boardview 2–3/2015 19

sijoittaja omistajana

Omistuksissa on eroja
Omistuspohja vaikuttaa niin omistaja-agendan
luontiin kuin hallituksen ja omistajien väliseen
kommunikaatioon. Hallitusammattilaisen kannalta
omistusmuoto ei ole yhdentekevä seikka.

Y

rityksen omistajien
keskinäinen yhtey
denpito ja omistaja
-agendan luonti
on yksinkertaista
yrittäjävetoisessa
yrityksessä, jossa on yksi omistaja.
Perheyrityksessä, jossa on kym
meniä tai jopa satoja omistajia,
omistajilla on tyypillisesti perhe
neuvosto tai vastaava toimielin,
jossa omistajat keskustelevat ja
päättävät omistuksen linjauksista.
Pörssiyhtiössä, jossa omistus
on pirstaloitunut laajalle eikä sillä
ole pääomistajaa, omistajien väli
nen kommunikaatio rajoittuu pää
asiassa virallisiin yhtiökokouksiin.
Edellä mainittujen keskittyneiden
ja hajautuneiden omistusten väliin
sijoittuu yrityksiä, joissa on laaja
omistuspohja ja selvästi tunnistet
tava yksi tai muutama merkittävä
vähemmistöomistaja. Lisäksi on
yrityksiä, joissa on laaja omistus
pohja ja yksi enemmistöomistaja.
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Omistajien ja hallituksen
välinen keskustelu
Hallituksen tulee nauttia omista
jien luottamusta ja toteuttaa omis
tajan tahtoa yrityksen johtamisessa.
Se, millainen omistus yrityksellä
on, vaikuttaa olennaisesti siihen,
kuinka omistajien ja hallituksen
välinen keskustelu käydään ja mikä
sen sisältö on.
Yrityksissä, joissa omistus on
hajautunut, hallitus tapaa omista
jia yhtiökokouksissa. Keskustelu
nojautuu muodolliseen raportoin
tiin yrityksen toiminnasta ja tule
vaisuudesta. Hallitus valitsee tee
mat esityksiin. Toimitusjohtajalla
on keskeinen rooli hallituksen ja
omistajien välisessä viestinnässä.
Hallituksen vastuulla on käytän
nössä määrittää yhtiön agenda ja
tavoitteet. Omistajat joko hyväk
syvät ne ja pysyvät omistajina
tai, ollessaan eri mieltä, myyvät
omistuksensa ja sijoittavat toisiin
yhtiöihin.

Hallituksen tulee
nauttia omistajien
luottamusta
ja toteuttaa
omistajan
tahtoa yrityksen
johtamisessa

Harri Pärssinen,
Partner,
EY

Yrityksissä, joissa on laaja omistuspohja
ja selvästi tunnistettava yksi tai muutama
merkittävä vähemmistöomistaja, hallituksen
ja omistajien välinen keskustelu tapahtuu
pitkälti samoista lähtökohdista kuin edellä
kuvatussa hajautuneen omistuksen yrityksessä.
Merkittävän vähemmistöomistajan mahdol
lisuus keskustella hallituksen kanssa on
kuitenkin todellinen, ja tätä mahdollisuutta
käytetään.
Keskustelemalla merkittävän omistajan
kanssa hallitus voi valmistautua viemään
läpi päätöksiä, joihin tarvitaan omistajien
enemmistön hyväksyntä. Merkittävä omis
taja voi myös ilmaista näkemyksiään yrityksen
kehittämisestä ja omistajan tavoitteista, jotka
hallituksella on mahdollisuus ottaa huomioon.

DIF:n jäsen
EY on DIF:n
asiantuntijakumppani

Yhdenvertaisuutta vaalittava
Yrityksissä, joissa on laaja omistuspohja ja yksi
enemmistöomistaja, hallituksen on syytä olla
selvillä enemmistöomistajan tahdosta samalla,
kun hallituksen tulee vaalia osakkaiden
yhdenvertaisuutta. Enemmistöomistajalla on
usein suora keskusteluyhteyshallitukseen ja
mahdollisuus v aikuttaa hallituksen agendaan.
Näissäkin tilanteissa hallituksen tulee huomi
oida vain ne enemmistöomistajan linjaukset,
jotka ovat yrityksen kannalta edullisia.
Yrityksissä, joissa on yksi tai muutama
omistaja, omistajien ja hallituksen välinen
keskustelu voi olla jatkuvaa ja aihepiiriltään
laajaa. Omistaja määrittää konkreettisesti
yrityksen agendan, jota hallituksen tulee
toteuttaa.
Hallituksen jäsenen kannalta on kiinnosta
vaa, millainen omistus yrityksessä on, kun hän
miettii mahdollista hallitustehtävää. Ovatko
omat vahvuudet hajautuneissa vai keskitty
neissä omistuksissa? Hallitustehtävän menes
tyksekäs hoito alkaa onnistuneesta tehtävän
valinnasta.

Hallituksen jäsenen
kannalta on kiinnostavaa,
millainen omistus
yrityksessä on, kun
hän miettii mahdollista
hallitustehtävää
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PERFORMANCE CULTURE HALLITUKSEN AGENDALLA

Ei yhtä kaavaa
huippusuoritukseen
Performance culture, high-performing organization ja winning team
ovat poimintoja suomalaisten eturivin yritysten strategioista.

Y

li puolet suurista suoma
laisista pörssiyhtiöistä on
nostanut omalle kehitys
agendalleen organisaation
kulttuurin ja suorituskyvyn kehittä
misen. Esimerkiksi Nokia, Sanoma
ja Cargotec ovat määritelleet
sen yhdeksi strategisista kehitys
teemoistaan.
Yksi organisaation suorituskyvyn
kehittämisen perusajatuksista on,
että myös ”pehmeillä” asioilla, kuten
kulttuurilla, osaamisella ja johtamis

Organisaation
suorituskyvyn osatekijät
Strategia – suuntaa organi
saation toiminnan yhteiseen
tavoitteeseen
Rakenne – delegoi vastuun
ja synnyttää tilivelvollisuuden
suorituksesta
Johtajuus – johdon persoona,
keskeiset johtamisen periaatteet
Ihmiset – osaamiset, rekrytointi
profiilit, kehittäminen, motivaatio
Järjestelmät ja prosessit
– johtamisen infrastruktuuri rapor
tointijärjestelmistä suunnittelu
prosesseihin ja palkitsemiseen
Kulttuuri – arvot, tarinat ja uskomukset , jotka ohjaavat toimintaa
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käytännöillä, on iso merkitys.
Menestystä eivät määritä yksin
konkreettiset ja ”kovat” asiat, kuten
onnistuminen investoinneissa tai
vaikkapa kertaluontoisissa tehos
tustoimissa. Eri tutkimukset ovat
osoittaneet organisaation suoritus
kyvyn välisen yhteyden yrityksen
taloudelliseen menestykseen.

tavat tekijät. Esimerkiksi innostava
strategia oikein kommunikoituna
voi olla organisaatiolle merkittävä
suoritustason nostaja. Vastaavasti
organisaatiorakenteen yksinkertais
taminen ja vastuiden selkeyttämi
nen voivat olla keinoja parantaa
yrityksen toimeenpanokykyä.

Kaavamaista kaikille sopivaa
ratkaisua ei ole olemassa

Hallituksen keinot
”performance culturen”
kehittämiseen

Organisaation suorituskyvyn kehit
tämiseen on lukuisia erilaisia aka
teemisia ja kaupallisia viitekehi
tyksiä. Tyypillinen logiikka on, että
yritysten eri käytäntöjen ja toimin
nan ominaispiirteiden on ohjat
tava yksilöitä käyttäytymään yrityk
sen tavoitteiden ja edun mukaisesti.
Näin syntyy ”high-performing
organization”.
Yhtä kaavamaista ratkaisua sille,
mitä ”high-performing organiza
tion” käytännössä tarkoittaa ei ole.
Sisältö on määriteltävä tapaus
kohtaisesti ymmärtäen yrityk
sen toimintaympäristöä, historiaa,
nykytilaa ja strategisia tavoitteita.
Suorituskyvyn kehittämisen läh
tökohdaksi on siis muodostettava
kokonaiskuva siihen vaikuttavista
tekijöistä (laatikko vasemmalla).
Tämän jälkeen on tunnistet
tava omaan tilanteeseen parhai
ten toimivat suorituskykyä paran

Koska organisaation suorituskyky
on todistetusti yhteydessä yrityk
sen arvoon ja taloudelliseen menes
tykseen, on sillä on luonteva paik
kansa myös hallituksen agendalla.
Tapoja tukea johtoa suorituskyvyn
kehittämisessä on lukuisia (laatikko
oikealla).
Jotta organisaation suoritus
kyvyn kehittäminen saisi riittä
västi huomiota johdon agendalla,
voisi hallitus nostaa osana strate
giatyöskentelyä esille kokonaisku
van muodostamisen siitä, mitkä
ovat organisaation keskeiset kehi
tystarpeet.
Tämän perustaksi ei tarvita
laajoja selvityksiä. Yhteinen viite
kehys ja itsekritiikki ovat erin
omaisia lähtökohtia kokonaiskuvan
hahmottamiseksi. Mahdollisiin
ongelmakohtiin voidaan sitten
perehtyä lähemmin ja työstää niihin
ratkaisuja strategiatyössä.

Pasi Torppa

Partner,
August Associates Oy

Kai Koskinen

Partner,
August Associates Oy

Menestystä eivät määritä
yksin konkreettiset ja
kovat asiat

Hallituksen keinot tukea
johtoa ”performance
culturen” kehittämisessä
1 kokonaiskuva suorituskyvyn osatekijöistä haltuun yhdessä johdon
kanssa
2 strategia konkreettiseksi ja
viestittäväksi
3 suorituskyvyn parantamisen eri
näkökulmat huomioitava käännekohdissa – erityisesti nimityksissä ja
organisaatiorakenteen muutoksissa
4 raportointi sisältämään tietoa suorituskyvyn eri osa-tekijöistä, myös
”pehmeistä” asioista, kuten henkilöstön tyytyväisyydestä ja osaamisista
5 audit committeen rooliksi varmistaa,
että johtamisjärjestelmästä toiminnan suunnittelusta palkitsemiseen
muodostuu eheä kokonaisuus, joka
linkittyy kokonaisymmärrykseen
organisaation suorituskyvystä

MUUTOS
EDESSÄ?
Johdon ja hallitusjäsenten
suorahaku tukenasi
yrityksen muuttuvissa
tilanteissa
Olli-Pekka Vaara, Vice President
Board & Executive Services
p. 040 543 7145
ollipekka.vaara@mercuriurval.com

OSAKEYHTIÖLAIN YLEISET PERIAATTEET

Osakeyhtiölaki ohjaa
liiketoimintapäätöksiä
Osakeyhtiölain yleiset periaatteet saattavat joutua
käytännön hallitustyössä koetukselle.

O

sakeantipäätöksen teke
minen on tarkoin sää
delty osakeyhtiölaissa.
Sama on tilanne esimer
kiksi sulautumisen osalta. Osake
yhtiölaissa ei kuitenkaan ole yksi
tyiskohtaista sääntelyäyleisten
liiketoimintapäätösten tekemi
sestä yhtiöissä. Sääntelyn puute
ei kuitenkaan anna hallitukselle
rajatonta oikeutta erilaisten liike
toimintapäätöksien tekemiseen.

Joustava laki
Kun osakeyhtiölaki uudistettiin
lähes kymmenen vuotta sitten,
vuonna 2006, lain yksityiskohtaista
sääntelyä vähennettiin. Samalla
osakeyhtiöiden sääntelyssä taus
talla olleiden yleisten periaatteiden
merkitystä korostettiin kirjaamalla
ne osakeyhtiölain ensimmäiseen
lukuun. Tämä kuvaa lakiuudistuk
sessa valittua linjaa korostaa peri
aatteiden merkitystä osakeyhtiön
päätöksenteossa ja vastaavasti sää
tää yksityiskohdista joustavasti.
Toimenpiteen yhtiöoikeudellista
sallittavuutta pohdittaessa ei siten
riitä, että toimenpide on osake
yhtiölain yksityiskohtaisten sään
nösten mukainen, vaan jokaista
toimenpidettä on pohdittava myös
osakeyhtiöoikeuden yleisten peri
aatteiden kannalta.
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Tarkoituksena
on suojata
vähemmistöomistajaa
enemmistön
väärinkäytöksiltä

Näistä periaatteista kaksi hyvin
olennaista ovat osakeyhtiön tarkoi
tus tuottaa voittoa osakkeenomista
jilleen ja yhdenvertaisuusperiaate.

Voitontuottamistarkoitus
Osakeyhtiön tarkoituksena on
tuottaa voittoa osakkeenomista
jilleen, jollei kyse ole yhtiöjärjes
tyksen mukaisesti voittoa tavoit
telemattomasta yhtiöstä. Tällaisia
ovat yleensä esimerkiksi golf-yhtiöt
tai osakkeenomistajilleen oma
kustannushintaan hyödykkeitä myy
vät, niin sanotut mankala-yhtiöt.
Voiton tuottamista arvioidaan
ensisijaisesti pitkällä aikavälillä,
mikä mahdollistaa investoinnit.
Voittoa tavoittelevassa yhtiössä halli
tuksen on huolehdittava, että jokai
sen liiketoimintapäätöksen tarkoi
tuksena on tuottaa voittoa yhtiölle.

Yhdenvertaisuus
Enemmistöosakkeenomistaja voi
vapaasti valita yhtiökokouksessa
mieleisensä hallituksen, jollei esi
merkiksi osakassopimus rajaa tätä
oikeutta. Osakeyhtiön hallituksen
päätöksentekoa rajoittaa kuitenkin
aina yhdenvertaisuusperiaate.
Sen mukaan yhtiön hallitus ei saa
tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun
toimenpiteeseen, joka on omiaan
tuottamaan osakkeenomistajalle tai
muulle epäoikeutettua etua yhtiön
tai toisen osakkeenomistajan kus
tannuksella.
Yhdenvertaisuusperiaatteen
tarkoituksena on osaltaan suo
jata vähemmistöomistajaa enem
mistön väärinkäytöksiltä. Hallituk
sen päätöksenteossa on otettava
huomioon, että yhtiön tai muiden
osakkeenomistajien etujen syrjäyt

Mika Ilveskero

asianajaja,
Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

Paula Tuononen

associate-lakimies,
Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

DIF:n jäsen
Castrén & Snellman on
DIF:n asiantuntijakumppani

täminen enemmistöosakkeenomis
tajan tai tämän lähipiiriin kuuluvan
tahon hyväksi on yhdenvertaisuus
periaatteen vastaista.

Erimielisyydet harvainyhtiössä
Kokemuksemme mukaan liike
toimintapäätöksiin liittyvät eri
mielisyydet tulevat esiin herkim
min harvainyhtiöissä, joissa on vain
vähäinen määrä yhtiömuotoisia
osakkeenomistajia.
Tällainen yhtiö on usein perus
tettu palvelemaan osakkeenomis
tajien liiketoiminnallisia tarkoi
tuksia. Osakkeenomistajan intressi
yhteisyritykseen ei rajoitu tällöin
pelkästään sijoitetun pääoman
tuottoon, vaan yhteisyritys tukee
toiminnallaan välittömästi omista
jan omaa liiketoimintaa.
Ongelmat usein alkavat, kun

yhteisyrityksen liiketoiminnallinen
tarkoitus jonkun tai joidenkin osak
keenomistajien kannalta menettää
osin tai kokonaan merkityksensä
esimerkiksi uuden, paremmaksi
arvioidun kumppanin ilmaantuessa
paikalle.
Hankalaksi voi myös muodos
tua tilanne, jossa yhteisyrityksen
omistussuhteet on alun perin suun
niteltu esimerkiksi osakkeenomis
tajien yhteisyritykseltä tekemien
ostojen suhteessa. Osakkeenomista
jan ostoista aiheutuva yhteisyrityk
sen voitto kanavoituu yhteisyrityk
sen voitonmaksuna takaisin voiton
välillisesti tuottaneelle osakkeen
omistajalle.
Mitä tehdä, kun 60 prosenttia
yhteisyrityksen osakkeista omis
tava enemmistöomistaja ostaakin
95 prosenttia yhteisyrityksen tuo

Erimielisyydet tulevat
esiin herkimmin
harvainyhtiöissä
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tannosta? Vähemmistöosakkeen
omistaja saa edelleen 40 prosent
tia yhteisyrityksen voitosta, mutta ei
suostu myymään osaa osakkeistaan
enemmistöosakkeenomistajalle.
Tällaisissa tilanteissa hallituksen
jäsenille saattaa muodostua hou
kutus tehdä liiketoimintapäätöksiä,
jotka lieventäisivät muuttuneen
tilanteen vaikutuksia. Ratkaisuna
voisi olla esimerkiksi hinnoittelu
päätös, joka vähentäisi yhtiön voit
toa. Voitontuottamistarkoitus ja
yhdenvertaisuusperiaate kuiten
kin rajoittavat hallituksen oikeutta
edellä kuvattuihin päätöksiin.
Muuttuneesta tilanteesta huo
limatta yhtiön toiminnan tarkoi
tuksena on edelleen tuottaa voittoa
osakkeenomistajilleen ja jokaisella
osakkeella on edelleen yhdenver
tainen oikeus voittoon.
Ongelmia voidaan ehkäistä
laatimalla osakkeenomistajien
välillä osakassopimus, jossa pyri
tään ottamaan huomioon muut
tuvat tilanteet. Tämä puolestaan
vaatii osakkeenomistajien edus
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Muuttuneesta
tilanteesta huolimatta
yhtiön tarkoituksena
on edelleen tuottaa
voittoa

tajilta kykyä arvioida, millaiset
liiketoimintaympäristön muutokset
ovat kaikista todennäköisimpiä.

Yleiset periaatteet
hallitustyössä
Hallituksen jäsenen on huolellisesti
toimien edistettävä yhtiön etua.
Hallituksen jäsen ei siis saa päätök
senteossa edistää vain hänet nimen
neen osakkeenomistajan etuja.

Mikäli hallituksen päätöksenteossa
suositaan tiettyä osakkeenomistajaa,
toimet voivat olla sekä voitontuot
tamistarkoituksen että yhdenvertai
suusperiaatteen vastaisia.
Yleiset periaatteet ovat julistuk
senomaisia ja ne saavat sisältönsä
käytännön liiketoiminnasta ja yksit
täisistä päätöstilanteista.
Käytännön päätöksenteossa
jokaisen hallituksen jäsenen on var
mistuttava siitä, että päätöksenteko
hetkellä tehtävän arvion mukaan
päätös tuottaa yhtiölle voittoa pit
källä tähtäimellä.
Hallituksen on varmistuttava
myös siitä, ettei päätös epäoikeute
tusti suosi jotain osakkeenomistajaa
toisen osakkeenomistajan tai yhtiön
kustannuksella. Näissä arvioissa
hallitus ja muu johto ovat parhaita
asiantuntijoita, sillä kyse on tehtä
vänä olevan päätöksen vaikutusten
arvioinnista yhtiöön ja sen kaikkiin
osakkeenomistajiin nähden. Yleiset
periaatteet kytkevät osakeyhtiölain
vahvasti käytännön liiketoiminta
päätöksiin.

Palvelut
hallitustyön kehittämiseen ja
kansainväliseen suorahakuun
yli 35 vuoden kokemuksella.

MPS Executive Search on Suomen johtavia suorahakupalvelujen tarjoajia. Laaja kansainvälinen
verkostomme mahdollistaa onnistuneet henkilövalinnat myös ulkomailta tai ulkomaille.
MPS Board Competence -palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi
tuovat ammattimaisuutta hallitukseen.
Toimintamme perustuu korkeaan laatuun ja ehdottomaan luottamuksellisuuteen.
www.mpsexecutivesearch.fi

Pohjoismainen Corporate Governance

Vahvat omistajat,
suojatut vähemmistöt
Pohjoismainen hallintomalli on herättänyt kiinnostusta
sekä Pohjoismaissa että Euroopassa laajemminkin.
Mitä piirteitä pohjoismaiseen malliin liittyy?

P

ohjoismaisen governancemallin lähtökohtana on,
että osakkeenomistajat
käyttävät ylintä valtaa osa
keyhtiössä. Hallitus ja toimitus
johtaja ovat osakkeenomistajien
”agentteja” ja ovat vastuussa osak
keenomistajille tehtäviensä asian
mukaisesta suorittamisesta. Yhtiön
tehtävän oletetaan olevan voiton
tuottaminen osakkeenomistajille.
Malli mahdollistaa sen, että mää
räysvaltaa käyttävät osakkeenomis
tajat ottavat vastuun yhtiöstä ja
sijoittavat siihen pitkäjänteisesti.
On kuitenkin huomattava, että
malli ei edellytä, että yhtiössä olisi
pitkäaikaisia ja/tai määräysvaltaa
käyttäviä osakkeenomistajia, vaan
se lähinnä tukee tällaista kehitystä.
Esimerkiksi Suomessa yhtiöko
kous päättää lain nojalla kaikista
keskeisistä asioista, minkä lisäksi
osakkeenomistajat voivat yhtiöko
kouksessa ainakin periaatteessa
tehdä päätöksiä käytännöllisesti
katsoen mistä tahansa liiketoimin
taan liittyvästä asiasta. Jälkimmäi
seen kategoriaan kuuluvat asiat
tulevat yhtiökokoukselle hallituksen
päätöksellä. Näin on viime aikoina
päätetty muun muassa eräistä Suo
men merkittävimmistä yritysten tai
liiketoimintojen myynneistä. Esi
merkiksi Yhdysvalloissa merkittävä
osa meillä yhtiökokoukselle kuulu

vista asioista saattaa olla hallituk
sen päätettävissä.
Tiettyjen osakkeenomistajien val
taa on erityisesti Ruotsissa ja Tans
kassa, mutta jossakin määrin myös
Suomessa on saatettu korostaa
asiaa käyttämällä erilajisia osak
keita. Tähän on Euroopassa suh
tauduttu epäilyksellä. Tämä tuli
erityisen selväksi vuonna 2004
hyväksytyn niin sanotun Takeoverdirektiivin valmistelun yhteydessä.
Nyttemmin eräät maailman merkit
tävimmistä yhtiöistä ovat listautu
neet käyttämällä useita osakesarjoja.
Samalla on huomattu, että moni
ääniosakkeet saattavat lisätä pää
osakkaan sitoutuneisuutta yhtiöön
ja mahdollistavat sellaistenkin yhti
öiden listaamisen, joita muuten ei

Pohjoismaisessa
mallissa hallitus
on selvästi yhtiökokoukselle alisteinen
eikä rinnakkainen
toimielin

Manne Airaksinen

Partner,
Roschier
Asianajotoimisto Oy
DIF:n jäsen
Roschier on DIF:n
asiantuntijakumppani

listattaisi. Esimerkiksi Ranskassa
ollaan korostamassa moniääniosak
keiden käyttöä.

Riippumaton hallitus
Pohjoismaiseen malliin kuuluu
myös yhtiön johdosta riippuma
ton hallitus (non-executive Board).
Suomessa yhtiöiden hallituksissa ei
ole ylintä johtoa eräitä toimitusjoh
tajia lukuun ottamatta. Pohjoismai
sessa mallissa hallitus on selvästi
yhtiökokoukselle alisteinen eikä rin
nakkainen toimielin. Koska Poh
joismaissa hallitukset ovat omis
tajavetoisia ja toimivasta johdosta
riippumattomia, näyttäytyvät ang
loamerikkalaisten esikuvien perus
teella muodostetut hallituksen
komiteat usein vieraina.
Yksi osakkeenomistajakeskeisen
ajattelun ilmentymä on Ruotsista ja
Norjasta peräisin olevat osakkeen
omistajien nimitystoimikunnat (val
beredning), jotka ovat yleistyneet
Suomessakin. Tanskassa käytän
tönä on, kuten Suomessakin usein,
että hallitus käy epävirallisia kes
kusteluja suurimpien omistajien
kanssa, mutta erillistä omistajien
toimielintä ei ole. Vaikka osakkeen
omistajien nimitystoimikuntia voi
daan hyvin perustella osakkeen
omistajien aseman korostajina, ne
toisaalta henkivät omistussuhteiden
pysyvyyttä.
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Suojattu vähemmistöosakas
Suuria osakkeenomistuksia tuke
van järjestelmän kääntöpuolena
on tarve vakuuttaa vähemmistö
osakkeenomistajat siitä, että hei
dän sijoituksensa ei tavalla tai toi
sella päädy pääomistajan pankkiti
lille. Pohjoismaissa onkin ajateltu,
että vähemmistönsuojan lisäämi
nen on aina yhtiön ja sen pääomis
tajien intressien mukaista.
Suomen nykyistä osakeyhtiölakia
valmisteltaessa tätä kantaa on liu
dennettu lähtemällä siitä, että ”opti
maalinen” vähemmistönsuojan taso
on myös yhtiön ja pääomistajan
intresseissä, koska vähemmistön
suojan jatkuva tehostaminen johtaa
viime kädessä vähemmistön ylival
taan ja yhtiön toiminnan halvaantu
miseen. Hyvä vähemmistönsuoja on
joka tapauksessa välttämätön edel
lytys, jotta yhtiö voi saada hyvän
hinnan arvopapereistaan.
Teknisessä mielessä pohjoismai
nen vähemmistönsuoja koostuu
ensisijassa yhdenvertaisuusperiaat
teesta, jota sovelletaan niin ”yhtiö
oikeudellisiin” päätöksiin kuin lii
ketoimintapäätöksiinkin. Suomen
nykyisen osakeyhtiölain aikana
yhdenvertaisuusperiaatteen vaiku
tus näyttäisi korostuneen, kuten
aikanaan lakia kirjoitettaessa oli
tarkoituskin.
Vähemmistönsuojan väärinkäy
töksiä on ainakin Suomessa nähty
suhteellisen vähän. Selvimmät esi
merkit liittyvät vähemmistöosakkei
den lunastusmenettelyihin. Ei kui
tenkaan ole mitenkään selvää, että
käytäntö jatkuu tällaisena. Oikeus
suojan saannin vaikeus saattaa olla
yksi ainakin suomalaisen ja toden
näköisesti pohjoismaisenkin yhtiö
oikeuden ja corporate governancen
ongelmakohdista.

Ei itsestäänselvyys maailmalla
Pohjoismainen hallinnointimalli
saattaa suomalaisesta lukijasta vai
kuttaa itsestään selvältä, mutta se ei
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Pohjoismainen Corporate
Governance -malli

Vähemmistönsuojan
väärinkäytöksiä on
ainakin Suomessa
nähty suhteellisen
vähän

ole sitä. Taloudellisen epävarmuu
den ja nopeiden muutosten aikana
pohjoismaisen mallin selkeä omis
tajalähtöisyys ja määräysvaltaomis
tusten hyväksyntä ovat nykyään
kiinnostuksen kohteena monissa
maissa. Pohjoismainen malli näyt
täisi onnistuneesti yhdistävän vah
van omistajavallan hyvään vähem
mistönsuojaan.
EU:ssa on toteutettu, on vireillä
ja tulee epäilemättä tulemaan
vireille yhtiöiden hallinnointiin liit
tyviä hankkeita, joissa lähtökohdat
poikkeavat olennaisesti pohjoismai
sesta mallista. Mitä enemmän Poh
joismaissa joudutaan omaksumaan
lainsäädäntöä, joka ei ole yhteenso
pivaa pohjoismaisen järjestelmän
kanssa, sitä vaikeaselkoisemmaksi
ja todennäköisesti myös epätarkoi
tuksenmukaisemmaksi sääntely
muuttuu. Sääntely tuskin myöskään
saa aikaan yhtenäistä eurooppa
laista mallia, jolloin Eurooppa ja
Suomi eivät myöskään saa epätar
koituksenmukaisuuteen liittyvien
kustannuksen vastapainona merki
tyksellisiä standardointi- ja läpi
näkyvyyshyötyjä.

Ruotsalainen think tank SNS julkaisi syksyllä 2014 kirjan nimeltä The
Nordic Corporate Governance Model.
Kirja pohjoismaisesta hallintomallista
syntyi Tomas Lindholmin aloitteesta ja
sen toteuttajaksi valikoitui SNS.
Kirjahankkeen taustalla oli ajatus
siitä, että on olemassa yhteinen
pohjoismainen tapa hallinnoida
pörssiyrityksiä ja että se tapa poikkeaa
sekä eurooppalaisesta että angloamerikkalaisesta tavasta. SNS kiinnitti
Per Lekvallin hankkeen käytännön
toteuttajaksi. Kustakin pohjoismaasta
nimettiin asiantuntija hankkeeseen,
Suomesta Manne Airaksinen. Hankkeeseen osallistuivat alusta alkaen
myös professori Tom Berglund ja
myöhemmin Tom von Weymarn. DIF:n
policy-valiokunta on toiminut hankkeen suomalaisena taustaryhmänä.
Kirjan avulla on tarkoitus sekä
perehdyttää ulkomaisia sijoittajia ja
hallituksen jäseniä pohjoismaiseen
malliin että puolustaa pohjoismaista
mallia EU-sääntelyä kehitettäessä.
Pohjoismaissa on oltu tyytymättömiä
EU:n corporate governancea sivuaviin
lainsäädäntöhankkeisiin, jotka näyttävät johdonmukaisesti perustuvan
angloamerikkalaisiin esikuviin siitä
huolimatta, että suurimmassa osassa
EU-maista yhtiöiden omistajarakenteet, markkinakäytännöt ja lainsäädäntötraditiot ovat aivan toisenlaisia.
Nordic Corporate Governance Model -kirja vaikuttaisi olevan
hyödyllinen apuväline kamppailussa
pohjoismaisen hallintomallin puolesta.
Se saattaa selkeän kirjoitustapansa
takia olla kiinnostavaa luettavaa myös
muille kuin juristeille.
Teos, Per Lekvall (toim.) The Nordic
Corporate Governance Model
(SNS, 2014), on luettavissa myös
osoitteessa www.sns.se/forlag/
nordic-corporate-governance-model.

Pääoman tehokas käyttö
Tervetuloa Evliin ti 1.12.2015 klo 13-15 (lounas klo 12.30)
keskustelemaan pääoman tehokkaasta käytöstä.
• Yrityslainajärjestelyt hallituksen näkökulmasta (case)
• Henkilökohtaisen taseen optimointi
Tilaisuus on vain Directors’ Institute of Finland
– Hallitusammattilaiset ry:n jäsenille. Tilaisuuteen tulee
henkilökohtainen kutsu.
Directors’
Institute of
Finland

Käytännöt hallituksen palkitsemisessa

Suomi jää jälkeen hallitusten
kansainvälisyydessä
Hallituspalkkiot ovat Suomessa kaksinkertaistuneet vajaassa
kymmenessä vuodessa, mutta suomalaiset hallitukset jäävät
kansainvälisyydessä eurooppalaisesta keskitasosta.

P

uheenjohtajan keskimää
räinen vuosipalkkio on
koko tietokannassa nous
sut 30 000 eurosta yli
60 000 euroon. Tiedot kävvät ilmi
Hay Groupin hallitustutkimuksista,
joissa analysoitiin Suomessa 113 ja
Euroopan tasolla 374 merkittävää
pörssiyhtiötä. Analyysit perustuvat
Hay-vaativuusarviointijärjestel
mään, joka mahdollistaa luotetta
vat kansainväliset vertailut huomi
oiden muutkin tekijät kuin mark
kina-arvon tai liikevaihdon.
Hallitusjäsenen vuosipalkkio oli
vuonna 2004 noin 17 000 euroa ja
vuonna 2014 noin 30 000 euroa.
Luku on huomattavasti korkeampi
kuin palkansaajien ansioiden kasvu
samana ajanjaksona.
Heikossa taloustilanteessa sekä
johto että hallitus ovat jääneet
ilman merkittäviä palkkioita tai
palkankorotuksia, mutta aiempina
vuosina korotukset ovat olleet suh
teellisen korkeita. Edellisten viiden
vuoden aikana kasvuvauhti on
ollut keskimäärin noin 5 prosenttia
vuodessa.

Puheenjohtajan rooli
korostuu palkitsemisessa
Vaikka hallituspalkkiot ovat kas
vaneet tasaisesti vuodesta toiseen,
varapuheenjohtajan ja hallitusjä
senten palkkioissa on ollut nähtä
vissä kasvun hidastumista. Tämä
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viittaa siihen, että puheenjohtajan
tehtävä nähdään entistä merkit
tävämpänä muuhun hallitukseen
nähden. Kehitys heijastelee kan
sainvälisiä käytäntöjä hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenen välisissä
palkkioeroissa. Ne ovat kansain
välisesti suuremmat kuin Suomessa.
Hallitusjäsenen vuosikorvaus
on nykyisin keskimäärin puolet
puheenjohtajan palkkiosta, kun
vielä 2009–2010 hallitusjäse
nen palkkio oli noin 60 prosenttia
puheenjohtajan vuosikorvauksesta.
Hallituksen puheenjohtajan vuo
sikorvaus vastaa toimitusjohtajan
vajaan kahden kuukauden mediaa
nitasoista peruspalkkaa.
Hallituksen puheenjohtajan
palkkiotaso eroaa Euroopassa
selvästi enemmän hallitusjäsenen
palkitsemisesta. Suomessa puheen

Puheenjohtajan tehtävä
nähdään entistä
merkittävämpänä
muuhun hallitukseen
nähden

johtajan palkkiotaso on 1,96-kertai
nen hallitusjäsenen palkkioon näh
den. Euroopassa mediaaniluku on
2,76.
Suomessa hallitusjäseniä palki
taan lähinnä vuosipalkkiolla ja
kokouspalkkiolla. Euroopassa
käytäntö on moninaisempi ja yri
tyksissä käytetään vuosipalkkioita
valiokuntajäsenyyksistä kokous
palkkioiden lisäksi. Saksassa
hallitusjäsenille on jopa suoritus
perusteisia kannustinohjelmia.
Suomessa hallituspalkkiot mak
setaan osittain osakkeina mutta
Euroopassa rahana.
Palkkiomme ovat melko samaa
tasoa kuin Itävallassa, Belgiassa ja
Norjassa mutta matalammat kuin
Ruotsissa, Englannissa ja Italiassa.
Nimitys- ja palkitsemisvalio
kunnat ovat entistä yleisempiä, ja
nykyään noin kahdella kolmesta
suomalaisesta pörssiyrityksestä
on vähintään toinen näistä valio
kunnista.
Henkilöstövaliokunnat ovat niin
ikään yleistyneet selvästi muuta
man viime vuoden aikana. Euroo
passakin jo 33 prosentilla palkitse
misvaliokunnista on palkitsemista
laajempi vastuualue.
Hallitusten kokoontumis
aktiivisuus on niin ikään kasvanut,
mikä johtuu mahdollisesti viime
vuosien haastavasta taloudellisesta
tilanteesta.

Juhani Ruuskanen
General Manager,
Hay Group Nordic

Hay Group on DIF:n
asiantuntijakumppani

Suomalaiset käytännöt
eurooppalaisessa vertailussa
Suomalaiset hallitukset ovat
yleensä pienempiä kuin Euroo
passa. Suomessa 72 prosentissa yri
tyksiä on korkeintaan kahdeksan
hallitusjäsentä. Euroopassa tyypilli
sen hallituksen koko on 10 jäsentä.
Virallisia kokouksia näyttää
olevan Suomessa hieman enem
män kuin ulkomailla. Euroopassa
mediaaniluku on 13 ja Suomessa 15.
Suomalaiset hallitukset eivät ole
yhtä kansainvälisiä kuin Euroo
passa. Eurooppalaisissa yrityksissä
hallitukset koostuvat keskimäärin
62-prosenttisesti oman maan kan
salaisista – Suomessa tämä luku
on yli 70 prosenttia. Hieman yllät
täen Suomea huonompia lukuja
löydetään Italiasta, Saksasta ja Itä
vallasta. Kansainvälisimmät halli
tukset löytyvät Sveitsistä, Hollan
nista ja Belgiasta.
Hallitusjäsenten kansainväli
sessä kokemuksessa Suomi sijoit
tuu melko huonosti. Vain 30 pro
sentilla hallitusjäsenistä on aidosti
kansainvälistä kokemusta työural
laan. Mediaaniluku Euroopassa on
45 prosenttia.
Suomi on kolmen naisvaltaisim
man maan joukossa, kun mitataan
naisten osuutta hallitusjäsenistä.
Italia ja saksankielinen Eurooppa
menestyvät tässä vertailussa hei
koimmin. Komission ehdotus

Naishallitusjäsenten
euro on 91 senttiä
Euroopassa ja 100
senttiä Suomessa

kuntien puheenjohtajina. Toisaalta
Suomi erottuu edukseen siinä, että
82 prosentissa tarkastusvaliokuntia
on naisedustus. Euroopassa tämä
luku on 66 prosenttia ja Saksassa
32 prosenttia. Toisaalta vain Itäval
lassa ja Saksassa naisedustus pal
kitsemisvaliokunnissa on vähäi
sempää. Keskuskauppakamarin
tutkimuksen mukaan 87 prosen
tissa suomalaisten pörssiyritysten
hallituksista on naisjäsen.

Nousevat trendit Euroopassa
naisten 40 prosentin osuudesta
hallitusjäsenistä vuonna 2020
näyttää johtavan kiintiöiden lisään
tymiseen Euroopassa. Vuonna 2016
uusia kiintiömaita saattavat olla
Italia, Hollanti, Ranska, Espanja ja
Belgia.
Naishallitusjäsenten euro on 91
senttiä Euroopassa ja 100 senttiä
Suomessa. Tämä johtuu lähinnä
siitä, että Euroopassa maksetaan
valiokuntatyöskentelystä erillistä
vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota
ja nämä palkkiot vaihtelevat valio
kunnittain. Naiset kuuluvat har
vemmin korkeammin palkittui
hin valiokuntiin. Yhtään naista ei
kuulu valiokuntiin 34 prosentissa
yrityksistä Euroopassa.
Naisia ei Euroopassa eikä
Suomessakaan juuri ole valio

Euroopassa naisten osuus hallituk
sissa kasvaa, mitä kuvaa se että 38
prosenttia uusista nimityksistä oli
viime vuonna naisia.
Uutena erillisenä valiokuntana
on yleistynyt riskienhallintavalio
kunta, joka on jo 22 prosentilla
tietokannan yrityksistä.
Ennakoimme että paineet halli
tusten palkitsemisen tarkasteluun
kasvavat. Ulkomaisten hallitus
jäsenten kysynnän lisääntyminen
lisää varmasti kilpailua pätevistä
hallitusjäsenistä kaikkialla.
Tämä tulee kohdistumaan erityi
sesti puheenjohtajien palkkioihin.
On hyvä muistaa, että hallitustyös
kentelyyn käytettävä aika ja tarpeet
vaihtelevat maittain ja yrityksittäin.
Siten pelkkä markkinamediaanin
tarkastelu ei anna riittävää kuvaa
kullekin yritykselle soveltuvasta
palkkiotasosta.
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Styrelsearbete i familjeföretag

Styrelsearbetet i
familjebolag varierar
enligt bolagets
utvecklingsskede
Familjeföretag kan vara väldigt olika: små eller stora, koncentrerat
eller spritt ägda, harmoniska eller dysfunktionella. Det finns ett
antal frågor som det lönar sig att beakta då ett familjeföretag
funderar på styrelsens sammansättning, roll och arbetssätt.
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Philip Aminoff

Styrelseordförande,
Helvar Merca Oy Ab
och Electrosonic
Group Oy Ab
medlem i DIF:s
styrelse

E

n entreprenör som har sett
sin affärsidé utvecklas till
ett betydande företag bör
jar i något skede fundera på
hur bolagets framgång skall säkras
på sikt. Ofta vänder han/hon sig då
till en betrodd utomstående person
som i många fall väljs till styrelse
ordförande.
I detta skede är styrelsens främ
sta roll att stöda entreprenören i de
stora personliga beslut om fram
tiden som han/hon har att ta, och
att skapa en form för ett formellt
styrelsearbete.

Bolagsgrundaren som
styrelseordförande
Då entreprenören börjar närma sig
pensionsåldern vill han/hon små
ningom reducera sin dagliga arbets
börda. Samtidigt kan det ha blivit
viktigt att entreprenören kan ställa
upp som symbol för sitt företag. För
att uppnå detta utses en verkstäl
lande direktör och bolagsgrundaren
blir då ofta styrelseordförande.
Rollen som verkställande direk
tör är svår för den som har att efter
träda en bolagsgrundare. Styrelsens
centrala roll i denna övergång är att
stöda en sådan utveckling som gör
att entreprenören vågar dra sig ur
den dagliga ledningen och som ger
VD ett tydligt mandat.
Det blir också viktigt att komplet
tera styrelsen, både så att verkstäl

lande direktören upplever att styrel
sen ger ett mervärde i diskussioner
om bolagets affärsverksamhet och
så att också någon annan ägare än
bolagsgrundaren deltar i styrelse
arbetet.

Ägarkontrollen överförs
på generation 2
Då bolagsgrundaren utträder som
ägare och positionsinnehavare kan
det lätt uppstå spänningar som
sammanhänger med frågan om var
makten ligger. Spänningarna kan
bli fatala för bolaget i all synnerhet
om familjemedlemmar ingår i bola
gets operativa ledning.
Styrelsens roll i ett generations
skifte är central. Den ska tillse att
bolaget styrs på ett sätt som jäm
bördigt gagnar alla bolagets ägare.
För att kunna göra detta behöver
den bilda sig en uppfattning om det
finns en gemensam ägarvilja efter
bolagsgrundarens utträde. Om en

Styrelsen måste själv
bedöma vad som
sannolikt är bäst för
ägarkollektivet

sådan finns är styrelsens uppgift
hanterlig och det blir rätt enkelt att
signalera den nya kursen åt verk
ställande direktören. Om ägarkåren
däremot inte är enig är styrelsens
sits svårare. Styrelsen måste själv
bedöma vad som sannolikt är bäst
för ägarkollektivet, varvid en påtag
lig del av ägarnas makt övergår på
styrelsen. Detta kan i sin tur skapa
nya konflikter.
För att en familj skall kunna
bibehålla kontroll över sitt bolag
från generation till generation
är det viktigt att den formulerar
en ägarvilja som styrelsen kan
använda som vägledning.

Kusinkonsortium, släktbolag
Ju mera spritt ägandet blir i ett
familjeföretag, desto mera börjar
styrelsens arbetssätt likna motsva
rande upplägg i bolag med annan
ägarbas.
Om ägarfamiljen då har en fung
erande mekanism för avstämning
av ägarviljan och om ägarmedlem
marna i styrelsen är bra på att kom
municera denna så skapas för
utsättningar för en fungerande
rollfördelning mellan ägarna, sty
relsen och verkställande direktören.
I annat fall glider makten i bolaget
småningom över på styrelsen och
verkställande direktören. Huruvida
detta är bra eller illa för bolaget vet
man sällan på förhand.
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HALLITUKSEN DIALOGI OSAKKEENOMISTAJIEN KANSSA

Voiko osakkeenomistajan
kanssa keskustella?
Hallituksen ja osakkeenomistajien välinen yhteydenpito – miten
kukin yhtiö ja hallitus sen osalta toimiikaan – on osa yhtiön
hyvää hallinnointitapaa. Osakkeenomistajien kanssa käytävän
yhteydenpidon periaatteet voisi kirjata hallituksen työjärjestykseen.

O

sana listayhtiön hyvää
hallinnointitapaa yhti
öllä ja hallituksella tulisi
olla näkemys siitä, miksi,
millä tavoin ja keiden osakkeen
omistajien kanssa pidetään yhteyttä.
Samoin siitä, millä tavoin ja millai
sissa asioissa yhteydessä ollaan.
Eräs järjestäytynyt tapa olisi kir
jata hallituksen työjärjestykseen
hallituksen toimintaperiaatteet
osakkeenomistajien kanssa pidettä
västä yhteydenpidosta. Osana työ
järjestystä asia tulisi harkittua ja
määriteltyä. Samalla toimintata
poja mahdollisten erityistilanteiden
varalle tulisi ennakoitua ja hallituk
sen ja osakkeenomistajien välisiä
kriisitilanteita jopa estettyä.
Työjärjestyksen keskeinen sisältö
on Suomen listayhtiöiden hallin
nointikoodin mukaan julkistettava,
ja siten sen mukaiset käytännöt
ovat ennakoitavia ja avoimesti kaik
kien osakkeenomistajien tiedossa.
Julkistaminen lisää luottamusta
hallituksen ja sijoittajien välillä.
Olisi myös mahdollista, että yhtiö
jälkikäteen julkistaa vuosikerto
muksessaan yleisellä tasolla halli
tuksen toimet kuluneena vuonna
liittyen yhteydenpitoon osakkeen
omistajien kanssa.
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Merkittävän
osakkeenomistajan
kuuleminen
on sallittua

Nykysääntely
mahdollistaa dialogin
Hallitusta ei ole kategorisesti kiel
lisesti yhtiön ja sen kaikkien osak
letty keskustelemasta yksittäisen
keenomistajien edun mukaisesti ja
merkittävän osakkeenomistajan
tavalla, joka ei aiheuta epäoikeu
kanssa yhtiökokousten ulkopuolella. tettua etua yksittäiselle osakkeen
►► Merkittävän osakkeenomistajan
omistajalle muiden osakkeenomis
kuuleminen on sallittua.
tajien kustannuksella.
►► Tuleviin yhtiökokouspäätöksiin
liittyen, mutta joskus muutoinkin, Yhtiökohtaiset ratkaisut
mahdollisia
hallituksella on oikeus antaa
Osakkeenomistajien kanssa käytä
(sisäpiirin)tietoa yksittäisille
vän vuorovaikutuksen periaatteet
osakkeenomistajille.
ja toimintatavat voidaan määritellä
►► Ei-materiaalisia tietoja saa
yhtiökohtaisesti. Esimerkiksi hyvin
antaa (myös) yksittäiselle
hajautetusti omistetun pörssi
osakkeenomistajalle.
Hallituksen on toimittava huolel yhtiön hallituksen työjärjestyksessä

Kaarina
Ståhlberg

DIF:n policy-
valiokunnan
jäsen
DIF:n jäsen

saatettaisiin todeta, että hallituk
sen periaatteena on olla kommu
nikoimatta yksittäisten osakkeen
omistajien kanssa yhtiökokousten
ulkopuolella. Työjärjestyksessä saa
tettaisiin myös todeta, että hallitus
voi osallistua yhtiön johdon järjes
tämiin sijoittajapäiviin tai muihin
vastaaviin tilaisuuksiin.
Yhtiössä, joissa on yksi tai muu
tama merkittävä sitoutunut osak
keenomistaja, hallitus saattaisi
työjärjestyksessään määritellä pää
piirteet yhteydenpitoon tällaisen
osakkeenomistajan kanssa, muun

muassa mahdollisesti sen, ketkä dia
logia käyvät, keiden kanssa, millä
tavoin, mistä asioista ja milloin.
Tyypillisintä lienee, että tehtävä
annettaisiin hallituksen puheenjoh
tajalle yksin tai yhdessä hallituksen
varapuheenjohtajan tai valiokunnan
puheenjohtajan kanssa mahdolli
sesti toimitusjohtajan avustamana.
Toistuvasti dialogia käytäneen
vain merkittävien sitoutuneiden
osakkeenomistajien päätösval
taisten edustajien kanssa. Luotta
muksellisuus ja sisäpiirisääntöjen
noudattaminen on tärkeää. Halli

tuksen on voitava luottaa, että osak
keenomistajan edustaja ei luvatta
jaa saamaansa tietoa edes omassa
organisaatiossaan.
Ei liene tarpeen nimetä työjärjes
tyksessä yksityiskohtaisesti asioita,
joista voidaan keskustella. Käytän
nössä ne liittynevät yhtiökokouk
sessa päätettävien asioiden lisäksi
lähinnä yleisiin strategisiin lin
jauksiin ja yhtiön hallinnointiin.
Lisäksi yleisempi keskustelu yhtiön
liiketoimintaympäristöstä ja sii
hen vaikuttavista tekijöistä voi olla
perusteltua.
Boardview 2–3/2015 37

Sääntely ja osakkeenomistajadialogi

O

sakeyhtiölaki perustuu
päämies-agentti -ajatte
luun, jossa osakkeenomis
taja (päämies) on antanut omaisuu
tensa hallituksen (agentti) hoidetta
vaksi. Osakkeenomistajan oikeudet
kiteytyvät päätöksentekooikeuteen
yhtiökokouksessa yhtiökokoukselle
säädetyissä asioissa. Osakkeen
omistajalla on kokouksessa myös
puhe- ja kyselyoikeus. Hallituksella
ja toimitusjohtajalla on vastaamis
velvollisuus siltä osin kuin kysyt
täjä lisätietoja voidaan antaa tuotta
matta yhtiölle olennaista haittaa.
Arvopaperimarkkinalain mukaan
seikkoja ja päätöksiä, jotka ovat
omiaan olennaisesti vaikuttamaan
yhtiön liikkeelle laskemaan arvo
paperin arvoon, ei saa julkistaa
muutoin kuin pörssitiedotteella,
joka on kaikkien sijoittajien saata
villa samanaikaisesti.
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Osakeyhtiölain yhdenvertaisuus
periaate ja arvopaperimarkkina
lain mukainen sijoittajien tasapuoli
sen kohtelun periaate ovat keskeisiä.
Yhdenvertaisuusperiaatteen rikko
minen edellyttää kuitenkin yksittäi
sen omistajan epäoikeutetun (talou
dellisen) edun saamista yhtiön tai
toisen osakkeenomistajan kustan
nuksella.
Arvopaperimarkkinalaki tunnis
taa sisäpiirintiedon ilmaisemisen
(epätasapuolisesti) tietyin edelly
tyksin osana tiedon ilmaisevan hen
kilön työn, ammatin tai tehtävien
tavanomaista suorittamista. Nämä
periaatteet asettavat omat tärkeät
puitteensa, mutta ne eivät katego
risesti estä dialogia hallituksen ja
osakkeenomistajien välillä.
Finanssivalvonta ja Helsingin
Pörssi tunnistavat tilanteita, joissa
sisäpiirintiedon ilmaiseminen on

sallittua merkittäville osakkeen
omistajille. Näin on erityisesti, kun
johto on valmistelemassa sellaista
toimenpidettä, joka myöhemmässä
vaiheessa edellyttää osakkeenomis
tajan hyväksyntää.
Itsesääntelyssä Suomen lista
yhtiöiden hallinnointikoodi tun
nistaa tilanteita – yhtiökokouksen
päätösvaltaan kuuluvat asiat ja eri
tyisesti hallituksen jäsenten valinta –
joissa voi olla yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien edun mukaista,
että hallitus on tietoinen merkit
tävien osakkeenomistajien mieli
piteestä. Vastaavasti ostotarjous
koodi tunnistaa tilanteita, jolloin
hallitus voi luottamuksellisesti tie
dustella merkittäviltä osakkeen
omistajilta näiden kantaa ehdotet
tuun ostotarjoukseen.
Englannissa The UK Corporate
Governance Code toteaa: “There

Oletko...
a) pulassa
b) veloissa
c) rahoissa
Osakeyhtiölain
yhdenvertaisuusperiaate
ja arvopaperimarkkinalain
mukainen sijoittajien
tasapuolisen kohtelun
periaate ovat keskeisiä

Tarjolla omistaja-arvolähtöistä
asiantuntemusta näkemyksellä

Jos tarvitset terävää...
should be a dialogue with shareholders
based on the mutual understanding of objec
tives. The board as a whole has responsibil
ity for ensuring that a satisfactory dialogue
with shareholders takes place.” Hallituksen
tulee myös vuosittain raportoida, mitä hallitus
ja erityisesti sen non-executive-jäsenet ovat
tehneet ymmärtääkseen yhtiön merkittävien
osakkeenomistajien näkemyksen yhtiöstä.
Yhdysvalloissa institutionaaliset sijoitta
jat odottavat nykyisin, että yritykset julkista
vat hallituksen tavat pitää yhteyttä osakkeen
omistajien kanssa. Suurimmat yritykset (esim.
GE ja Pfizer) tekevätkin näin vuosikertomuk
sissaan.
Ruotsin Svensk kod för bolagsstyrning
perustuu siihen lähtökohtaan, että ruotsa
laisilla pörssiyhtiöillä on useimmiten yksi
tai muutama merkittävä osakkeenomistaja.
Merkittävän osakkeenomistajan odotetaan
olevan aktiivinen ja ottavan vastuun omis
tuksestaan muun muassa hallituksen jäse
nyyden kautta.

- ulkopuolista ja selkokielistä sijoittajanäkemystä
- sijoitusvarallisuuden hoitoa tai sijoituskonsultointia
- sijoittajasuhdementorointia tai -koulutusta
- strategista neuvonantoa liiketoimintapäätöksiin
- sijoituskirjallisuutta henkilöstölle tai sidosryhmille
- golfseuraa, korkeamman pörssikurssin
tai hallituksen monipuolistamista

Oksaharju Capital Oy
jukka@oksaharjucapital.fi
@JukkaOksaharju
p. 050 376 0589

Sijoitusmarkkinoiden työkokemusta osakestrategina, meklarina
ja yksityispankkiirina Nordnetissä ja sitä edeltäneessä eQ Pankissa.
Suosittu kolumnisti ja kahden sijoituskirjan kirjoittaja yli 15 000
kappaleen levikillä. Kolmen lapsen isä, joka valmistelee väitöskirjaa
yritysjärjestelyistä Pörssisäätiön vuonna 2013 myöntämällä apurahalla.

a rising phenomenon in europe

Shareholder
activism on
the rise in Europe
Activist investors seek to challenge the management and
controlling shareholders. At the moment we are witnessing
the rise of shareholder activism in Europe. Boards should
prepare themselves for activist campaigning.

I

n the US this is commonly
called the age of the activist
investor. Activist investors in
the US seek to challenge incum
bent management and controlling
shareholders in publicly listed com
panies by advocating changes in the
management and strategies of their
targets. The shareholding of these
investors may be small but they
increasingly manage to secure sup
port from mutual funds and institu
tional investors.
Increasingly institutions are
approaching activists with requests
for activism commonly known in
the US as RFAs. Activist investors
are often blamed for seeking short
term performance gains like cutting
R&D costs or selling assets – moves
that leave the target companies
struggling in the long term when
the activists have already sold their
shareholdings and moved on.

Why and how is shareholder
activism spreading to Europe?
In Europe the tradition has been
for dissatisfied institutional inves
tors to sell their shares instead of
becoming actively involved in cam
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paigns seeking management and
operational change in poorly per
forming companies.
The EU Commission has since its
2011 Green Paper ’The EU corpo
rate governance framework’ advo
cated investors to engage with their
investee companies and to seek to
hold management accountable. The
emphasis here has, however, been
on promoting sustainable long term
returns and performance, not short
term gains.
The activist strategies have cre
ated outsized returns in the US.
Approximately 50% of activist cam
paigns have been successful in the
US. This has allowed these play
ers to attract even more capital,
attack bolder targets and spread
their geographic focus. Companies
like Apple, Dow and Microsoft have
been activist targets.
The Preqin Hedge Fund Analyst
recorded in June 2014 that some
40% of the activist hedge funds
have global or European focus. In
the UK the 2010 Stewardship
Code requires institutional inves
tors to comply or publicly disclose
their strategies of intervention with

Jyrki Tähtinen
Senior Partner,
Asianajotoimisto
Borenius Oy
DIF:n jäsen
Borenius on DIF:n
asiantuntijakumppani

50 % of activist
campaigns have been
successful in the US
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investee companies and how they
will escalate activities as a means
of enhancing shareholder value.
J.P. Morgan reports more than 100
activist campaigns in the UK (2010
- Q2/2014).

Full blown campaigns may turn
hostile with presenting papers on
change, demanding board seat(s),
soliciting buyers for some of the
assets and unrecommended tender
offers (bear hugs).

Multiple objectives

Preparing for an
activist campaign

The following issues tend to draw
attention from activists: weak
financial performance, strategic
changes, dividend policies, resource
allocation and corporate govern
ance. Corresponding governance
related activist remedies include
gaining board representation,
changes in management and its
remuneration.
Transactional issues relate to the
sale of or bid for the company and
sale of business line(s). Balance
sheet driven objectives include div
idends, capital raising and restruc
turing.

Campaigns may turn hostile
J.P. Morgan estimates that around
50 % of European activist cam
paigns never become public. Many
European players also like to call
themselves constructivists instead
of activists and seek the support of
long term investors.
Typically an activist campaign
may start with moderate actions
like meetings with management
and writing private letters to the
board. Sometime later these cam
paigns may accelerate to a pub
lic agenda with open letters to the
board, publicity and forming alli
ances with other short and long
term investors and stake building.
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Boards should prepare themselves
for activists. Actions to be consid
ered include being up to speed with
both short and long term investor
sentiments and activities, perfor
mance bench marking, reviewing
your existing strategy, action plan
and remuneration policies from an
activist point of view and having an
internal and external response team
for legal and financial advice, com
pensation bench marking, institu
tional investor relations, communi
cations and crisis management.
Cross holdings, passive long term
investors, opaque strategies and
remuneration are a thing of the
past.

Full blown campaigns
may turn hostile

We do Corporate Advisory.

Hannes Snellman’s corporate advisory team assists our clients
in complex corporate affairs in the context of corporate
transactions as well as board level and shareholder matters.
We have extensive experience from decades of advising
leading domestic and foreign corporations on corporate
law, securities regulation and compliance matters. We
provide a dedicated team of experts covering the
spectrum of corporate law, as well as market-leading tax,
M&A, capital markets and finance teams. Lawyers from

our corporate advisory team participate as experts in
regulatory work at the national and EU level in takeovers
and corporate finance matters. We emphasize the
importance of combining high quality legal expertise
with a pragmatic commercial approach.
Our practice includes, for example, board advisory and
corporate governance work, general meetings, takeovers
and different M&A situations, disclosure issues and
internal investigations.

MAIN CORPORATE ADVISORY CONTACTS IN HELSINKI
Johan Aalto
Tel. +358 9 2288 4239
johan.aalto@hannessnellman.com

Outi Raitasuo
Tel. +358 9 2288 4263
outi.raitasuo@hannessnellman.com

Mikko Heinonen
Tel. +358 9 2288 4453
mikko.heinonen@hannessnellman.com

Klaus Ilmonen
Tel. +358 9 2288 4378
klaus.ilmonen@hannessnellman.com

Sonja Siggberg
Tel. +358 9 2288 4383
sonja.siggberg@hannessnellman.com

Riikka Rannikko
Tel. +358 9 2288 4270
riikka.rannikko@hannessnellman.com

Toisinajattelija

Strateginen
hallitusohjelma

M

illainen omistaja, sellainen hallitus.
Pörssissä hallitus ei aina koh
taa yhtä kontrolloivaa omistajaa
vaan pienomistajien lauman. Kun
omistus ja kontrolli ovat erillään,
on hallitus paljon vartijana. Yhtiötä tulisi johtaa
kuin omistaisit sen kokonaan, se olisi perheesi
ainoa omaisuuserä, etkä voisi myydä sitä vuosi
sataan. Tiedosta kasvun seireenin kuiskutus.
Hallitusammattilaisille voi käydä johtaja
valinnassa kuin ystävälleni, joka ei mennyt kos
kaan sänkyyn ruman naisen kanssa mutta heräsi
usein sellaisen vierestä. Hallituksen on jatkuvasti
tiedettävä, pitääkö ykköskentän hyökätä, karvata
vai puolustaa. Sentteriä on tarvittaessa vaihdet
tava – kuten ”omaansa hoitava poissaoleva omis
taja” toimisi.
Hyvässäkin skenaariossa on katsottava, ettei
oman egon pönkitys lähde johdolta lapasesta.
Aikaansaaja haluaa usein ”maailmanluokan
tekijäksi” – omistaja-arvosta ei niin suurta lukua.
Toimitusjohtajaa tulisi arvioida riittävästi
ilman hänen läsnäoloaan. Paras mittapuu on
oman pääoman tuoton korkea, mutta vakaa taso.
Osakekurssin tuijottaminen sumentaa fokusta.
Hallituksen tulee kommunikoida pienomista
jille samoin periaattein kuin se itse haluaisi toi
mittavan, mikäli roolit vaihtuisivat. Joskus muu
tokseen tarvitaan Facebook-ryhmä.
Toisessa mallissa asiat mutkistuvat, kun yhti
öllä on kontrolloiva omistaja, joka sählää halli
tuksessa tai arkijohdossa. Suuromistaja on mie
lessään sallinut kuokkavieraat, mutta nepotismi
on herkässä. Ei ole tavatonta, että tulosten jää
dessä jälkeen tavoitteista hallitus vaihtaa her
kemmin mittariston kuin johtajan.
Joskus pääomistaja-johtajan valta on turvattu
eri osakesarjoilla. Pienomistajille on myyty
tapettipaperia. Vaikka johtaja ymmärtäisi eväi
den olevan loppu, vastaa hallitusjäsenen nousu
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Jukka
Oksaharju

osakestrategi,
Nordnet

Asiat mutkistuvat, kun
yhtiöllä on kontrolloiva
omistaja, joka sählää

häntä vastaan kamikazen viimeistä liitoa. Keino
puolustaa yhtiön etua on aktiivinen vuoropuhelu.
Matin ja Tepon versiossa kaiken takana oli nai
nen. Pörssiklubilla kuiskuteltiin listatusta perhe
yhtiöstä, jossa kauppa sakkaa ja hallituksenkin
kamina savuttaa. Kuulemma vaimo johtaa miestä,
eikä kukaan yhtiötä. Mikäli muutosta ei tapahdu
kriisissä, on hallituksen syytä äänestää jaloillaan.
Vähemmistö jäänee tässä panttivangiksi, koska
vaurastunut mutta menneisyyteen juuttunut pää
omistaja tuskin antaa potkuja itselleen.
Kolmannessa mallissa yhtiöllä on kontrolloiva
mutta passiivinen omistaja, joka ei halua johtaa.
Tällöin hallituksella on optio aktivoida suuromis
tajaa, mikäli velliä on vaarassa kaatua maahan.
Kuten varainhoidossa, myös suuryhtiössä johto
tulee valita yhdistämällä osaaminen ja kohtuul
liset kulut. Valintatilanteessa tulee tietenkin pai
nottaa talenttia. Näin toimitaankin – paitsi val
tio-omistajan ratsastaessa laitumelle, mikä
muodostaa yhtiön edun kannalta hiertävimmän
neljännen mallin.
Koko johdon valintakriteereinä tulee olla omis
taja-arvolähtöinen ajattelu ja pätevyys. Tarvetta
ei ole kiintiöille, läänityksille tai mandaateille.
Valtion halutaan kuitenkin aktivoituvan muissa
kuin taloudellisen tuoton tavoitteissa. Tällöin
piensijoittaja poistaakin jo varmistimen. Miksi
siis hallitusjäsenkään lähtisi marionetiksi mai
nettaan munaamaan?

Ole valmiina, kun myrsky lähestyy
Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää tehdä päätökset oikean
tiedon perusteella. Autamme tunnistamaan riskit Deloitten kokonaisvaltaisen riskienhallinnan
mallin (Risk Intelligence) avulla ja samalla suunnittelemaan ja toteuttamaan riskien hallintaa.
Tutustu palveluihimme ja ota meihin yhteyttä: www.deloitte.com/fi/risk

© 2015 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

Jäsensivut
Directors’ Institute of Finland
- Hallitusammattilaiset ry
Directors’ Institute of Finland–
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyöskentelyä.

syksyn 2015 tapahtumia

Jäsenlounaat
7.9.2015 Hallitustyön kehittäminen
12.10.2015 Hallitus ja brändi
16.11.2015 Hallitus ja brändi

toiva ja kantaaottava. Yhdistys kuu
luu alan eurooppalaiseen katto-orga
nisaatioon ecoDaan (European Con
federation of Directors’ Associations).

Visio

DIF edistää jäsentensä ammatti
taitoa sekä yritysten hyvää hallitus
Autamme jäseniämme kehittymään työskentelyä ja kilpailukykyä. Se vai
hallitusammattilaisina muun muassa kuttaa yhteiskunnassa.
järjestämällä tapahtumia asiantun
Hallitusten merkitys on kas
tijakumppaneidemme kanssa, jul
vanut. Yritysten ja markkinoiden
kaisemalla Boardview-lehteä sekä
kansainvälistyminen ja kasvu tekee
ylläpitämällä hallitusammattilaisen
hallitustyöstä entistä vaativampaa,
työkalupakkia, DIF-Tietopankkia.
haasteellisempaa ja työllistävämpää.
Lisäksi otamme kantaa ajankohtai
Talouden ja strategisten kilpailu-
siin hallitustyöskentelyyn liittyviin
olosuhteiden ymmärtäminen on kes
kysymyksiin. DIF auttaa jäseniään
keistä. Hyvä hallintopa pitää osata.
kehittymään, verkostoitumaan ja
Jäsenistö
vaikuttamaan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on lisään
Missio
tynyt tasaisesti 15–20 prosentin
Directors’ Institute of Finland – Hal vuosivauhtia. Nyt henkilöjäseniä on
litusammattilaiset ry (DIF) edistää
yli 550, joista naisia on noin neljän
hyvää ja ammattimaista hallitustyös nes. Huomattava osa jäsenistä toimii
kentelyä toimien aatteellisena yhdis pörssiyhtiön hallituksissa. Lisäksi
tyksenä, joka on kehittävä, verkos
yhdistyksellä on neljä yhteisöjäsentä.

HALLITUSTYÖSKENTELY
Hallituksen rooli ja suhde
omistajiin erityisesti
pörssiyhtiöissä. Hallitustyö ja sen arviointi.

DIF-Tietopankkitilaisuudet
6.10.2015 Hallituksen toiminta
ostotarjoustilanteessa
10.11.2015 Perheyrityksen
ulkopuoliset hallitusjäsenet
10.11.2015 Some sijoittajaviestinnässä
Muut jäsentilaisuudet
22.10.2015 How to invest in and
benefit from Digital
1.12.2015 Tehokas pääoman käyttö
8.12.2015 Hallitus ja toimitusjohtajan
johtaminen
Lisää tietoa näistä ja muista
tilaisuuksista jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia
(edellyttää sisäänkirjautumisen).

teemat 2015
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja digitalisaatio
Hallitus ja omistus
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja brändi

Yhdistyksen lounastilaisuudet ja
Boardview-lehti suunnitellaan neljännesvuosittain vaihtuvien teemojen
mukaisesti.

strategia

VASTUULLISUUS

Strategian laadinta ja
toteutuksen seuranta

Yritysvastuu ja
hallitus.
Yritysvastuu
raportointi.

sääntely

DIF:n jäsenten käytössä on
hallitusosaamista vahvistava
DIF-Tietopankki. Se sisältää
hallitustyöskentelyä tukevaa
materiaalia, jota kehitetään
ja täydennetään jatkuvasti.
DIF-Tietopankin materiaalissa
painopiste on hallituksen näkö
kulmassa. Sisältö on laadittu
yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanien kanssa.
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johtaminen
Johdon (erityisesti
toimitusjohtajan) arviointi
ja valinta. Organisaation
tehokkuuden arviointi.

Corporate governance.
Suhteet osakkeenomistajiin.
Sisäpiiriläisyys.

talous
palkitseminen
Johdon palkitsemisen
osa-alueet. Eläke
vakuutusjärjestelyt.
Katsaus henkilöstörahastoihin.

Kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastusvaliokunnan ja sisäisen
tarkastuksen rooli.
Veronäkökohdat
ja yritysjärjestelyt.
Riskienhallinta.

VIESTINTÄ
Sijoittajaviestintä.
Maineenhallinta ja
kriisiviestintä.

DIF-Tietopankin käyttö
edellyttää kirjautumisen jäsensivuille. Mikäli
tunnuksesi ovat kadonneet,
ota yhteys yhdistyksen
toimistopäällikköön:
maija.hiiri@dif.fi.

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Työ tekijäänsä kiittää
Harva kuitenkaan pelkällä kiitoksella elää. Hyvin suunniteltu
palkitseminen on aidosti vaikuttavaa ja työntekijöiden arvostamaa.
Varmista hallituksen jäsenenä, että yrityksen palkitsemisen osat
pelaavat tasapainoisesti yhteen.

mandatumlife.fi/palkitseminen

Jäsensivut
ajassa

Vastuusta uutta kasvua
Vastuullisuuskysymykset ovat tukevasti hallituksen
agendalla. Vastuullisuus tarkoittaa kuitenkin paitsi
velvoitteita myös kasvun siemeniä, korostettiin DIF:n
vuosikokouksessa Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.
Teksti: Timo Harjuniemi Kuvat: Ilkka Vuorinen

H

allituksissa on kenties
viime aikoina keskitytty
liiaksi compliance-ajat
teluun ja liian vähän yri
tysten toiminnan kehittämiseen ja
kasvuun liittyviin teemoihin.
Näin arvioi muun muassa Vehon
hallituksen varapuheenjohtajana
istuva Philip Aminoff, joka valit
tiin DIF:n hallituksen uudeksi
jäseneksi yhdistyksen vuosikoko
uksessa toukokuun lopulla Helsin
gissä.
– Olisi todella tärkeää, että halli
tukset keskustelisivat yritysten stra
tegian kannalta todella merkittä
vistä kysymyksistä.
Aminoffin ohella hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Metsä
Boardin hallituksen jäsen Kirsi
Komi. Yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Jorma
Eloranta ja muina jäseninä Maarit Aarni-Sirviö, Harri Kerminen,
Marketta Kokkonen, Kimmo
Rasila ja Juha Salonen. Markku
Pohjola ja Merja Strengell jättäy
tyivät pois hallituksesta.
– Takana ovat mahtavat kolme
vuotta, sanoi Merja Strengell Van
halla Ylioppilastalolla järjestetyssä
vuosikokouksessa.

48 Boardview 2–3/2015

– Yhdistys on kehittynyt niin toi
minnan laadussa kuin volyymissa
kin aivan uudelle tasolle. Kivaa ja
kehittävää, summasi Strengell.
Strengell arvioi, että yhdistyk
sen toistakymmentä vuotta pitkän
historian aikana on varmasti ollut
muitakin kiinnostavia ajanjaksoja.
– Väitän silti, että tämä on ollut
yksi hienoimmista.
Hallitusammattilaisten vuosi
kokouksen yhteydessä Vanhalla
järjestettiin seminaari ”Vastuulli
nen omistaja ja sijoittaja” yhdistyk
sen asiantuntijakumppanin PwC:n
kanssa. Tilaisuuden ykköspuhujana
kuultiin Nokian toimitusjohtaja
Rajeev Suria. Suri korosti vas
tuullisen toiminnan olevan kaiken
Nokian toiminnan ytimessä.
Vastuulliseen liiketoimintaan
sisältyy huimia mahdollisuuk
sia, sanoi Suri ja nosti esimerkiksi
suurkaupunkien vedenjakelun
tehostamisen langattoman teknii
kan avulla.
Tässä Suri näki huiman poten
tiaalin.
– Vastuullisuuskysymyksiin liit
tyvien riskien tunnistamisessa hal
lituksilla on iso rooli, kertoi Sirpa
Juutinen PwC:ltä.

Suuriksi vastuullisuuskysymyk
siksi Juutinen nosti ilmaston
muutoksen sekä sijoittajien peri
aatteet eritoten finanssisektorin
toiminnassa.
– Lisäksi on totta kai otettava
huomioon myös arvoketjuun ja
muun muassa ihmisoikeuksiin liit
tyvät kysymykset, Juutinen sanoi.
Hallituksen on paitsi tunnis
tettava riskit myös otettava vas
tuullisuuskysymykset huomioon
strategiatyössä.
– Voisiko tästä tehdä uutta bis
nestä, jolla päästään luomaan
kasvua.
Uuden luomista korosti myös val
tion sijoitusyhtiön Solidiumin tuore
päälakimies Peter Bergström.
– Jos katsoo, sitä missä tilassa
Suomi tällä hetkellä on, niin strate
gian ymmärtäminen ja strategian
ketteryys korostuvat. Näin voitaisiin
keksiä poikkeaviakin asioita, joilla
kasvattaa yrityksiä, kertoo Berg
ström, joka on myös tuore DIF:n
jäsen.
– Hakeminen jäseneksi tuli
minulle ajankohtaiseksi uuden työ
paikkani myötä. Hyvän hallinto
tavan kehittäminen Suomessa on
myös Solidiumin intressi.

1
●

2
●

4
●

3
●

5
●

6
●

1	DIF:n työ hyvän hallitustyön puolesta on tärkeää Suomen
●
vetovoiman kannalta, pohti DIF:n hallituksen tuore jäsen
Philip Aminoff.
2	Vastuullisuus on monitahoinen ilmiö, jota on
●
tarkasteltava usealta kantilta, mietti DIF:n jäsen 
Merja Strengell.
3 Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri korosti
●
vastuullisuuden mahdollisuuksia.

4 Hallituksella on suuri rooli liiketoimintaan
●

vaikuttavien riskien tunnistamisessa, kertoi PwC:n
Sirpa Juutinen.
5 Solidiumin päälakimiehen Peter Bergströmin mukaan
●
hyvän hallintovan kehittäminen on myös Solidiumin
etujen mukaista.
6 Vastuullisuuskysymykset ovat entistä vahvemmin
●
sijoittajien agendalla, kertoi PwC:n Tom Beagent.
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Jäsensivut

Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
e = emeritusjäsen
Aarni-Sirviö, Maarit
Yhdistetty lehteen
Aarni-Sirviö, Maarit
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Airaksinen, Manne
Aitokallio, Sari
Ala-Ilkka, Heikki
Ala-Nikkola, Panu
Alho, Jukka
Allonen, Heikki
Aminoff, Hele-Hannele
Aminoff, Philip
Andersen, Teija
Andersin, Henrik
Antila, Jukka
Anttila, Juhani
Anttonen, Ari
Anttonen, Risto
Ant-Wuorinen, Jukka e
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto e
Aspholm, Ingalill
Beijar, Bengt
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Mari
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Peter
Bondestam, Sebastian
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castren, Matti
Castren, Petri
Castrén, Päivi
Copeland, Matti

Dahlblom, Christina
Danielsson, Jöns
Danker, Mats
Ehrnrooth, Paul
Eklund, Jari
Eklundh, Sten
Ekroos, Vesa
Ekström, Jan
Elfving, Christian
Eloholma, Aimo
Eloranta, Jorma
Engman, Elina
Erma, Juhani e
Ervasti-Vaintola, Ilona
Eräkangas, Kirsi
Fagerholm, Catarina
Fagerholm, Jannica
Floman, Erik
Forss, Martin
Fredrikson, Christian
Ginman-Tjeder, Nella
Gran, Kim
Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan
Grundsten, Henri
Gräsbeck, Jerker
Gröhn, Juha
Grönlund, Lasse
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
Hagros, Kaj
Hahto, Tarmo
Halmeenmäki,
Juha-Pekka
Halonen, Eino
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari

Uudet henkilöjäsenet
huhtikuu 2015:
Olli Koponen
Bertel
Langenskiöld
Mika Salokangas
Annika Tanttinen
Anne Westersund

Erkki Niskanen
Ari Rahkonen
Raija-Leena
Söderholm

Kesäkuu 2015:
Patrik Hertsberg
Erkki Hietalahti
TOUKOKUU 2015: Anna Hyvönen
Risto Anttonen
Elisa Markula
Peter Bergström
Marjo MatikainenLeena Kallasvuo
Kallström
Matti Manner
Lauri Veijalainen
Jari Niska
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Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Jukka
Harrela, Pirkko
Hasi, Kalevi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, Pentti
Heikkonen, Matti
Heinistö, Kari
Heinonen, Jouni
Heinonen, Mikko
Helander, Sari
Helaniemi, Erkki
Helenius, Mika
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herold, Marcus
Herranen, Arto
Herranen, Maarit
Hertsberg, Patrik
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hietalahti, Erkki
Hietanen, Kari
Hiljander, Henry
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmlund, Ralf
Honkanen, Vesa
Honkaniemi, Arto
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Hyvönen, Anna Maija
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hänninen, Markku
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan-Erik
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Seppo
Jakosuo-Jansson,

Hannele
Jokinen, Jukka
Julin, Yrjö
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kallasvuo, Leena
Kallasvuo, Olli-Pekka
Kanerva, Leena
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karinen, Timo
Karppinen, Matti
Karttinen, Timo
Karvinen, Kari
Kasanen, Eero
Kaskeala, Juhani
Kasurinen, Hannu
Kataja, Matti
Kauppi, Marko
Kauppi, Piia-Noora
Keitaanniemi, Katja
Kekoni, Jaakko
Kerminen, Harri
Keronen, Taru
Kerppola, Nora
Keskiaho, Juha-Pekka
Kettunen, Pekka
Kielenniva, Jorma
Kiiski, Tapani
Kiiskinen, Tapio
Kivinen, Juha
Kohonen, Ari
Kohtamäki, Timo
Koiso-Kanttila, Kimmo
Koivurinta, Jan M
Kokkila, Timo
Kokkonen, Marketta
Kolehmainen, Ilmo
Komi, Kirsi
Kontio, Johanna
Kontu, Aappo
Kopola, Nina
Koponen, Harri
Koponen, Juha
Koponen, Olli
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Juha
Korhonen, Jyrki
Korhonen, Kai
Korkiakoski, Anne
Korpi, Jaana
Korpinen, Inga
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koski, Arja
Koskinen, Jari
Koskinen, Markku
Kosonen, Pekka
Kostiainen, Leila
Kotka, Ville
Kottonen, Hannu
Kouvalainen, Satu
Krogerus, Hannu

Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kulmala, Teuvo
Kurkilahti, Lasse
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laakso-Manninen, Ritva
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Lahtinen, Antero
Laine, Pertti
Laine, Seppo
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T
Langenskiöld, Bertel
Larma, Janne
Laurila, Mauri
Lauslahti, Harri
Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero
Lehtimäki, Maunu
Lehtinen, Vesa
Lehtomäki, Vesa
Lehtoranta, Ari
Leino, Liisa
Leino, Timo
Lencioni, Roberto
Leppälä-Nilsson, Anne
Leskinen, Jorma
Lettijeff, Pekka
Liljeblom, Eva
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan
Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
Linnoihen, Hannu
Lintala, Heikki
Lipsanen, Juho
Louhija, Matti
Luhtaniemi, Timo
Luoma, Pekka
Luomakoski, Jyri
Luomaranta, Ritva-Liisa
Luostarinen, Reijo e
Lyytinen, Asa-Matti
Lång, Jan
Långenskiöld, Bertel
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Mairinoja, Heikki
Majander-Reenpää,
Leena
Maksniemi, Tauno
Malmberg, Juho
Manner, Matti
Manner, Simo
Manninen, Petri
Marjanen, Petri
Markula, Elisa
Martela, Heikki

Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
Matikainen-Kallström,
Marjo
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Metsänen, Arto
Miekk-Oja, Susanna
Mielck, Janne
Mielonen, Jari
Miettinen, Marjo
Miettinen-Lähde, Saila
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkilä, Mika
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mäkinen, Seppo
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto

Nerg, Päivi
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Niemistö, Kari
Niemisvirta, Petri
Nihti, Markku
Nikkola, Matti
Niska, Jari
Niskanen, Erkki
Nissinen, Anu
Nordman, Carl e
Norvio, Erkki
Numelin, Carl-Johan e
Nummela, Juho
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Ojala, Sirpa
Ojala, Veijo
Oksanen, Markku
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Otala, Leena
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Packalén, Matti
Paitula, Hannu
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
Palomäki, Atte
Palomäki, Riitta
Palosuo, Heikki
Palvi, Mauri
Pankakoski, Antti
Pantsar-Kallio, Mari
Parkkinen, Marko
Parviainen, Seppo

Pasanen, Jari
Paukku, Paul
Paul, Mikael
Paulig, Eduard
Paulin, Jyrki
Pauni, Sami
Pelkonen, Arno
Peltola, Juha
Penttilä, Hannu
Pere, Pekka
Perttunen, Risto
Pettersson, Helena
Petäjistö, Jorma
Piekkola, Asko
Piela, Topi
Pietikäinen, Sirpa
Pinomaa, Juha
Pirinen, Pekka
Pitkäkoski, Juhani
Pitkänen, Eija
Pohjanvirta, Olli
Pohjola, Markku
Pohjolainen, Veli
Pohjonen, Arto
Punta, Eeva
Puolimatka, Rauno
Pynnä, Harri
Pärssinen, Harri
Pääkkönen, Tarja
Pölönen, Jouko
Pöysti, Kaija
Rahkonen, Ari
Raitala, Pasi
Raitasuo, Outi
Raitio, Laura
Rantanen, Juha
Rantanen, Teppo
Rantanen-Kervinen,
Pirkko
Rasila, Kimmo
Rasila, Tommi
Ratia, Lauri
Rauramo, Markus
Rautamaa,
Jari-Pekka
Rautiainen, Ismo
Rehn, Alf
Reponen, Kalle
Ritakallio, Timo
Roiko, Leena
Rolig, Petri
Roos, Henrik
Rosberg, Marja-Liisa
Rossi, Teuvo
Routila, Panu
Ruotsalainen, Seppo
Ruuska, Jukka
Rytkönen, Esko
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena
Saikku, Markus
Sailas, Harri
Saini, Timo
Saksman, Ossi
Salakka, Jouko
Salo, Marita
Salo, Risto
Salokangas, Mika

Salokoski, Timo
Salomaa, Jukka
Salonen, Juha
Salonen, Sampo
Salonius, Anne-Maria
Saraketo, Timo
Sarhimaa, Mika
Sarsama, Juha
Sasse, Jan
Savolainen, Harri
Savonlahti, Riitta
Schalin, Berndt
Schalin, Kiuru
Schalin, Siv
Schulman, Peter
Schults, Margus
Sebbas, Leif
Seitovirta, Mika
Sievinen, Hanna
Sihvonen, Eero
Siilasmaa, Risto
Siirala, Leena
Silaskivi, Vesa-Pekka
Sillanpää, Matti J
Silvennoinen, Anja
Silvennoinen,
Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Pertti
Simola, Valtteri
Sipi, Timo
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi
Sonninen, Jorma
Sormunen, Kirsi
Stadigh, Kari
Stenberg, Erkki
Strengell, Merja
Ståhlberg, Kaarina
Sumelius, Bertil
Sundén, Jon
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero

Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti,
Mikko-Jussi
Suonoja, Soili
Suutala, Heikki
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Syrjänen, Hannu
Söderholm,
	Raija-Leena
Söderström, Eriikka
Takala, Erja
Takanen, Harri
Tallqvist, Charlotta
Talma, Arja
Talvitie, Jyrki
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tanttinen, Annika
Tapio, Markku

Tauriainen, Reijo
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Pauliina
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti
Tikkakoski, Matti
Timgren, Martti
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolvanen, Tapio
Tonteri, Jarmo
Toveri, Maarit
Tuominen, Jaana
Tuovinen, Tiia
Turunen, Jorma
Turunen, Seija
Tähtinen, Jyrki
Törnroos-Huhtamäki,
Solveig
Tötterman, Markus
Vaajoensuu, Hannu
Wahlroos, Juha
Vahtola, Marina
Walldén, Helena
Wallgren-Lindholm,
Carita
Valo, Raimo
van Niftrik, Christian e
Vanha-Honko, Vesa
Vanhainen, Juha
Vanhanen, Ari
Vanhanen, Jussi
Varelius, Juha
Varjas, Tapani
Vartiainen, Pekka
Wartiovaara, Markus
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna
Veijalainen, Jarkko
Veijalainen, Lauri
Vepsäläinen, Anni
Wessman, Anna Maija
Vesterinen, Vesa
Westerlund, Heikki
Westermark,
Carl-Magnus
Westersund, Anne
Viherto, Tero
Vikiö, Jari
Viljo, Matti
Wilkman, Nina
Vimpari, Antti
Viri, Jukka
Virkkunen, Lauri
Virtanen, Antero
Virtanen, Olli V	
Vitie, Heikki
Vitzthum, Christoph
Voipio, Raimo
Wolontis, Mats
von Knorring, Johan
von Weymarn, Tom
Vuoria, Matti
Vähämöttönen, Vesa
Väliaho, Pirjo
Välikangas, Liisa
Väänänen, Heikki

Yhteisöjäsenet/henkilöedustajat
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Timo Ritakallio ja Mikko Mursula
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Risto Murto ja Reima Rytsölä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Lasse Heiniö ja Hanna Hiidenpalo
Solidium Oy
Annareetta Lumme-Timonen ja Petter Söderström

Asiantuntijakumppanit
Asianajotoimisto Borenius Oy
The Boston Consulting Group
Boyden Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Deloitte
EY
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Hay Group
Heidrick & Struggles
Hill & Knowlton Oy
KPMG
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Mandatum Life
McKinsey & Company
Mercer
Mercuri Urval
MPS-Yhtiöt Oy
Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
PwC
Roschier Asianajotoimisto Oy

Hallitus

Jorma Eloranta
(pj.), vuorineuvos
Maarit Aarni-Sirviö,
DI, MBA
Philip Aminoff, KTM, MBA
(INSEAD)
Harri Kerminen,
vuorineuvos
Marketta Kokkonen,
Fil.maist., tkn.tri h.c.
Kirsi Komi, OTK
Kimmo Rasila, ekonomi
Juha Salonen, VT, ekonomi

Yhteystiedot

Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 Helsinki
Puh. (09) 6227 1840
info@dif.fi | www.dif.fi
Pääsihteeri
Maarit Aarni-Sirviö
maarit.aarni-sirvio@dif.fi
Puh. 050 379 4170
Toimistopäällikkö
Maija Hiiri
maija.hiiri@dif.fi
Puh. 0400 48 55 48

Viestintäsuunnittelija
Timo Harjuniemi
timo.harjuniemi@dif.fi
Puh. 050 520 5854
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Jäsensivut

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Valtiovarainministeriöltä
luonnos joukkorahoituslaiksi
Valtiovarainministeriö (VM) on
18.5.2015 julkaissut luonnoksen
joukkorahoituslaiksi, joka käsittelee
laina- ja sijoitusmuotoista joukko
rahoitusta. VM lähetti luonnoksen
laista lausuntokierrokselle 15.5.2015.
Yhteenveto lausuntokierroksesta
samoin kuin lakiesitys on määrä
antaa syksyllä.

Rahanpesudirektiivi
julkaistu
Neljäs rahanpesudirektiivi julkais
tiin Euroopan unionin virallisessa
lehdessä 5.6.2015. Jäsenvaltioiden
on 26.6.2017 mennessä saatettava
kansallinen lainsäädäntö vastaa
maan direktiivin vaatimuksia.
Direktiivi tulee muun muassa
velvoittamaan yhtiöitä ja muita
oikeushenkilöitä ylläpitämään kes
kitettyä rekisteriä yhtiön niin kut
sutuista todellisista omistajista ja
niiden omistuksista, esimerkiksi
määräysvaltaomistajista. Jäsen
valtioiden tulee ylläpitää kansal
lista rekisteriä esimerkiksi kauppa
rekisterin kautta. Vaatimus ei koske
pörssiyhtiöitä.
Rahanpesulainsäädännön uudis
tamistyöryhmä on asetettu joulu
kuussa 2014 valmistelemaan
direktiivin vaatimia muutoksia.
Hallituksen esitys annetaan edus
kunnalle arviolta keväällä 2016.
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Hallinnointikoodin uudistaminen käynnissä
Arvopaperimarkkinayhdistys on
17.6.2015 julkaissut ehdotuksensa
uudeksi hallinnointikoodiksi ja
pyytänyt markkinaosapuolilta lau
suntoa 28.8.2015 mennessä. Uusi
koodi on määrä julkaista myö
hemmin syksyllä, ja koodi tulisi
voimaan 1.1.2016.
Keskeisin muutos liittyy koo
din rakenteeseen ja niin kutsu
tun ”noudata tai selitä” -periaat
teen tarkentamiseen. Merkittävä
peruste uudistukselle on EU:n
komission suositus yritysten hal
linnointi- ja ohjausjärjestelmää
koskevasta raportoinnista. Mer
kittävä osa uudistuksesta on kes
kittynyt koodin rakenteen ja
jäsennyksen kehittämiseen. Suo
situksia on pyritty tiivistämään
siten, että niihin kohdistuvaa nou
data tai selitä -periaatetta olisi
mahdollisimman selkeää noudat
taa. Laista suoraan tulevat vel
voitteet on pyritty siirtämään
suosituksen perusteluihin tar
peellisilta osin. Perusteluihin on
lisäksi koottu varsinaisia suosituk
sia yksityiskohtaisemmat ohjeet ja
esimerkit, joihin ei sovelleta nou
data tai selitä -periaatetta.
Ehdotuksessa ei ole merkittäviä
sisällöllisiä muutoksia. Ehdotuk
seen sisältyy kuitenkin muutamia
uusia suosituksia. Erityishuomiota
on kiinnitetty hallituksen kokoon
panoa koskevan ehdotuksen val
misteluun ja läpinäkyvyyteen.
Lisäksi ehdotuksessa on osak
keenomistajien nimitystoimikun
tia koskeva tarkennettu suosi
tus. Uudessa koodissa ehdotetaan

myös hallituksen jäsenten riippu
mattomuuden arviointia koskevaa
kriteeristöä selkeytettävän ja täs
mennettävän. Esimerkiksi pitkään
jatkuneen hallituskauden vaikutus
on otettava huomioon kokonais
arvioinnissa, mikäli jäsen on toi
minut yhtiön hallituksen jäsenenä
yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta.
Uuteen koodiin on ehdotettu
yhtiön monimuotoisuutta kos
kevien periaatteiden määrittele
mistä koskevaa suositusta sekä
vaatimusta raportoida molempien
sukupuolten hallitusedustukseen
liittyvistä tavoitteista ja toimen
piteistä. Uusi koodi sisältää lisäksi
uuden suosituksen lähipiiriliike
toimia koskevista menettelyistä.
Raportointia koskevat vaati
mukset sisällytetään uudessa koo
dissa erilliseen raportointijaksoon.
Raportointijaksossa esitetyistä
raportointivaatimuksista ei voida
poiketa.

Julkinen kuuleminen
yhtiöverotuksen
avoimuudesta
Euroopan komissio käynnisti
17.6.2015 yhtiöverotuksen avoi
muutta koskevan julkisen kuulemi
sen. Tavoitteena on selvittää, voi
taisiinko verojen kiertämistä ja
aggressiivisia verokäytäntöjä torjua
EU-alueella velvoittamalla yrityk
set julkistamaan enemmän tietoja
maksamistaan veroista.

Directors’
Institute of
Finland

Eduskunnalle esitys
avoimuusdirektiivin
vaatimista
lainmuutoksista
Hallitus on 25.6.2015 antanut edus
kunnalle esityksen lainmuutoksista,
joilla pannaan täytäntöön EU:n
avoimuusdirektiivi. Keskeisiä asioita
ovat pörssiyhtiöiden neljännesvuosi
katsauksen julkaisuvelvollisuuden
poistuminen ja arvopaperitarjouk
sista julkaistavien esitteiden kynnys
arvon nostaminen 1,5 miljoonasta
eurosta 2,5 miljoonaan.
Lain tultua voimaan ainoa lain
vaatimus katsausten osalta on –
tilinpäätöksen ohella – vaatimus
laatia ja julkistaa puolivuosikatsaus.
Tilinpäätös ja toimintakertomus
tulee jatkossa julkistaa viimeis
tään neljän kuukauden kuluttua
tilikauden päättymisestä ja puoli
vuotiskatsaus kolmen kuukauden
kuluttua katsauskauden päättymi
sestä. Velvoitejulkistaa tilinpäätös
tiedote poistetaan laista, mutta
pörssiyhtiöillä on velvollisuus jul
kistaa arvopaperin arvoon olen
naisesti vaikuttavat tiedot jatkuvan
tiedonantovelvollisuuden puitteissa
ilman aiheetonta viivästystä. Lisäksi
liputusvelvollisuus laajenee käsit
tämään myös osakkeisiin kytketyn
johdannaisinstrumentin riippumatta
siitä, toteutetaanko johdannais
instrumentin kohde-etuus fyysisesti
luovuttaen (osakkeina) vai netto
arvon tilityksenä. Lainmuutosten on
määrä astua voimaan 26.11.2015.

Hae yhdistyksen
jäsenyyttä
Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistäen hyvää hallitustyötä.
Yhdistyksen tavoitteena on olla johtava
foorumi hallitustyön kehittämisessä Suomessa. Yhdistys osallistuu myös aktiivisesti alan pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kehitykseen.
Yhdistyksessä on yli 550 henkilöjäsentä,
neljä yhteisöjäsentä ja 20 asiantuntija
kumppania. Jäseneksi hyväksytään
henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot
sekä kokemusta hallitustyöskentelystä
pössiyhtiössä tai muussa merkittävässä
yrityksessä. Hakijalla tulee olla kahden
hänet tuntevan yhdistyksen jäsenen
suositus. Yhdistyksen hallitus käsittelee
hakemukset.
Lisätietoja: www.dif.fi/jasenyys/
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MC reads

Täydellinen kesä
lukuhetkille

Matti Copeland

on EY:n Executive
Director ja utelias
businesskirjojen lukija
DIF:n jäsen

Sateen ropistessa aitan
kattoon oli nautittavaa
antaa mielen liidellä kirjojen
sivuilla. Olin varannut
erityisesti kaksi kirjaa juuri
näitä hetkiä varten: The
Hard Things About Hard
Things ja A Curious Mind.
Vaikka kyseessä ovat kirjoittajien
(Ben Horowitz ja Brian Grazer)
ensimmäiset kirjat, osasin odot
taa jotain aitoa ja yksinkertaista.
Se että, molemmat kirjat olisi
vat täynnä henkilökohtaisia tari
noita ja ”opetuksia”, ei ollut yllä
tys, mutta se, että molemmat kirjat
onnistuvat haastamaan ja houkut
telemaan lukijansa näkemään tule
vaisuuden uudella tavalla optimis
tisesti ja positiivisesti, oli ovelaa ja
poikkeuksellista.

”No easy answers /Bigger life”

Ben Horowitz on legendaarinen
teknologiayrittäjä ja varmasti yksi
tämän hetken halutuimmista ja
aktiivisimmista pääomasijoittajista
Piilaaksossa. Brian Grazer taas on
Hollywoodin tuottajakermaa.
Kumpikaan kirjailijoista ei tarjoa
kirjassaan suoraa reseptiä kasvuun
tai menestykseen, mutta lukija
havaitsee, että molempien kirjojen
ytimessä on laaja ja moniulotteinen
inspiraation ja ideoiden kirjo. Avoi
muus vaikutteille, kokeileminen
ja luovuus korostuvat kirjoittajien
onnistumisten ja epäonnistumisten
tarinoissa.
On mahdotonta lukea nämä
kirjat ilman, että innostuu katso
maan Grazerin tuottamat eloku
vat, kuten Apollo 13 tai A Beautiful
Mind, ihan uudesta perspektiivistä
tai kuuntelemaan Horowitzin lai
naamien rap-artistien tekstejä tuo
reilla korvilla.

”Struggle/curiosity”

Molemmat kirjat
onnistuvat
houkuttelemaan
lukijansa näkemään
tulevaisuuden
uudella tavalla
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Itselleni (olen jo pitkään käyttänyt
titteliä Chief Curiosity Officer) kirjo
jen suuri WOW kulminoituu yksin
kertaisesti kirjoittajien välittämään
asenteeseen, joka henkii loputonta
mahdollisuutta oppia ja kehittyä.
Elämä tai yritys ei koskaan ole
valmis, vaan vaatii jatkuvaa tah
toa uudistua. Tämä on nyt se kuu
luisa hengissä pysymisen kamppailu,
”struggle”. Ihaninta on se primitiivi
nen reaktio, joka seuraa kamppailua
– hengissä säilyminen ja voitto.

Ben Horowitz:
The Hard Thing
About Hard Things:
Building a Business
When There Are No
Easy Answers
HarperBusiness,
2014

Brian Grazer,
Charles
Fisherman:
A Curious Mind:
The Secret to a
Bigger Life
Simon & Schuster,
2015
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