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Kriisi mittaa hallitusta

K

riisi on ihmisen tai organisaation kohtaama uusi tilanne,

jossa aiemmin opitut ongelmanratkaisukeinot eivät välttämättä toimi. Kriisi tarkoittaa kreikkalaisen sanan krísis (suom.
päätös) mukaisesti käännekohtaa, jossa yksilön tai organisaation tulevaisuuden suunta määräytyy paremmaksi tai huonommaksi toimiemme mukaan.
Pohtiessamme DIF:n hallituksessa vuoden 2015 teemoja emme arvanneet, miten ajankohtainen tämän neljänneksen teema – hallitus ja kriisitilanteet – on. Kriisistä selviäminen vaatii sekä päätöksiä että kykyä panna
ne toimeen. Kumpikaan ei ole helppoa – katsotaan nyt vaikka Suomen valtiota tai Talvivaaraa. Kaikkialla tarvitaan päätöksiä ja mieluiten nopeasti.
Ongelmana on päätösten tekeminen ja toimeenpano. Usein sekä valtioiden
että yritysten johtajat haluavat jättää tilanteen kriisiytymisen huomiotta ja
sopeutuvat siihen ihmettä odottaen.
Tarina sammakosta ja kuumasta vesikattilasta on noussut viime aikoina
esille kriiseistä keskusteltaessa. Kertomuksessa sammakko pantiin kylmään
veteen ja veden lämpötilaa alettiin nostaa. Sammakko ei lämmönnousua
huomannut – eikä näin tajunnut loikata ajoissa kattilasta. Siten sammakkoparka kiehui hengiltä.
Sammakkoon pystyy samastumaan. Vedessä räpiköidään ja yritetään
selvitä aina senhetkisistä aallokoista. Nahka kovettuu, eikä veden lämpötilan nousua huomaa kuin aina hetkittäin. Veteen jäädään eikä loikata pois.
On kuitenkin valtioita ja yrityksiä ja niiden hallituksia, jotka osaavat
kääntää kriisin mahdollisuudeksi. Suomi käänsi sotakorvauksien aiheuttaman kriisin mahdollisuudeksi teollistua ja loi pohjan hyvinvointiyhteiskunnalle, joka nyt on romuttumassa. General Motors nosti itsensä konkurssista uuteen nousuun.
Tässä lehdessä käsitellään erilaisia kriisitilanteita, joiden eteen yritysten
hallitukset voivat joutua. Talvivaarasta kiinnostuneiden kannattaa lukea kaivosyhtiö UK Coalista kertovat artikkeli. Mainekriisejä käsittelevät artikkeli
Stora Enson tilanteesta ja toimista sekä analyysi Kevan viestintävirheistä.
Boston Consulting Groupin analyysi vähittäiskaupan kriisiytymisestä antaa
puolestaan vihjeitä tulevista kriisiyhtiöistä – mutta myös mahdollisista voittajista.

Vedessä
räpiköidään ja
yritetään selvitä
aina senhetkisistä
aallokoista

Hyvää joulun odotusta
Helsingissä marraskuussa 2014

Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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dif-tietopankkivisa

Märkä kissa vai
viisas hallituspöllö –
testaa tietosi johdon
palkitsemisesta

U

udessa

Dif-tietopankkivisa

DIF-Tietopankkivisassa

voi kokeilla, miten hyvin johdon
palkitsemisen käsitteet ja käytännöt ovat hallussa. Visan pariin pääsee klikkaamalla oheista kuvaa dif.fiverkkosivujen etusivulla.
Visa on laadittu yhteistyössä yhdistyksen asiantuntijakumppaneiden Mandatum Lifen ja Mercerin kanssa. DIF:n jäsenillä on lisäksi mahdollisuus
lukea johdon palkitsemisen käytännöistä DIF-Tietopankissa, jonne on koottu asiantuntijatietoa hallitustyöskentelyn eri puolista.
Johdon palkkioista päättäminen on hallituksen
ydintehtäviä. Jokaisen hallituksen jäsenen tulisikin
olla tietoinen siitä, millä tavalla ja millä perusteilla
yrityksen johtoa palkitaan.
Vastaisuudessa visoja laaditaan myös muista
DIF-Tietopankin alueista. Visat tullaan julkaisemaan DIF:n verkkosivuilla, ja niistä tiedotetaan
yhdistyksen verkkosivuilla, jäsenkirjeissä ja Boardview-lehdessä.
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noin 500 euron laxy K zoom
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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 2014.
Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 2.1.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
Kevään lukijapalkinnon Applen iPad minin voitti Ilmailu-lehden lukija Heikki Suikki.
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Johdon palkitseminen
yhtiökokouksiin

2016?

“Poor remuneration policies and incentive structures lead to unjustified transfers of
value from companies and their shareholders…to executives” (European Commission).
Euroopan komission direktiiviehdotus pyrkii tuomaan johdon palkitsemisen yhtiökokouksiin vuonna
2016. Kysy tietopakettiamme tulevista muutoksista ja kuinka pörssiyritykset muualla Euroopassa ovat
varautuneet direktiivin tuomiin vaatimuksiin.

haygroup.com/fi

Ota yhteyttä: +358 9 4133 6600

People know-how

puheenjohtajalta

Kriisit opettavat
välttämään kriisejä

J

Directors’
Institute of
Finland

ohtamisen, hallitustyöskenDon’t overdo. Vierastan
telyn ja yrityksen riskienhallin- useassa kriisin kohdanneessa

nan eräänä tavoitteena on kriisien
välttäminen. Yrityskriisit johtuvat
hyvin erilaisista seikoista: liiketoiminta sakkaa, markkinat pettävät, asiakas
lähtee, investointi epäonnistuu, rahoitus ei
järjesty, yrityksen maine vaarantuu tai toimitusjohtaja lähtee.
Osa kriiseistä ilmenee yllättäen, mutta
useimpien eliminointiin tai niiden vaikutusten minimointiin voidaan varautua. Jos näin
ei ole kuitenkaan tehty, tarvitaan usein henkilövaihdoksia hallituksessa ja toimivassa johdossa, ennen kuin kriisin perimmäisiin syihin
päästään puuttumaan. Omistuksen merkitys
korostuu kriisiyrityksessä.
Don’t panic. Kriisitilanteissa korostuu hallituksen yhteinen tahto ja päätöksentekokyky,
taito panna asiat ripeästi tärkeysjärjestykseen
ja saada organisaatio ratkaisemaan ongelmia
nopeasti mutta hosumatta. Hallituksen hermostuneisuus ja poukkoilu ratkaisuissa tarttuvat johtoon ja sitä kautta organisaation toimintaan.
Communicate actively. Yrityksen ulkoinen
ja sisäinen viestintä ovat keskeisiä kriisitilanteen haltuun ottamisessa ja ratkaisemisessa.
Hyvä hallitus on huolehtinut, että yrityksessä
on selkeä, harjoiteltu toimintatapa ohjeistoineen siitä, kuinka viestintä hoidetaan onnettomuuksien ja muiden yllättävien tapahtumien
aikana ja niiden jälkeen. Kaikessa kriisiviestinnässä olennaista on uskottavuus, joka saavutetaan aina rehellisyydellä ja useimmiten
mahdollisimman suurella avoimuudella. Kriisejä ei koskaan ratkaista spekulatiivisin arvioinnein tai valkoisilla valheilla.

yrityksessä käytettyä menettelyä, jossa toimitusjohtajalle
annetaan potkut ja hallituksen
puheenjohtaja ryhtyy ylimenokauden toimitusjohtajaksi.
Ymmärrän, että kriisiyrityksessä on perusteita olla valitsematta yrityksen sisältä edes
tilapäistä toimitusjohtajaa,
mutta silti ratkaisu voi lisätä tarpeettomasti
kriisitunnelmaa ja ulkoisten sidosryhmien
huolia. Sen voidaan tulkita olevan epäluottamuslause yrityksen johdolle ja jopa henkilöstölle, mikä voi heijastua kriisin jälkeiseen elämään.
Cash is King. Yrityskriisit kulminoituvat
rahan riittävyyteen. Siksi on huolehdittava,
että rahoitus kestää mitä erilaisimpia takaiskuja. Kvantitatiivinen arvio eri riskien samanaikaisen toteutumisen kassavirtavaikutuksista
on tervettä riskienhallintaa.
Lessons learned. Kriisit mittaavat hallituksen osaamisen ja toimivuuden paremmin kuin
hallitusten vuotuiset itsearvioinnit. Pölyn laskeuduttua hallituksen on syytä arvioida kriittisesti kriisiin johtanutta tapahtumakulkua sekä
omaa toimintaansa ennen kriisiä ja kriisitilanteen aikana.
Kriiseistä oppii tehokkaasti. Esimerkiksi
suuren onnettomuuden jälkeen yrityksessä
noudatetaan teknisen turvallisuuden varmistavia menetelmiä aikaisempaa tunnollisemmin.
Vanhaa sanontaa mukaillen: viisas hallitus huolehtii siitä, ettei yritys joudu kriisiin,
josta selviytymiseen tarvittaisiin ylivertaista
älykkyyttä.

Kriisit mittaavat
hallituksen
osaamisen

Helsingissä

marraskuussa 2014

Jorma Eloranta
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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Virheitä saa tehdä, mutta epäonnistua
ei saa, toteavat Kim Gran ja Saila
Miettinen-Lähde.
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saila miettinen-lähde ja kim gran:

Kriisi vaatii varautumista
Kriisejä tulee vastaan väistämättä hallitustyöskentelyssäkin – tärkeintä
on se, miten kriiseissä toimitaan ja miten niistä tullaan ulos, toteavat
hallitusammattilaiset Kim Gran ja Saila Miettinen-Lähde.
Teksti: Laura Lähdevuori
Kuva: Vesa Tyni

Y

ritysmaailmassa ulkoiset muutokset ovat lisääntyneet ja
muutostahti kiihtynyt, toteavat Talvivaarassa pitkään toiminut Saila Miettinen-Lähde
ja Nokian Renkailla pitkän
uran tehnyt Kim Gran. Muutokset saattavat
olla äkillisiäkin, ja joskus kriiseiksikin muodostuvissa tilanteissa vaaditaan hallitukselta
sekä osaamista että kylmäpäisyyttä, he sanovat. Kriiseihin on puututtava rohkeasti, ja ne
on käsiteltävä määrätietoisesti.

Onko hallitustyöskentely muuttunut
vaikeammaksi uranne aikana?
Kim Gran: Hallitustyön näkökulmasta lisä-

Katso video
haastattelun
lisäkysymyksistä:
www.dif.fi

haastetta on luonut sääntelyn lisääntyminen,
mutta en sinänsä koe, että työ itsessään olisi
muuttunut haastavammaksi tai vaikeammaksi.
Saila Miettinen-Lähde: Koen tämän
asian samalla tavalla, sillä kokemukseni
mukaan puhuttaessa yhtiöstä, joka on kahdessa eri pörssissä kuten Talvivaara, asiat
monimutkaistuvat juuri sääntelyeroista johtuen – siitäkin huolimatta, että harmonisointi
pyrkimyksiä toki on. Sääntelyeroja löytyy
siitä huolimatta.
Hallituksen asemaa ei toki helpota myöskään kohtuullisen turbulentti tilanne globaaleilla markkinoilla, sillä muutokset toimintaympäristössä saattavat olla äkillisiä.
Kim Gran: Kyllä tietysti on myös näin,
aikaisemmin syklin vaihdokset olivat pit-

►
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kiä ja talouden muutokset kulkivat
melkeinpä useamman vuoden sykleissä. Nythän tämä on yhtä sahalaitaa – oikein selvää suuntaa ei
ole kuin hetkeksi aikaa. Kun ulkoiset muutokset ja muutostahti ovat
lisääntyneet, se toki näkyy myös
hallitustyössä.
Taustana sääntelyn lisääntymisellehän on myös suomalaisessa
omistuspohjassa tapahtunut iso
muutos – enemmän kansainvälisiä
sijoittajia on tullut kuvaan mukaan
ja erityisesti ”jenkit” ovat tottuneet
corporate governancessa erilaiseen
käytäntöön.

Millä tavalla hallitukset, joissa
olette olleet, ovat kartoittaneet
riskejä ja varautuneet
mahdollisiin kriiseihin?
Saila Miettinen Lähde: Riskienhallinta on yksi keskeisiä hallituksen toiminta-alueita. Hallituksen
täytyy ottaa myös huomioon volatiliteetti ulkoisessa markkinassa,
joka on lisääntynyt viime vuosina.
Erityisen valppaana hallituksen on
oltava sen suhteen, että yhtiön toimiva johto ymmärtää, missä riskit
ovat ja asia on keskusteltava läpi,
jotta tiedetään myös, että riskihavainnot ovat oikeita.
Kim Gran: Minun kokemukseni
on, että niissä hallituksissa, joissa
olen toiminut, asiat on organisoitu
hyvin ja tämä on jopa parantunut
viimeisten 10 vuoden kuluessa: systemaattisuus, metodit ja raportointi
hallitukselle ovat parantuneet.
Olen kuitenkin peräänkuuluttanut sitä, että jos ja kun riskienhallinta on sinänsä itsestäänselvyys, pitäisi käsitellä sen ohella
myös mahdollisuuksia. Yleensä riskit ovat yritykselle aina myös mahdollisuus kehittyä. Eli ehkä tätä keskustelua voisi vähän tasapainottaa:
muuten se on ehkä vähän niin kuin
swot-analyysi, jossa vain yksi ruutu
on valittu ja muut jätetään käsittelemättä.
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Saila Miettinen-Lähde: Niin, Taustalla on osittain lisääntynyt
tämä ei ole niin selvästi kolikon läpinäkyvyys ja kiihtynyt muutoskääntöpuoli kuin se voisi olla.
tahti. Yksi puoli tässä on kuitenkin
se, mikä on todellisuutta ja mikä on
Miten voidaan varautua
huhuja? Myös huhut voivat heitellä
yllättäviin tilanteisiin, kuten
yritystä, ja tämä voidaan nähdä risesimerkiksi toimitusjohtajan
kinä. Se, miten huhut saattavat vaiäkilliseen lähtöön?
kuttaa yrityksen toimintaan tai
Saila Miettinen-Lähde: Kohtuul- arvoon, on kuitenkin osa-alue, jota
linen seuraajasuunnitelma tulee olla niissä yrityksissä, joissa olen toiolemassa, eli miten sitten toimitaan, minut, ei ole kovin paljon mietitty.
jos tällainen tilanne tulee eteen. Se Tähänkin kuitenkin pitäisi valmenon hyvän hallintotavan mukaista. tautua.
Mutta riskien kenttä on kuitenkin
Aina tulee kuitenkin miettiä
hyvin laaja, ja sitä täytyy kartoittaa myös, mikä on hallituksen ja mikä
ja hallita.
toimivan johdon rooli. Hallituksen
Kim Gran: Koen sen niin, että rooli on katsoa, että toimivalla johvarautuminen ja suunnitelmat ovat dolla on oikeanlaiset työkalut kriitähän keino ja hallituksen tehtävä sin käsittelyyn. Hallituksen rooli ei
on seurata, että suunnitelmia teh- siis ole ”sorkkia” toimivan johdon
dään ja myös pannaan toimeksi – työtä. Tämä roolijako pitäisi kaise on osa hallituksen normaalia toi- kissa yhtiöissä kirkastaa. Mutta halmintaa. Erityisesti asioissa, jotka litustyö on juuri tätä, että tällaiset
ovat yrityksen menestyksen kan- asiat on kaikki mietitty läpi ja pronalta kriittisiä, suunnitelmien on sessit ovat olemassa.
Saila Miettinen- Lähde: Huhut
oltava olemassa.
linkittyvät myös maineriskiin ja
kriisiviestintään. Yhtiön täytyy kuitenkin tietää toiminnan herkät alueet eli se, mistä huhuja voisi kehkeytyä. Kriisiviestintään pitää tosiaan olla selkeä ohjeistus. Huhuja voi
tosin olla monenlaisia.

Toiminnan herkät
alueet täytyy
tietää

Reagoivatko markkinat
tai sidosryhmät aiempaa
hanakammin kriiseihin?

Millaisia ovat kokemuksenne
sosiaalisesta mediasta
– miten hallituksissanne
on seurattu ”somea” ja
pohdittu sen vaikutuksia?
Saila Miettinen-Lähde: Sosiaali-

nen media lisää entisestään volatiliteettia, kommentteja liikkuu siellä
monenlaisia, ja sosiaalinen media
Saila Miettinen-Lähde: Jollain on kovin nopea kanava. Kuitenkin
tavalla tuntuu, että reagoidaan sanoisin, että sosiaalisen median
hanakammin. Se, että markkina- varsinainen seuranta on enemmän
reaktio yrityksen uutiseen voi olla toimivan johdon työ.
Kim Gran: Tämä on sikäli kiinvälillä yllättävänkin suuri, kertoo
myös markkinaherkkyydestä ja toisa kysymys, että niissä hallituksissa, joissa olen ollut, en ole toisvolatiliteetista.
Kim Gran: Ainakin markki- taiseksi nähnyt kriisianalyysissa
nat reagoivat aiempaa herkemmin. ja suunnitelmissa, että sosiaali-

Riskit ovat aina
myös mahdollisuus
kehittyä

nen media olisi erikseen huomioitu. Tähän liittyvistä tilanteista
on kuitenkin jo esimerkkejä, muun
muassa Yhdysvalloissa lentoyhtiö
joutui aikamoiseen myllytykseen
sosiaalisen median kautta. Maineriski oli siinä aikamoinen. Joten varmasti sosiaalinen media maineriskin ja brändin osalta on ihan merkittävä.
Saila Miettinen-Lähde: Tämä
toki on asia, jota täytyy nykyisin
pitää silmällä ja jota ei voi unohtaa.
Voin puhua vain yhdestä esimerkkiyhtiöstä, mutta on toimivan johdon
asia hankkia tarvittaessa apuvoimia
sosiaalisen median hallintaan. Tärkeää on, että sosiaalisen median
sisältö pysyy riittävästi tiedossa ja
tiedetään, onko tarvetta reagoida.
Hallitukselle kanavoidaan asioita
sen mukaan, mitä toimiva johto
katsoo aiheelliseksi.

Minkälaisiin kriiseihin olette
itse hallitusuranne aikana
joutuneet? Mitä nämä
tilanteet ovat opettaneet?
Kim Gran: Kriiseihin olen enemmän ollut reagoimassa toimitusjohtajana kuin hallituksen jäsenenä.
Kriisit, joissa olen ollut hallituksen
jäsenenä Nokian Renkaissa, ovat
ehkä ulospäin näyttäneet kriiseiltä,
mutta ne ovat liittyneet rakennemuutoksiin. Kuitenkin ne on julkisuudessa koettu kriiseinä.

Niissä tilanteissa tärkeintä on
ollut hallituksen pitäminen tilanteen
tasalla. Aika usein käytäntö menee
niin, että kriisin sattuessa toimiva
johto hoitaa tilanteen sen mukaisesti,
mitä on sovittu, ja pitää hallituksen
ajan tasalla. Hallituksen rooli kriisissä ja sen hoitamisessa on seurata
ja tarpeen vaatiessa – mikäli johto
haluaa – olla tukena ja auttamassa
toimivaa johtoa taustalla.
Saila Miettinen-Lähde: Toki
tietyissä tilanteissa myös hallitus
toimii päätöksentekijöinä, mutta
oma kokemukseni on myös pitkälti
toimivan johdon puolelta kriisi
tilanteissa.
Yhtyisin tässä siihen, että informaation kulku on kovin, kovin tärkeää, mikä hallitukseltakin vaatii
tietyssä tilanteessa aika paljon, sillä
kommunikaatio voi olla hyvinkin
tiivistä. Viestiminen voi olla päivittäistä tai useammankin kerran päivässä tapahtuvaa, jos tilanne on
todella tiukka.
Olen havainnut, että kun ollaan
tiukassa tilanteessa, niin kyllä hallituskin miettii operatiivisia asioita,
joita se seuraa, ja kommunikoi johdon kanssa.
Keskeiseksi tulevat myös vastuukysymykset. Silloin ihan raadollisesti hallitus miettii, kenelle
kokonaisuutena ollaan vastuussa,
mikä on omistajan todellinen etu
ja mitkä johtopäätökset tilanteessa
tulee tehdä. Myös hallituksen jäsenen henkilökohtainen vastuu tulee
aidosti käsittelyyn. Eli silloin, kun
tilanne on todella tiukka, niin nämäkin asiat tulevat pöydälle.
Kim Gran: Tietysti hallituksen
ja toimivan johdon selusta pitää turvata, sillä vastuukysymykset voivat muodostua suuriksikin riippuen
asiayhteydestä. Vaikkapa kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa erityisesti yhtiöillä, jotka toimivat Yhdysvalloissa, esimerkiksi joukkokanneasiassa saatetaan puhua kymmenistä tai sadoista miljoonista.

Itselläni oli hiljattain kokemus
ruotsalaisyhtiön hallituksen jäsenenä tilanteesta, jossa yhdellä tehtaalla sattui kuolemantapaus. Sain
tiedon tilanteesta välittömästi hallituksen jäsenenä, kun onnettomuus
oli tapahtunut, ja tiedon siitä, miten
aiotaan toimia. Asioita on monenlaisia, mutta oleellista on se, että
vastuukysymykset ovat hoidossa
ja että tieto kulkee. Kaikista pahin
tilanne on se, että kriisin lävähtäessä päälle hallituksen jäsen lukee
asiasta lehdestä sen sijaan, että olisi
saanut tiedon toimivalta johdolta
heti.
Saila Miettinen-Lähde: Juurikin näin, sellainen online-kommunikointi on tärkeää. Ihan jo
sen takia, että myös hallituksen
puheenjohtaja saattaa olla tulilinjalla, kun median edustajat soittavat, ja silloin on äärimmäisen tärkeää, että on ajantasaista tietoa.

Markkinareaktio
yrityksen uutiseen
voi olla yllättävänkin
suuri

Mikä on ollut hankalin
kriisitilanne, jonka olette
kohdanneet hallitustyössä?
Kim Gran: Kriisit eivät ole yleensä
olleet yllätyksiä vaan liittyneet
johonkin suunnitelmaan. Näitä
ovat olleet erityisesti rakennemuutokset, kuten tehtaan sulkeminen
tai vastaava, johon liittyvät työvoiman tai ammattiyhdistyksen reaktiot, kuten ulosmarssit tai lakot.
Yleensähän ne kuitenkaan eivät
tule koskaan yllätyksenä vaan ovat ►
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Kun koskessa vesi laskee,
kosken voi perata

ennakoitavissa. Senhän tietää, että
jos tekee munakasta, munankuoret
täytyy rikkoa, eli jokin reaktiohan
siinä on odotettavissa ennen kuin
on valmista.
Saila Miettinen-Lähde: Olen
ollut kriisissä enemmän toimivan
johdon puolella, mutta silloin kuitenkin jatkuvassa kommunikaatiossa hallituksen kanssa. Tässä
puhutaan tietysti yhtiön likviditeettitilanteesta ja tilanteesta, jossa
mietitään todella yhtiön olemassaolon edellytyksiä ja selviytymismahdollisuuksia sekä keinoja, joita
siihen voidaan käyttää.
Hyvin vahvasti peliin ovat tulleet vastuukysymykset ja ajoituskysymykset – milloin tehdään tietyt päätökset. Tällaiset ovat toisaalta
mielenkiintoisia, mutta eivät niin
kauhean mukavia tilanteita. Niissä
vaaditaan myös hallitukselta sekä
paneutumista että kylmähermoisuutta.
Kim Gran: Useinhan on niin,
että asiat näyttäytyvät tietynlaisina, mutta voi olla, että absoluuttista totuutta jostakin asiasta ei olekaan, vaan ainoastaan erilaisia mielipiteitä. Tässä kohtaa toimivan johdon ja hallituksen pitää osata lukea
ja ymmärtää tilanne ja pelata se
oikealla tavalla maltillisesti.
Kaikkea ei voi ennakoida. On
myös tilanteita, että yksinkertaisesti ei ole voinut kuvitella, että
jotakin tapahtuu, ja tapahtuu kuitenkin.
Saila Miettinen-Lähde: Niin,
tapahtuu kuitenkin ja juuri some ja
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mediakenttä voi olla kovin armoton
ja julma välillä. Voi olla, että vaikka
kriisiprosessi hyödynnetään, niin
silti tapahtuu ennakoimattomia asioita. Siinä kohtaa saatetaan tulla tietysti tilanteeseen myös hallituksen
osalta ja hallituskin joutuu miettimään, reagoidaanko ja jos niin millä
tavalla. Olkoonkin, että iso osa tästä
tapahtuu operatiivisessa johdossa.

Mitä kriisi merkitsee
hallituksen ja operatiivisen
johdon suhteelle?
Saila Miettinen-Lähde: Riippuu
paljon tilanteesta, mutta se voi vaatia porukan vaihtumista. Toisaalta
voi myös olla, että kriisin kautta
löytyy entistä parempi yhteistyö.
Kim Gran: Kriisi yleensä joko
vahvistaa tai heikentää luottamusta.
Harvoin kriisistä kuitenkaan neutraalisti tullaan ulos, vaan kova
kriisi joko vahvistaa tai sitten se voi
hajottaa.
Aika usein siihen liittyy sekä
hallituksen että toimivan johdon
remontti. Kriisin tullen yleensä
vaihtuu hallitus, puheenjohtaja
ja toimitusjohtajakin, koska harvoin se ”vanha porukka” kykenee
oikeasti tekemään ison muutoksen.
Kyllä kriisi laukaisee tämän tyyppisiä asioita.

Onko teillä esimerkkiä siitä,
että kriisi on johtanut uuteen
nousuun tai uuden alkuun?
Kim Gran: Olen ollut miettimässä erään metsäyhtiön rakenne
muutosta toistakymmentä vuotta

sitten. Yhtiön tase ja tulos olivat
totaalisesti kuralla. Kriisin kautta
kuitenkin nousevat esiin ongelmat,
joita täytyy lähteä poistamaan. Se
pakottaa miettimään, miten tästä
mennään eteenpäin, mikä kannattaa, mikä ei kannata – eli miten
muutosta lähdetään tekemään.
Esimerkki, josta kerroin, on tehnyt valtavan rakennemuutoksen:
yrityksen osia on myyty ja strategiaa uusittu. Nyt se on oman alansa
tähtiyrityksiä ja esimerkki siitä,
että ilman kriisiä olisi ehkä jatkettu
kuten aiemmin. Omistaja-arvon
kasvu olisi jäänyt tapahtumatta.
Saila Miettinen-Lähde: Näin
voi monesti käydä, että sitten kun
saadaan riittävä motivaatio kautta
linjan ja identifioidaan ne oikeat
tekijät, joita pitää korjata, niin sitä
kautta päästään paremmalle polulle.
Kim Gran: Vanha teoria kuvaa
tätä hyvin: kun koskessa vesi laskee, kivet tulevat esiin ja kosken
voi perata. Sitten vesi pääsee taas
virtaamaan. Aika usein yrityksessä
on samanlainen tilanne, että kriisi
nostaa esiin asioita, jotka pitää korjata. Ja monta kertaa kun niitä lähdetään korjaamaan, löydetään selvästi parempi toimintatapa.

Saila Miettinen-Lähde ja Kim Gran
keskustelivat marraskuussa DIF:n
toimistolla Helsingissä.

Borenius Group provides you easy access to full-scale business law solutions
in Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania and New York.
www.borenius.com

FINLAND
Helsinki
Tampere
www.borenius.com

RUSSIA
St. Petersburg
www.borenius.com

U.S.
New York
www.borenius.com/newyork

ESTONIA
Tallinn
www.borenius.ee

LATVIA
Riga
www.borenius.lv

LITHUANIA
Vilnius
www.borenius.lt

Borenius Group consists of over 200 lawyers in six jurisdictions. The member firms of Borenius Group are separate legal entities
practicing advocacy for their own account and following their respective local Bar rules.

hallitystyö kriisitilanteissa

kirjoittaja

Kriisissä hallitus
punnitaan

Kirsi Sormunen

Neste Oilin, DNA:n ja Sitran
hallitusten jäsen
DIF:n jäsen

Yhtiötä koetteleva kriisi panee hallituksen koville ja
korostaa ammattimaisen hallitustyöskentelyn merkitystä.
Hallituksen integriteetti ja vastuunkantokyky punnitaan kriisi
tilanteissa. Tällöin korostuvat
hyvän hallinnointitavan merkitys
sekä hallituksen velvollisuus ohjata
ja valvoa toimivaa johtoa. Erityisen
tärkeäksi nousee hallituksen kyky
pysyä ajan tasalla kriisin taloudellisista vaikutuksista.
Hallitus tekee päätöksensä toimivan johdon esittämän tiedon perusteella, joten näiden arvioiden on
perustuttava realistiseen käsitykseen tilanteen kehityksestä ja sen
ratkaisuista. Kriisin hallinnassa on
varmistettava, ettei syyllistytä liialliseen optimismiin.
Hallituksen on usein hyvä kuunnella myös muuta organisaatiota,
josta saattaa jo ennen kriisin puhkeamista saada tärkeitä signaaleja
yhtiön tilasta. Valitettavasti nämä
kriittiset äänet usein vaiennetaan,
vaikka ne olisikin syytä ottaa vakavasti. Hyvä dialogi toimivan johdon
kanssa edellyttää syvällistä ja laajaalaista keskustelua eri skenaarioista.

Avainhenkilöstön sitouttaminen
Yritys menestyy ja selviytyy kriisistään vain hyvän johtamisen ja osaavan, työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Kriisitilanteessa hallituksen onkin syytä seurata johdon
ja organisaation jaksamista sekä
yhtiön johtamiskulttuuria tavanomaista tiiviimmin. Yrityksellä ei
ole kriisitilanteessa varaa menettää yhtään keskeistä avainhenkilö14 Boardview 4/2014

ään, joten hallituksen tulee valvoa,
etteivät he joudu liian suuren työpaineen alle.
Kriisi aiheuttaa helposti myös erimielisyyksiä ja ristiriitoja organisaation sisällä. Näiden ratkaisemisessa
saatetaan tarvita hallituksen tukea.
Mikäli kuitenkin ajaudutaan tilanteeseen, jossa tapahtuu muutoksia
ylimmässä johdossa, on hallituksen
oltava mukana niihin liittyvissä päätöksissä.

Hallituksen vastuu osakkeenomistajien etujen valvonnassa realisoituu kriisitilanteen ennakoinnissa
ja sen hallinnassa hyvin konkreettisesti ja edellyttää useimmissa
tapauksissa merkittävästi tavallista
suurempaa vastuunkantoa ja työpanosta. Hallituksen jäsenten on pidettävä kirkkaana mielessä se, että he
edustavat roolissaan nimenomaan
osakkeenomistajia, jotka tulee pitää
riittävästi mutta luonnollisesti sisäpiirisäädösten puitteissa ajan tasalla
tilanteen kehityksestä.

Maineen
rakentaminen kestää
vuosia, mutta sen voi
menettää hetkessä

Viestinnän merkitys

Hallituksen huolellisuusvelvoite

Suomen listayhtiöiden hallinnointi
koodin mukaan hyvä hallinnointitapa edellyttää luotettavaa ja ajantasaista tiedottamista. Kriisitilanteessa tiedottamisen on oltava
avointa ja aktiivista sekä sisäisille
että ulkoisille sidosryhmille.
Mikäli media saa sensaatiohakuisilla otsikoilla yliotteen tiedottamisen sävystä ja sisällöstä, käy kriisin
ratkaiseminen entistä vaikeammaksi.
Yrityksen maineen rakentaminen
kestää vuosia, mutta sen voi menettää hetkessä. Yhteiskunnallinen
hyväksyttävyys on tänä päivänä
elinehto sekä menestyville että eritoten vaikeuksissa oleville yrityksille.
Hallituksen on siten syytä valvoa ja
ohjeistaa myös kriisiviestintää.

Kriisitilanteissa korostuu myös hallituksen huolellisuusvelvoite, jonka
mukaan tehtävistä huolehtiminen
on erityisen tärkeää yhtiön maksukyvyn vaarantuessa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön
etua. Hallituksen jäsenen on myös
korvattava vahinko, jonka hän on
huolellisuusvelvoitteen vastaisesti
toimimalla aiheuttanut yhtiölle – Omistajan rooli
toimintaympäristössä
olipa toiminta sitten tahallista tai Vaikeassa
hallitus tarvitsee vahvan puheenhuolimattomuudesta johtuvaa.

johtajan, joka pystyy toimimaan
itsenäisesti ja määrätietoisesti suhteessa toimivaan johtoon. Samaa
edellytetään luonnollisesti kaikilta
hallituksen jäseniltä.
Kriisitilanteessa hallituksen
kokoonpanon kokemus ja keskinäinen dynamiikka korostuvat, samoin
riittävä diversiteetti. Hyvä veli -verkoston pohjalta koottu hallitus ei
ole vaikeuksien yllättäessä toiminta
kykyinen, ja onneksi tällaiset hallitukset ovat jo vähitellen jäämässä
historiaan.
Kriisitilanteet tai niiden jälkihoito saattavat joissakin tapauksissa vaatia muutoksia hallituksen
kokoonpanossa. Tällöin merkittävillä osakkeenomistajilla on oltava
rohkeutta käyttää valtaansa.
Muutoksissa on syytä käyttää
erityistä harkintaa – yksin kokoonpanon vaihtaminen ei ole ratkaisu.
Muutama viimeaikainen tapaus on
herättänyt keskustelua siitä, onko
tällainen vahva omistajaohjaus
hyvän hallinnointitavan mukaista.
Passiivinen omistajuus saattaa kuitenkin olla sekä yhtiön että kaikkien
osakkeenomistajien kannalta vahingollisempaa.

don suoriutumisesta. Hallituksen
tärkeimmäksi tehtäväksihän on
määritelty yhtiön toimitusjohtajan nimittämien ja erottaminen,
jota voi olla syytä punnita yhtiön
ollessa kriisissä.

Henkilökohtainen vastuu
Kriisiyhtiössä törmätään usein
sekä toimivan johdon ja hallituksen että hallitusten jäsenten välisiin näkemyseroihin. Kriisissä
nämä näkemyserot eivät valitettavasti aina ole helposti yhteen
sovitettavissa.
Kukin hallituksen jäsen on
henkilökohtaisesti vastuussa
yhtiöön liittyvistä hallituksen
päätöksistä. Mikäli yksittäinen
jäsen kokee, ettei voi tukea niitä,
voi joissakin tapauksissa ainoaksi
vaihtoehdoksi jäädä oman ratkaisun tekeminen.
Hallitusjäsenyys on vaativa
ja vastuullinen rooli, ja päätökset tehdään yhdessä. Yksittäisen jäsenen kannalta on tärkeää,
että vastuun kantamiselle on olemassa riittävät edellytykset.

Hallitustyöskentely
Hyvä hallitustyöskentely kriisitilanteessa edellyttää avointa ja rehellistä keskustelua hallituksen sisällä
sekä kykyä kuunnella erilaisia
näkemyksiä ja nostaa pöydälle vaikeitakin asioita.
Toimiva johto tarvitsee hallituksen luottamuksen ja tuen selviytyäkseen tehtävästään, mutta johtoa on
kyettävä myös haastamaan. Hyvä
hallinnointitapa korostuu erityisesti niissä suomalaisissa yhtiöissä,
joissa toimitusjohtaja on poikkeuksellisesti hallituksen täysivaltainen
jäsen. Muissa yhtiöissä on käytännöksi useimmiten muodostunut
”non-executive”-osuuden pitäminen
hallituksen kokouksen päätteeksi.
Tämä antaa hallitukselle mahdollisuuden keskustella toimivan johBoardview 4/2014 15

JOB TRANSITION

Finding the next position
takes hard work
– even at an executive level
Former Executive Vice President with Nokia, Niklas Savander knew for
several years that he was going to part with Nokia. Still, he was taken by
surprise by the effort required to land his next executive position.
Impossible to prepare for
being between jobs

Part of Niklas Savander’s process
also involved accepting short-term
Even though Niklas Savander knew project work with several private
for several years that he was going to equity companies.
– Taking short-term projects durpart with Nokia, life after his deparing the process is something I found
ture still caught him off guard.
– When the last day finally came it very useful. It kept me engaged in
actually felt quite odd. Even though business and it gave me an opporit was my own decision and the pro- tunity to learn new things, says
cess was well managed by me and Savander.
the company, it was still a radical
change going from a high-intensity Elaborate checklist
workday to life with no professional – My most important piece of advice
tasks or business appointments. It is for executive job seekers is to create
difficult to prepare yourself for such a clear picture of the desired outcome
a change, says Niklas Savander.
of your efforts. You need to be certain of what you are going after and
Lengthy process
what you will say no to. For me, this
After having spent four months was by far the step that required the
decompressing, as Niklas Savander most work, says Niklas Savander,
calls it, he began his job search. He who was probably more structured
was not, however, entirely prepared than most people in his effort to land
for the process that lay before him.
the perfect job.
– My network told me that I
should expect to spend 12 to 18
months job hunting. I couldn’t
understand how it would take more
than two or three months. I was in
for a wake-up call as it took me 14
months. But I could have shortened
that period by accepting a position
that was less attractive than what I
was aiming for. So I would tell o thers
in a similar situation that landing a
job which fits your criteria will most
likely take more time than you think,
he says.

Changing roles
and positions is
a natural part of
executive’s career
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– I listed the parameters that are
important to me in order to ensure
my happiness in a CEO position.
These included a wide array of considerations, ranging from how the
geographic location would impact
my family to the professionalism
and transparency of the Chairman
and of the Board of Directors, he
says.
With this checklist and an elaborate scoring system, Niklas Savander
was able to disqualify some companies and re-evaluate others.

Niklas Savander’s advice
►► It is hard to prepare mentally for
the actual situation of not having
a job, so it is important to always
maintain good networks in real
life and through social media
►► Come to terms with the fact that
it is probably going to take more
time and work than you expect
►► Do not rely on head hunters to do
the work for you
►► Make use of career coaching and
counselling and be sure to draw
on local competences if you are
looking for positions abroad
►► Consider each meeting you have
as a networking opportunity and
a learning experience
►► Score the different potential
positions and companies from a
personal list of parameters that
are important to you.

Authors
Hanna-Leena Livio

A heart thing
Through his determined, well-structured and goal-oriented efforts, Niklas Savander succeeded in landing
a position perfect for him as CEO
of Elekta, a Swedish medical technology company that provides clinical solutions for treating cancer and
brain disorders.
– I managed to hit a bull’s-eye.
Even if I aimed for it, I couldn’t
believe it would happen. A curious thing is that while none of the
parameters I used for scoring potential businesses had anything to
do with the products, these have
become important to me in my new
role at Elekta. Providing equipment
that is used to treat millions of cancer patients annually is very gratifying. The business aspect went
from being a brain thing for me to
becoming a heart thing, which adds
to my sense of satisfaction and success with my efforts, says Niklas
Savander.
consider the total lifecycle of their
presence in the company from the
What do board members need
day they start till the day they leave
to know about outplacement?
and even beyond. To ensure profesChanging roles and positions is a nat- sional conduct in ending of the conural part of executive´s career. In fact tract many companies pay special
the turnover related to CEO and other attention to the termination condiexecutive positions is higher than tions including outplacement
the turnover of other employees and services.
Outplacement package consists
according to different surveys varies
between 12–20 % depending on busi- of professional support and coaching making the next job move easness area and location.
Executives are required to achieve ier. In parting situation outplaceresults faster and master more com- ment can be one of the tools which
plex and broader range of business provides sustainable long term benetransformations than in the past. As fits for both parties. In practice it has
a result the tenure in executive posi- been proven that the best end result
tions is shortening, today the aver- can be achieved when all the possiage time in CEO position is 5–7 years. ble scenarios are taken into account
The board is the body which already in signing the contract. This
establishes and terminates the CEO´s way the executive can start the claricontract and has a strong impact on fication of the next career step right
the whole executive team´s turno- after the previous one ends lessening
ver. When evaluating the contracts the burden of both the employer and
for these key people it is essential to the individual executive.

Landing a job
which fits your
criteria will most
likely take more
time than you think

Head of Executive
Business,
AS3 Finland

Mikkel Errboe

Corporate
Communications
Specialist,
AS3 Companies

The advantages of
outplacement are:
For the company:
►► Organisations are less likely to
face separation-related litigation
►► Promotes internally and
externally the message that your
business acts in a responsible
way
►► Ensures that this organization
can be counted among
companies seen as the best of
breed
►► Increases productivity within the
workplace by allowing others to
concentrate in their own job
For the individual:
►► Supports creation of personal
career strategy and action plan
►► Offers an opportunity to increase
self knowledge and to process
the job transition
►► Makes professional advice on job
market and executive recruitment
available
►► Gives guidance on personal
branding and media visibility
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CASE Puolustusvoimat

Harjoitus tekee mestarin
– myös kriisijohtamisessa

kirjoittaja
Jarmo Lindberg

puolustusvoimain
komentaja

Iso osa sotilasorganisaation ja siviiliyrityksen kohtaamista
kriisitilanteista on samankaltaisia. Myös sotilasorganisaatiossa
ylimmän johdon on kriiseihin varautuakseen
arvioitava toimintaympäristöä ja sen muutoksia.
Sotilasorganisaatio on perusluonteeltaan kriisiorganisaatio, joka pyrkii varautumaan toimintaympäristössään erilaisiin odottamattomiinkin tilannekehityksiin. Varautumiskykyisillä organisaatioilla on kyky
samanaikaisesti sekä pidemmän
aikavälin suunnitteluun että käynnissä olevien operaatioiden johtamiseen.
Sotilasorganisaation erityispiirteistä johtuen aivan kaikkia sen toimintatapoja ei voi soveltaa siviiliyrityksiin. Suurin osa haasteista ja
niiden ratkaisumalleista on kuitenkin yhteisiä.

panna sellaisenaan, mutta useasti
niiden pohjalta on nopeasti tuotettavissa ratkaisu, jolla voidaan vastata
yllättävään tilannekehitykseen.
Aloitteen hallinnalla on sotilasstrategiassa keskeinen merkitys. Jos
minkään varautumissuunnitelman
pohjalta ei kyetä nopeasti vastaamaan syntyvään tilanteeseen, joudutaan lähes aina reagoivaan toimintamoodiin ja menetetään aloite.

Komentajakeskeisyys
korostuu kriisitilanteessa

Kriisien ennakoiva tunnistaminen
on nykymaailmassa yhä vaikeampaa. Yllättävät tilanteet ovat aiemKriiseihin varautuminen
paa todennäköisempiä. Yllättäen
ja aloitteen ottaminen
kehittyneessä kriisitilanteessa ei ole
Johdon keskeinen tehtävä on kat- aikaa muodostaa täydellistä tilannesoa eteenpäin, arvioida säännön kuvaa. Välttämättömät omat toimukaisesti
toimintaympäris- menpiteet pitää kuitenkin saada
töä ja sen kehitystrendejä. Mitä nopeasti käynnistettyä.
ylempi johtamistaso on kyseessä,
sitä pidemmälle tulevaisuuteen
toiminta
ympäristön kehitystä on
pyrittävä arvioimaan. Ylimmän johdon tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva.
Johto laadituttaa varautumissuunnitelmia eri skenaarioita varten.
Näitä päivitetään tietyllä aikavälillä.
Tilanteen kehittyessä vastoin perusolettamuksia arvioidaan, voidaanko
tilannekehitykseen vastata jonkin
laaditun varautumissuunnitelman
pohjalta. Tuskin koskaan varautumissuunnitelmia voidaan toimeen-

Päätöksiä on
kyettävä tekemään
epätäydellisen
tilannekuvan
perusteella
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Kriisitilanteessa onkin tyypillistä,
että päätöksiä on kyettävä tekemään
epätäydellisen tilannekuvan perusteella. Tästä syntyvää riskiä on kyettävä hallitsemaan.
Päätöksentekosykli on informaatioajan maailmassa muutoinkin
lyhentynyt. Menestyvät johtajat
ovat tietoisia oikea-aikaisen päätöksenteon tärkeydestä. Oikea-aikainen
ja välitön kommunikaatio eri toimijoiden kesken on kriisitilanteessa
muutoinkin ensiarvoisen tärkeää.
Nykyteknologia mahdollistaa tapaamisyhteyden tasoisen kommunikaation ilman fyysistä kokoontumista.
Kriisitilanteissa täydellisiin,
perustoimintatapojen mukaisiin
suunnittelu- ja päätöksenteko
prosesseihin ei ole aikaa. Sotilas
organisaatiossa tilanteenarviointi,
suunnittelu ja toimeenpano ovat tällöin komentajakeskeisiä. Tärkeää on
oleellisten asioiden tunnistaminen
informaatiotulvasta. Esikunnan rooli
on tällaisessakin tilanteessa tuottaa
komentajan ohjaamana toimintavaihtoehtoja.

Alaisille annettava tilaa
Komentajan lähimpien alaisten, johtoryhmän jäsenten, tehtävänä on
muodostaa oma kantansa vastuualueensa näkökulmasta komentajan päätöksenteon tueksi. Jotta toimeenpanoaikaa saadaan lyhennettyä, alaisten organisaatiot pidetään
tietoisena suunnitteluaikataulusta.

Alaisille annetaan suunnitteluperusteita
ja esikäskyjä ennen varsinaista toimeen
panokäskyä. Toimeenpanovaiheessa nopeasti laadittua suunnitelmaa täydennetään ja
säädetään tilannekehityksen edellyttämällä
tavalla.
Suomalaisessakin sotilasjohtamisessa
hyväksi koettua tehtävätaktiikkaa ei hylätä
edes kriisitilanteessa. Tehtävätaktiikassa
ylemmän johdon roolina on ohjata alaisia
näille annetun tehtävän toteuttamisessa.
Alaisille on annettava tilaa ja toiminnanvapautta päättää tavasta toteuttaa saamansa
tehtävä. Ohijohtamiseen tai liialliseen kontrolliin ei pidä ryhtyä, koska se estää asiantuntijuuden ja luovuuden hyödyntämisen.
Kriisitilanteessa ihmiset kokevat yleensä
epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta.
Johdon on omalla esiintymisellään luotava
uskoa menestykseen. Käyttäytymisen on
oltava vaikeinakin hetkinä rauhallista, päättäväistä ja luottamusta herättävää. Ulkoisen
strategisen viestinnän sisällöt ja toteutustapa
on harkittava tarkkaan. Vaikeneminen ei ole
nykymaailmassa enää vaihtoehto.

Kriisijohtamista kannattaa harjoitella
Maailmalla on tutkittu, mitkä tekijät ovat
vaikuttaneet siihen, että tietyt komentajat ovat menestyneet sotatoimien johtajana.
Kun henkilökohtaiset ominaisuudet suljetaan tarkastelun ulkopuolelle, merkittävin
selittävä tekijä on, että komentaja on ollut
vastaavan kaltaisissa päätöksentekotilanteissa aiemmin. Tämä on tapahtunut joko
todellisessa operaatiossa tai harjoituksissa,
joissa harjoitusskenaario ja -tilanne on ollut
samankaltainen kuin päätöksentekotilanteessa todellisessa operaatiossa.
Sama periaate pätee luonnollisesti komentajan lähimpiin alaisiin. Vanha perussääntö
onkin hyvä pitää mielessä: ihminen noudattaa kriisitilanteessa niitä menetelmiä ja
tapoja, jotka hän on aiemmin oppinut. Uusia
toimintamalleja ei kriisitilanteissa kannata
edes yrittää. Harjoittelu lisää myös ihmisen
itseluottamusta. Kokemuspohjaista osaamista ja tilanteenhallintaa ei voi korostaa
liikaa. Kannattaa siis harjoitella, jos haluaa
onnistua kriisijohtamisessa.

Attorneys at Law

Teollisuuden
asianajotoimisto
Projektirakentaminen.
Energia.
Infrastruktuuri.

Asianajotoimisto Bergmann Oy
Eteläranta 4 B 9
00130 Helsinki

p. 09 6962 070
oﬃce@bergmann.ﬁ
www.bergmann.ﬁ

stora enson kokemus

Yritysvastuun
johtaminen ja
riskienhallinta
Yritysvastuun merkitys liiketoiminnassa on kasvanut
nopeasti yritysten pyrkiessä parantamaan kilpailukykyään.
Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa sidosryhmien,
kuten sijoittajien, kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen,
aktiivisuus sekä nopea tiedonkulku perinteisessä ja
sosiaalisessa mediassa. Samalla kansainvälistyvä
liiketoiminta altistaa yrityksiä yritysvastuuriskeille.
Monissa pörssiyhtiöissä yritysvastuu on integroitu osaksi muuta liiketoimintaa, eikä sitä enää pidetä
liiketoimintastrategiasta erillisenä
alueena. Yritysvastuu näkyy liiketoimintastrategian painotuksista:
sitä johdetaan ja sille asetetaan selkeitä tavoitteita. Operatiivisen vastuun tuleekin olla riittävän korkealla organisaatiossa, sillä johtoryhmän sitoutuminen on tärkeää strategian onnistuneen toteutuksen
kannalta.
Hallituksen ja toimitusjohtajan
roolit ovat keskeisiä. Yhä useammassa kansainvälisen yrityksen hallituksessa on myös yritysvastuuta
seuraava henkilö. Monella pörssiyhtiöllä yritysvastuun integroinnissa ja
organisoinnissa on kuitenkin vielä
paljon kehitettävää ja toimivien prosessien luominen kesken.

Yritysvastuuriskit
mukaan riskikarttaan
Suuri osa yrityksistä luokittelee
ja arvioi eri riskien toteutumisen
todennäköisyyttä ja rahallista arvoa
sekä määrittelee tarvittavat riskienhallinnan toimenpiteet. Tärkeimpiä
riskejä seurataan myös yritysten
johtoryhmissä ja hallituksissa.
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Monessa yrityksessä ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen
ja vastuulliseen hallintotapaan liittyviä riskejä ei kuitenkaan ole huomioitu niiden ansaitsemalla tavalla.
Tämä saattaa johtua siitä, että riskejä
ei ole kartoitettu, niitä ei seurata johtoryhmätasolla, ne mielletään merkitykseltään vähäisiksi tai niiden liiketoimintavaikutusten rahallinen
arviointi koetaan vaikeaksi. Yritysvastuuriskien sisällyttäminen riskienhallintajärjestelmään on tärkeää,
jotta liiketoiminnallisesti olennaiset
uhat tunnistettaisiin ja niitä pystyttäisiin hallitsemaan ja seuraamaan.

Vaikuttaa siltä, että
yritysvastuuseen
liittyviä riskejä
realisoituu kriiseiksi
kiihtyvää vauhtia

kirjoittajat
Tomas Otterström

Partner,
KPMG Oy Ab:n
neuvontapalvelut

Terhi Koipijärvi

johtaja,
maailmanlaajuinen
vastuullisuus
Stora Enso Oyj

KPMG on DIF:n asiantuntijakumppani.

Yritysvastuu kiinnostaa
sidosryhmiä
Vaikka yritysvastuun merkitys
ymmärretään ja siihen panostetaan
yrityksissä nykyään yhä enemmän,
mediaa seuratessa vaikuttaa siltä,
että yritysvastuuseen liittyviä riskejä realisoituu kriiseiksi kiihtyvää
vauhtia
Tapauksia ei välttämättä kuitenkaan ole aiempaa enemmän, vaan
kehitys voi johtua siitä, että vastuullisuus on osoittautunut rahanarvoiseksi toiminnaksi ja on siksi niin
yritysten, sijoittajien kuin median
suuremman kiinnostuksen kohteena. Liiketoiminnan kansainvälistyessä yritykset kohtaavat myös
uusia tilanteita, joita voi olla vaikeaa
ennakoida ja jotka päätyvät siksi
median valokeilaan.
Yritysvastuuseen liittyvät kriisit
tulevat luonnollisesti myös hallituksen agendalle. Riskin realisoituessa
avoimen ja aktiivisen kommunikaation ja sidosryhmädialogin merkitys
korostuu. Jos virhe on tapahtunut,
ainut oikea vaihtoehto on tunnustaa virhe ja aloittaa virheen korjaaminen. Viestinnän on oltava aktiivista, sillä tiedotusvälineissä tieto
kulkee nopeasti ja eritoten sosiaali-
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sessa mediassa käytävä keskustelu
voi olla hallitsematonta.

Yritysvastuu osana arvoja
Stora Ensossa yritysvastuun tärkeys liiketoiminnalle näkyy yrityksen arvoissa, johtamismallissa ja
aktiivisessa yritysvastuutyössä. Yrityksen tarkoitukseksi on määritelty
”Do good for the people and the planet” ja arvoiksi ”Lead” ja ”Do what’s
right”.
Vuodesta 2013 lähtien hallituksessa on toiminut Global Responsibility and Ethics Committee. Maailmanlaajuisen vastuullisuuden
johtaja raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja toimii johtoryhmän jäsenenä. Stora Enso on jakanut yritysvastuun kolmeen avainalueeseen:
ihmiset ja etiikka, metsät ja maankäytto sekä ympäristö ja tehokkuus.
Näille avainalueille on määritelty 13
avainindikaattoria tavoitetasoineen.
Stora Enson yritysvastuun riskit
on vuoden 2014 aikana myös integroitu yrityksen riskienhallintajärjestelmään, joka kattaa yrityksen
kaikki toiminnot. Näin varmistetaan,
että yritysvastuun riskit arvioidaan
ja niitä seurataan ja hallitaan samoin
periaattein kuin muita finanssiriskejä sekä strategisia, operatiivisia
tai velvoitteenhoitoon liittyviä riskejä. Lisäksi Stora Ensossa tehdään
vuoden 2014 aikana laajat ihmisoikeusarvioinnit, jotka kattavat kaikki
tuotantoyksiköt, puunhankintatoiminnot, niiden hankintaketjuhallinnan sekä suhteet paikallisiin yhteisöihin.

tanissa esiintyi lapsityövoiman
käyttöä. Lapsityövoima on Pakistanissa laajalle levinnyt ja monisyinen
yhteiskunnallinen ongelma. Työssäkäyviä lapsia on maassa kolme miljoonaa.
Kun Stora Enso alkoi suunnitella
Packages Ltd -yhteisyrityksen perustamista Bulleh Shah Packagingin
kanssa Pakistaniin vuonna 2012, yritys teetti perusteellisen ulkopuolisen
arvioinnin osana due diligence -selvityksen toimitusketjuissaan mahdollisen lapsityövoiman kartoittamiseksi. Bulleh Shah’ssa ei käytetty
lapsityövoimaa, mutta selvitys paljasti, että lapsityövoimaa esiintyi
hankintaverkostojen eri tasoilla.
640 lapsen havaittiin työskentelevän käytetyn kartongin keräyksessä, jonka sopimukset Bulleh Shah
purki huhtikuussa 2014. Ruotsalaisen aikakauslehden Veckans Affärerin maaliskuussa 2014 julkaisema
artikkeli sekä Ruotsin TV4-kanavan
Kalla Fakta -dokumenttisarjassa
samassa kuussa lähetetty ohjelma
asettivat Bulleh Shah Packagingin
toiminnan negatiiviseen valoon.

Tukea lasten koulunkäyntiin

Stora Enso on sitoutunut noudattamaan ILO:n lapsityövoimaa koskevaa yleissopimusta eikä hyväksy
lapsityövoiman käyttöä. Yhtiössä
asiaan suhtaudutaan kuitenkin pitkän aikavälin kysymyksenä. Bulleh Shah Packaging auditoi hankintaketjuaan ja sitä kautta varmentaa, ettei lapsityövoimaa esiinny
suorien toimittajien keskuudessa.
Stora Enson näkemyksen mukaan
Yhteiskunnalliset
tämä ei silti riitä, sillä kyse on perushaasteet yhteinen asia
tavanlaatuisesta
yhteiskunnalliMonista toimenpiteistä huolimatta sesta ongelmasta. Stora Enso onkin
Stora Enso joutui kuitenkin median hakeutunut yhteistyöhön paikalliskritiikin kohteeksi, kun kävi ilmi, ten järjestöjen ja muiden toimijoiettä sen alihankintaketjussa Pakis- den kanssa tukeakseen yhteisöjä,
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Kyse on
perustavanlaatuisesta
yhteiskunnallisesta
ongelmasta

joissa köyhyyttä ja sen seurauksena
lapsityövoimaa esiintyy.
Huhtikuussa 2014 Bulleh Shah
Packaging perusti koulun 6–14-vuotiaille lapsille, jotka aiemmin työskentelivät hankintaketjussa. Vuoden 2014 syksyyn mennessä 125
6–14-vuotiasta lasta on jättänyt jätteenkeräyksen ja lajittelun käydäkseen koulua osana tätä tukihanketta.
Stora Enso on sitoutunut siihen, että
kaikki hankintaketjun yhteydessä
tunnistetut lapset pääsevät kouluun
viimeistään keväällä 2015.
Stora Enso on kertonut avoimesti
lapsityövoiman esiintymisestä Pakistanissa ja raportoinut riskeistä sidosryhmille. Yritys investoi Pakistaniin
pitkäjänteisesti ja toivoo saavansa
aikaan pysyviä muutoksia.
Yritysvastuu on jatkuvassa kehityksessä. Teemojen ja toimintaympäristön seuraaminen ja ennakoiminen edellyttävät jatkuvaa työtä.
Yritykset haluavat olla osa ratkaisua,
eivät ongelmaa.
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case UK COAL

Soft landing for an
industry in decline

author
Jonson Cox
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Resources

The article is written in personal capacity.

Radical restructuring and bold measures from the
management were needed to avoid the imminent collapse
of UK Coal plc, a former British state corporation once on
the brink of insolvency. This story from the UK should be
read by all of those who are worried about Talvivaara.
There are few other industries in
the UK with such a deep cultural
and political heritage. Coal fuelled
the industrial revolution and was
exported around the world.
In 1947, coal was nationalised
under the banner ‘coal produced
for the people, by the people’. In
1984, a bitter dispute took place between Prime Minister Thatcher, and
the leader of the National Union of
Mineworkers, Arthur Scargill. The
dispute divided the country and culminated in a humbling climb-down
for the miners. In 1994, the industry
was privatised. UK Coal plc inherited
17 mines in England.
By 2005 UK Coal operated six
deep mines and a portfolio of a
dozen surface mines. At the same

Despite the
setbacks, the
new management
soldiered on

time Britain was experiencing a creThe new team, supported by
dit-fuelled property boom. UK Coal a progressive refresh of the entire
realised that it had hidden value in board, had two weeks to implement
developing the former coalfields for rapid first moves of a turn-around.
residential and commercial use. As a Daw Mill mine was once again
result, the CEO was replaced in 2006 encountering production issues,
with one experienced in the property and labour costs were sky-rocketing.
world.
The balance sheet was over leveraged as total debt approached seven
Heading towards a crisis
times the equity value. In the preUK Coal raised £100m at the end of vious three years the business had
2009 in a one for one rights issue to lost £270m.
Furthermore, the appalling safety
modernise its mining and develop
its estate. Most of the £100m was record of UK Coal worsened when an
spent unintentionally at Daw Mill explosion occurred at the second lar– Britain’s largest mine – to meet gest mine, Kellingley in North Yorkyet another operating crisis. Daw shire, in November 2010. All men
Mill was close to insolvency with were safely evacuated but the loss of
a troubled industrial relations past three weeks production was another
and severe production issues. In setback. Despite the setbacks, the
2010, the mine encountered a four- new management soldiered on.
month period when it had no coal
to cut. Closure was, however, out Drastic measures
of the question as all the mines sat Production at Daw Mill mine was
in the same corporate entity. The reduced to stabilise the business.
cost of closure and the value of the The financial director reached union
underground equipment were too agreement to forego a contracted
5% pay rise, and to halve the cost
big a write-off to contemplate.
Seeing their cash evaporate was of company’s pension scheme and
the final straw for banks and the freeze wages. The commercial team
largest shareholders. The chairman set about recovering all the price
and CEO of UK Coal were dispatched. advantages that UK Coal had conAt the end of 2010 a new chairman ceded to customers over the years
was appointed together with a new compared to imported coal. The
managing director for each of the managing director of the property
mining and property divisions.
business was tasked with realising
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£100m of cash from the portfolio
without giving away any properties
below book value.
On September 27 2011, the
biggest setback of the recovery hit.
The roof of Kellingley mine collapsed at the edge of a coal face burying
two men. Gerry Gibson, a 50 year
old miner, who worked at the mine
with his two sons, died in an avoidable accident, stimulating an intensive and determined review of every
single operating practice.
At the end of 2011, aside from
the Kellingley accident, there was
reason to believe that things were
getting better. Operational safety
was improving; the business had
delivered a pre-tax £58m profit; the
group’s bank debt had been halved;
pension deficit had been reduced by
the deal with the unions. Costs were
coming down. The intensive safety
workout was showing results at last.
But in the week before Christmas news came through that the
troubled Daw Mill mine had been
halted due to the roof supports starting to topple. In January 2012, recovery was non-existent. UK Coal was
keen to announce the £58m profit
from the previous year but the team
were worried by the slow progress
in Daw Mill and were unable to forecast recovery. In February 2012, the
company’s financial and legal advisors began to prepare for swift insolvency.
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The government
was approached
for support

Minister indicated his keen interest –
enough to encourage most stakeholders to participate. It was thought
it would take 90 days to effect the
restructuring. It was announced as
a plan to the markets in March 2012.
In reality, mining’s performance
continued to deteriorate throughout
the year. It took 270 days, until Friday 7 December 2012, when the
Board of the company was met with
a stark choice: to implement the
restructuring or to call in the administrators. External stakeholders
had all rallied round and were supportive even though the continuing
failures of the mining management
were causing doubt. The Board decided that conditions were sufficient
to support the solvent restructuring
and pressed the button. It took sixty
hours to sign 2 000 documents dismantling the complex structure of
the once great state corporation.

A landmark step
All parties came out better than they
would have done in an insolvency.
Restructuring
The banks recovered their loans in
The new Board wasn’t going to give full; the pension funds took a strip
up. New financial advisors were of all ongoing cash and the property
appointed and a joint plan created business was given the resources to
over a weekend. The plan was to develop and fulfil its potential. Coal
separate the mining and property mining had been given a soft lanbusinesses; to ask the banks to ding as the new structure would
remove their charge over the mines enable a managed decline of the
and leave mining debt free; to ask business.
the customers for modest improveDespite further challenges from
globally
falling coal prices, and a
ments on their contracts and defer
payments on the loans. The pension catastrophic fire at Daw Mill in 2013,
fund would be offered all surplus coal mining continues. In September
cash flow from mining to pay off the 2014 a plan was announced for the
deficit in return for forgoing fixed final managed solvent wind down of
deficit payments. Finally, long-suf- deep mining by the end of 2016.
fering shareholders would be asked
to stump up the funds to develop
and realise the value inherent in the
Jonson Cox serves as the Chairman of
£240m property portfolio.
Coalfield Resources plc. He was the
The government was approa- Chairman of UK Coal plc from November
ched for support as insolvent mines 2010 to December 2012. Jonson.cox@
would fall to the Crown. The Energy cfrplc.com.

Onko yrityksenne arvioinut
Cyber-riskejä hallitustasolla?
Onko hallitus arvioinut mahdollisen tietomurron
seurauksia yrityksen maineelle?

Aineettoman varallisuuden
suojaaminen riskeiltä edellyttää
uudenlaista lähestymistapaa.

Kaikkia Cyber-riskejä ei voi hallita, mutta niihin
voidaan varautua vakuutuksella.

Juho Heikkinen | juho.heikkinen@howdengroup.com
Gsm: +358 (0) 40 754 4547 | www.howdengroup.com

Kriisiviestintä
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Niin on, jos siltä
näyttää – Kevan viisi
viestintävirhettä
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Kevan kriisistä on kulunut yli vuosi, mutta edelleen se toimii
esimerkkinä lähes kaikista tyypillisistä kriisiviestinnän virheistä.

Syksyllä 2013 median suurimmaksi puheenaiheeksi
nousivat Kevan silloisen toimitusjohtajan Merja Ailuksen työsuhde-edut. Ilmeni, että hän oli maksanut
työsuhdeasunnostaan liian vähän veroja ja että hänen
työsuhdeautonsa hankinnassa kierrettiin hankinta
lakia.
Nyt Kevan kriisistä on kulunut jo yli vuosi, mutta
aihe nousee edelleen aika ajoin esiin – ei vähiten siksi,
että tapauksessa tehtiin lähes kaikki tyypilliset kriisiviestinnän virheet. Seuraavat huomiot perustuvat siihen,
miltä asiat ovat näyttäneet ulkopuolisin silmin.
Yksittäinen kunta-alan työntekijä voi perustellusti kysyä,
mitä tekemistä toimitusjohtajan Katajanokalla sijainneeViisi virhettä kriisissä
seen työsuhdeasuntoon tehdyillä 250 000 euron remon1 Kevan johto ei ollut median käytettävissä. Ailus teilla on kuntatyöntekijöiden vanhuudenturvasta huoilmoitti aluksi viestintäjohtajan välityksellä, ettei lehtimisen kanssa.
Ulkopuolinen olisi odottanut Kevalta nöyryyttä ja
hänellä ole aikaa antaa kommentteja. Kenties Ailus ja
Keva eivät ymmärtäneet, että vaikka organisaatio ei anteeksipyyntöä. Sen sijaan nähtiin väistelyä ja vähätitse ota kriisiviestinnässään aloitteellista roolia, julki- telyä.
suutta tulee joka tapauksessa. Silloin keskustelua joh- 3 Rehellisyys ja avoimuus puuttuivat. Uusia tietoja
taa media, mikä antaa lisää tilaa muiden esittämille tul- saatiin vain tipoittain, mikä innosti toimittajia kaivaukinnoille ja kasvattaa aiheen kiinnostusta entisestään. tumaan aiheeseen entistä syvemmälle. Silloin pintaan
”No comments” -asenne ei auta voittamaan mediapeliä. voi nousta uusia paljastuksia. Niin kävi myös Kevan
2 Asian vakavuutta ei tajuttu, koska sitä ei osattu tar- kriisissä, kun mediassa esitettiin, että Ailus oli saanut
kastella ulkopuolisen silmin. Ailus itse puolusteli työ- lapsilisät vuosia tuplana ja maksattanut muuton sekä
suhde-etuuksiaan ihmettelemällä, miksi yhdistelmä ystävänsä lennot Kevan piikkiin. Samalla syntyi vaikunainen ja työsuhdeavoauto herättää niin voimakkaita telma, että epärehellinen toiminta on systemaattista.
tunteita. Ulkopuolisen silmin kohussa ei kuitenkaan Tällaisia tietoja ei media tietenkään löydä sattumalta,
ollut kyse auton mallista tai johtajan sukupuolesta vaan tarkoituksellisen vuotamisen kautta. Se on puolestaan vakava merkki johtamiskulttuurin isoista ongelvaan verojen ja hankintalain kiertämisestä.
Julkishallinnollisten yhteisöjen odotetaan olevan vel- mista.
voitteidensa hoitamisessa vielä tarkempia kuin yksityis- 4 Viestinnän vastuut olivat epäselviä. Sekä johto
ten liikeyritysten. Kevan tehtävä on huolehtia 1,3 miljoo- että hallitus pakoilivat vastuuta ja syyttelivät julkinan kunta-alan työntekijän eläkkeiden rahoituksesta ja sesti muita. Ailus vieritti mediassa syyn työsuhdeasuneläkevarojen sijoittamisesta. Eläkkeet rahoitetaan kunta- tonsa verotusvirheistä Kevan henkilöstöhallinnon nisalan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla. koille. Kevan hallituksen puheenjohtaja puolestaan

Eskaloitumiseen vaikutti
huono viestintä
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ilmoitti Ailuksen nauttimasta luottamuspulasta ensimmäiseksi toimittajille. Jos organisaation ylimmät vastuuhenkilöt pesevät likapyykkiä julkisesti, se on merkki
kehnosta johtamiskulttuurista ja
huonosta hallinnosta. Viestinnällistä sooloilua tapahtui muutoinkin:
milloin äänessä oli varatoimitusjohtaja, joka luopui omista työsuhdeeduistaan, tai valtuuskunnan jäsen,
joka haastoi koko hallituksen luottamuksen.
Hallitusten ammatillinen osaaminen governance-kysymyksissä
korostuu nimenomaan kriisitilanteissa. Kevan tapauksessa osaamista ei ollut riittävästi, mikä
huojutti koko Kevan hallituksen
asemaa.
5 Kriisin jälkihoito jäi tekemättä
sekä asianosaisten kesken että julkisuudessa. Työsuhde-etujen epäselvyyksistä noussut kohu ja Kevan
hallituksen luottamuksen menettäminen johtivat lopulta Ailuksen irti-

sanoutumiseen. Hän on kuitenkin
myöhemmin useaan otteeseen tuonut omia näkemyksiään esiin mediassa. Näin ei saisi tapahtua, varsinkaan, kun toimitusjohtaja on saanut
erokorvauksen.

Kriisiviestintäosaaminen
on henkivakuutus
Kevan tapaus osoittaa, että huono
johtamiskulttuuri on todellinen
maineriski. Tapauksen juuret ovat
huonossa hallinnossa ja työilmapiirissä, mutta sen eskaloitumiseen
vaikutti huono viestintä. Organisaatiota ei nimittäin arvioida niinkään
kriisin todellisen syyn perusteella
kuin sen perusteella, kuinka hyvin
tai huonosti se hoitaa kriisin. Presidentti Urho Kekkosen jo 70-luvulla
lanseeraama motto ”Niin on, jos
siltä näyttää” on läsnä vahvemmin
kuin koskaan. Siksi kriisiviestintäosaamisesta on tulossa hallitusten
jäsenten ja ylimmän johdon edullisin ”henkivakuutus”.

Kriisiviestinnän abc:
►► Viesti nopeasti - älä anna
aloitetta muille
►► Tunnista ongelma, älä oiretta
►► Ole rehellinen ja avoin
►► Osaa pyytää myös anteeksi
►► Osallista keskeiset sidosryhmät
pitämällä heidät ajan tasalla
►► Arvioi koko ajan toimenpiteiden
onnistumista ja muuta
tarvittaessa suunnitelmia
►► Valmistaudu aina pahimpaan
skenaarioon
►► Ajattele jokaista toimenpidettä
ulkopuolisen silmin
►► Lunasta lupaukset teoillasi
►► Huolehdi jälkihoidosta
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Vaikeuksista uudistumiseen

kirjoittaja

Kriisistä uusiutumiseen
vai päinvastoin?

Jyrki Ali-Yrkkö

tutkimusjohtaja,
Etla

Harva yritys pääsee pelkillä kustannussäästöillä takaisin
kasvu-uralle. Tarvitaan myös investointeja ja riskinottoa.
Hallitusten tehtävä on katsoa kauemmas horisonttiin, jos
operatiivisen johdon aika kuluu päivittäiseen selviytymiseen.

Viimeiset kuudesta seitsemään
vuotta ovat olleet Suomelle suossa
tarpomista. Paperiteollisuuden yritykset ovat sulkeneet useita tehtaita.
Nokian
kännykkäpuoli
romahti ja myytiin. Tuoreimpana
iskunottajana on kaupan ala, kun
kuluttajat ovat siirtäneet ostojaan
ulkomaisiin verkkokauppoihin.

Leikataan, leikataan

Kustannusjahti
ei palauta
kasvua

Uudistusta tarvitaan,
koska se jäi tekemättä
Yritysten vaikeudet ovat heijastuneet myös koko kansan
talouteen.
Usein kuultu ohje poliitikoille
onkin, että Suomen tulee uudistua.
Näin varmaan onkin. Mutta ovatko
uudistukset myös kriisien syynä?
Merkittävä syy paperiteollisuuden vaikeuksiin on digitalisaatio.
Vuosikymmenet jatkunut yhteys
BKT:n ja paperin kysynnän välillä
on katkennut. Yhä useammat uutiset siirtyvät lukijalle paperisen käyttöliittymän sijasta digitaalisella
käyttöliittymällä. Apple puolestaan
mullisti älypuhelimet helppokäyttöisyydellään. Lisää löylyä löi Google.
Se tarjosi kaikilla puhelinvalmistajille ilmaiseksi älypuhelinten käyttöjärjestelmän. Näin monet aasialaiset
valmistajat pääsivät älypuhelinmarkkinoille, koska niiden ei itse tarvinnut kehittää käyttöjärjestelmää.
Google on ollut saamapuolella myös
printtimedian murroksessa. Lehtien
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Kun tulot putoavat, myös kustannuksia joudutaan leikkaamaan.
Kustannusjahti ulotetaan kaikkialle.
Kaikki keinot, kuten ulkoistukset,
toimintojen siirto ulkomaille, irtisanomiset sekä tehtaiden sulkemiset,
otetaan käyttöön. Vaikeudet johtavat usein siihen, että kaikki aika
kuluu päivittäiseen selviämiseen
uusia säästöjä metsästämällä. Näkökenttä kapenee ja lyhenee.
Mutta jos vaikeuksien takana
on digitalisaation kaltainen pysyvä
muutos, kustannusjahti ei palauta
kasvua. Käy niin kuin entiselle
hevoskauppiaalle: juuri kun hevonen oppi olemaan syömättä, se kuoli.

Vai uskaltaisimmeko
investoida?
tuotosta noin 40 prosenttia on aiemmin tullut mainostajilta. Nyt lehtien
saamat mainostulot ovat laskeneet.
Samaan aikaan Googlen ja muun
digimaailman mainostulot ovat
nousseet räjähdysmäisesti.
Yrityksemme eivät siis ole pudonneet kriisiin itsestään. Vaikeudet
ovat tulleet sen myötä, että muut
ovat murtaneet aiemman toimintalogiikan. Yritykset eivät aina joudu
vaikeuksiin sen takia, että ne tekevät
asioita väärin – vaan sen takia, että
ne tekevät oikeita asioita liian kauan.

Pelkät
kustannussäästöt
eivät
palauta kasvua, jos muutoksen
takana on toimintaympäristön radikaali murros. Säästöjen lisäksi tarvitaan investointeja – sellaisia investointeja, joilla vastataan murrokseen.
Näitä voivat olla esimerkiksi uusien
teknologioiden käyttöönotto, palvelujen ja tuotteiden radikaali uudistaminen tai siirtyminen arvoketjun
eri kohtaan. Oleellista on kuitenkin ymmärtää, miksi vanha toimintamalli ei enää toiminut. Aika harvoin pääsyy löytyy korkeista kustannuksista, vaan yleensä syyt pii-

levät muualla. Asiakkaat eivät enää
halua yrityksen tekemiä palveluja
tai tuotteita, koska kilpailijat tarjoavat parempaa tai tyystin erilaista.
Jos omat tuotteet ovat täysin vastaavia kuin kilpailijoiden, niin silloin vain hinta ratkaisee. Uudistukset ovatkin keinoja irrottautua täydellisestä hintakilpailusta.
Kun tilanne on päällä, jostain
tulisi siis löytää aikaa myös muuhun
kuin välittömään selviytymi
seen.
Tämä erottaa menestyjät muista
yrityksistä. Hyvän esimerkin tarjoaa Ponsse. Vuonna 2009 sen liikevaihto romahti puoleen! Kustannuksia leikattiin, mutta samalla Ponsse
käynnisti myös tuotetarjontansa
uudistamisen. Raju tuoteteknologinen uusiutuminen nosti Ponssen
uuteen kasvuun. Nyt yli 80 prosenttia harvesterien myynnistä tulee
näistä uusista tuotteista.

Hallituksen katsottava
kauemmas kuin muiden
Investoinnit uuteen tarkoittavat
myös riskinottoa. Niihin sisältyy
epävarmuutta ja epätietoisuutta.
Sekä hallituksilla että yritysten
ylimmällä johdolla onkin tärkeä
tehtävä katsoa muuta organisaatiota kauemmas. Vaikeuksiin joutuneen yrityksen hallitus voisikin
kysyä seuraavassa kokouksessaan,
mitä investointeja tarvitaan kasvun
palauttamiseksi.
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Crisis as an opportunity

Riding the perfect
storm of retail

authors
Sonja
Baderschneider

Partner,
Boston Consulting
Group

John Dannberg

Finnish retail is going through a “Perfect Storm” –
fueled by stagnating consumer demand, shifts in
consumer preferences and the rise of online shopping.
The storm is not only a crisis but also an opportunity
to transform. The role of the Board is crucial.
All of us have read about the challenges many of our Finnish retailers are facing. The most prominent examples are Stockmann (Seppälä, Hobby Hall) and Kesko (Musta
Pörssi, Anttila), who are now reshaping their strategies to fit a dramatically changing environment. At the
same time, we also see retailers thriving in Finland today, both domestics
like Verkkokauppa and Tokmanni,
and internationals like Lidl, Gigantti
and IKEA. The retail world is getting
increasingly divided into thrivers
and strivers as we see in the graph.
But what are the drivers behind the
ongoing change, and what opportunities are opening up as a result?

is shifting online. In almost every
transaction today, online plays a
role in some way – as influencer,
navigator, informer, decision facilitator, or sales platform. The rise of
e-commerce that started with digital
products in the 90’s has long stepped
out of its infant phase, and is taking share category by category, price
point by price point. It is the golden
age of virtual marketplaces like Amazon, undermining the position of
traditional brick&mortar players in
price, convenience, choice and trust.
In the future, the shift to online will
accelerate and expand also to food
and low-ticket FMCG items, with
services like Tesco Direct and Amazon Prime leading the way. The shift
Elements of the storm
to online in Finland took off fully in
Finnish retail is experiencing what 2012.
Accurate statistics are hard to
we call the “Perfect Storm”– something we have seen happening find, but for example Itella reported
around the world and has now a 48 % increase in parcels in 2012 vs.
reached Finland. The Perfect Storm 2011. Forrester Research estimates
is fueled by several trends pressur- that the Finnish online retail market reached €2B in 2013 and foreing the retailer status quo.
Consumer demand is changing: casts a continued growth of ~12 %
Due to slow growth in disposable p.a. until 2018 with the largest catincome, demand in many categories egories being electronics, books &
is flat or even declining. Consumers entertainment, apparel, household
are also increasingly price-sensitive, goods, and furniture.
looking for good deals and trading
Competition is raising the bar:
down in many categories.
During the last decades, we have
Online is here to stay: Retail seen consumers shift their demand
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Principal,
Boston Consulting
Group

BCG is DIF’s partner.

Winning requires
being best practice
in an international
league

from generalist retailers to specialists. For example in the US, department stores have been losing share
since the 60’s, with category-focused
specialists taking share.
During the last decade, this
trend has accelerated and we have
seen the birth of the category killers.
Category killers are built on a wellthought through, sharp and relevant value proposition – “the reason
why?” – ignited and lived out by a
strong retail brand. They offer their
customers an unmatched package of
choice and product offer, price-value
ratio, shopping experience, service
and convenience. They are not just
another retailer, they are a consumer
destination and an authority. Good

examples are IKEA, Gigantti, Clas
Ohlson and H&M.

What has changed?
In one sense, nothing has changed.
A winning retailer will still be one
that has a winning value proposition towards its target customers
and an efficient operating model. It
can for example be the lowest price,
the best offer, the nicest experience,
the most helpful service or the most
convenient locations – or a combination of several of these. The value
proposition should permeate the
operations – comprehensively and
consistently. Retail is still detail.
In another sense, everything
has changed. Even if the economy

improves and consumer demand
in Finland picks up, old business
models will not work. The change
is structural, not cyclical. In the
future, it is not enough to beat Finnish competitors or make incremental
changes to an aging business model –
retailers must be competitive versus
the best in the world – whether it is
against online players like Amazon
or Zalando, or international category
killers like H&M or Gigantti.

An opportunity to transform
Taking on the challenge to be competitive versus the best in the world
is a big opportunity. There is no reason why it shouldn’t be a Finnish
player who takes the lead online
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– or why the next international
category killer could not originate
in Finland. The question is how to
make it happen.
Firstly, Finnish retailers should
crystallize their value propositions.
Too many retailers are “stuck in the
middle”, providing decent value
on all dimensions but excelling in
none. Sharpening the value proposition starts with really knowing the
customers, finding the market sweet
spots, and making clear choices on
how to serve the customers best. It
means getting much closer to the
customers – moving from being a
retailer to being a customer centric
organization.
Digital technologies and “Big Data”
provide new and effective tools for
knowing the customers better, and
should be at the center of a retailer’s
operations. Customer insights offer
more than a marketing tool. The real
value is unleashed once they become
an integral part of the business model
– in shaping the value proposition,
managing the offer, store concept
and customer experience. Walmart,
to name a well-known example, can
know when a customer is pregnant
based on her shopping behavior and
tailor the offer and communication
accordingly.
Secondly, every retailer needs to
respond to online. For some, this
may mean building a world class
online operation to compete with
foreign online players, building on
local market knowledge and presence. For others, this may mean
enhancing brick&mortar operations
to offer benefits that online pureplays can not. The holy grail is to
successfully integrate online and
brick&mortar to one seamless shop34 Boardview 4/2014

ping experience; what is called an
omni-channel operation.
For example, in the UK, department stores (with John Lewis in the
lead) have been able to take market
share online through an omni-channel offer superior to online pureplays like Amazon. Transforming a
brick&mortar retailer into an omnichannel winner doesn’t come natural or as an evolution. Leapfrogging
the learning curve of the established
online players, and mastering new
capabilities, new business models,
new way of customer interaction,
and service models is required.
Thirdly, many retailers will need
to take a new view on the role and
set-up of their store networks. As
demand moves online, many retailers will find themselves loosing
footfall and holding excess space.
By and large, winning networks of
the future will consist of smaller
spaces located closer to consumers.
For retailers with leased networks,
the change will take time, and may
require “filling” some of the space
with new offerings or services. Modern practices as “asset lean retailing”
and “joint value creation with suppliers” are in trend – models such as
concessions, shop-in-shops or subleasing flourish.

You should be
prepared to start
transformation
early enough

efficiency improvements will be
required. Also, as we have already
seen, everyone will not make it
through the storm.
What does this mean for the
BoD? Firstly, the BoD should think
big, and encourage management to
think big. It is no longer enough to
be the best Finnish retailer. Winning requires being best practice
in an international league. Time is
critical – the BoD and management
should have the courage to start the
required transformation, sometimes
radical and major, early enough.
Secondly, the BoD needs to
ensure that capabilities are up to
BoD needs to think big
meeting the new requirements. And
The road ahead for many retail- thirdly, the BoD should make sure
ers will not be easy. As the perfect to be armed with the right mindset
storm continues to rage, we will see and the best information available
further pressure on both top and to take the decisions that the future
bottom lines. Many retailers will will require. Most importantly, a
need to take strong restructuring crisis should always be addressed
actions to improve business perfor- as an opportunity. Those who can
mance – to create a breathing space use the crisis as a means to transand to fund the journey towards form their business will come out
winning in the future. Further as winners.

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Palkitse viivan alle
Onnistuneella palkitsemisella kasvatat yrityksesi tulosta.
Vaikuttava palkitseminen ei synny sattumalta vaan istuu yrityksesi
strategiaan, toimii arjessa ja hyödyntää tehokkaita
palkitsemisen työkaluja. Varmista, että yrityksesi palkitsemisen
osat pelaavat tasapainoisesti yhteen. Me autamme siinä.

mandatumlife.fi/palkitseminen

Hallitus ja rahoituskriisi

Akuutti rahoituskriisi syö
hallituksen ja toimivan
johdon energian
Kun rahoituskriisi iskee, syrjäyttää kriisin käsittely muun
toiminnan. Miten hallitus voi ehkäistä rahoituskriisejä ennalta
finanssikriisin jälkeisessä, poikkeuksellisessa rahoitusympäristössä?
Muutama perusperiaate on aina syytä pitää mielessä.
Vuoden 2008 finanssikriisi oli rahoituksen riittävyyden todellinen stressitesti. Usea yritys joutui avaamaan
pankkikeskustelut syksyllä 2008.
Moni yritys joutui kyseenalaistamaan pankkien toimintakyvyn,
OTC-johdannaisten vastapuolet ja
ainakin siirtämään varoja turvallisimpiin pankkeihin.
Likviditeetin ja vastapuoliriskien
hallinnan lisäksi monet yritykset
joutuivat kriisin keskellä paikkaamaan omavaraisuuttaan. Tämä on
aina epäkiitollinen tehtävä. Hädän
tullen eräät yritykset joutuivat ottamaan käyttöön myös omavaraisuutta vahvistavia kalliin koron
hybridirahoituksen instrumentteja.

suurin muutos liittyy viranomaisten
mahdollisuuteen pakottaa kriisitilanteessa pankin velkojen muuttaminen omaksi pääomaksi. Pankkitoimiala on haavoittuvainen, ja pankit ovat täten keskellä omavaraisuuden määrätietoista kasvattamista.

Timo Löyttyniemi
toimitusjohtaja,
Valtion Eläkerahasto

Rahoitus ei ole
ongelma kuin
poikkeustapauksissa

Yrityksen omistuspohja
vaikuttaa kriisin hoitoon

Rahoituskriisi on yritykselle aina
suuri asia. Julkisesti noteeratulle
yritykselle se on elämän ja kuoleman asia. Listattu yritys on aina
markkinavoimien armoilla. Pääomasijoittajan omistamat yritykset pystyvät sen sijaan hoitamaan rahoituksen kulissien takana. Pääomasijoittajan tuotot paranevat, jos velkavipu
Finanssikriisin vaikutus
on tehokkaassa käytössä. Toisaalta
rahoitusympäristöön
liian hyvä rahoitusrakenne voisi laisFinanssikriisi on luonut poikkeuksel- kistaa johtoa.
lisen rahoitusympäristön. Korkotaso
on ennätyksellisen matala, mikä tar- Hallitus ja rahoituskriisi
joaisi houkutuksen rahoittaa yrityk- Mitä yrityksen on otettava huomisen toimintaa, jos hyviä kasvun koh- oon rahoituskriisin ehkäisemiseksi?
teita löytyisi. Moni yritysjohtaja on Seuraavat perusasiat on syytä pitää
todennut, että huolimatta rahoituk- aina mielessä.
Ensimmäiseksi tulee huolehtia
sen saatavuuden tiukkuudesta rahoitus ei ole ongelma kuin poikkeusta- riittävistä likviditeettipuskureista.
Likvidejä varoja tulee olla kaikkina
pauksissa.
Myös rahoitusalan sääntely on aikoina käytössä maksuihin ja toimuuttunut dramaattisesti vuoden minnan rahoittamiseen. Toiseksi
2008 jälkeen, ja erityisesti muutos tulee huolehtia riittävästä oma
on koskenut pankkialaa. Pankkialan varaisuudesta, jotta kriisin yllät-
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kirjoittaja

täessä lainojen kovenantit eivät
eräännyttäisi lainakantaa. Omavaraisuudesta huolehtiminen edellyttää
osinkojen määrän oikeaa mitoitusta
sekä velan määrän taitavaa hallintaa.
Kolmanneksi yrityksen tulee varautua toimintaympäristön yllättäviin
muutoksiin.
Riskienhallinnalla voi kartoittaa
näiden yllätysten lähteitä samoin
kuin keinoja varautua niihin. Yrityksen on esimerkiksi varauduttava korkotason nousun mahdollisuuteen, kun se mitoittaa velan
määrää. Korkotason nousu ei aina
johdu vain keskuspankkipolitiikasta
tai markkinoiden normaalista logiikasta. Korkotason nousu voi aiheutua
myös markkinoiden merkittävästä
luottamuspulasta tai häiriötilasta.
Timo Löyttyniemi on Aalto University
Executive Educationin Board of Directors
-koulutusohjelman puheenjohtaja.
Ohjelma käynnistyy toukokuussa 2015.

TYYLILLÄ
TALLINNAAN.

Lähde talviselle matkalle, jonka teemana on tyylikkyys niin matkalla kuin perilläkin.
Se onnistuu, kun matkustat Tallink Shuttle -laivan Business Loungessa ja yövyt
viiden tähden Swissôtel Tallinn -hotellissa. Hyödynnä hallitusammattilaisten
matkatarjous ja vietä ylellinen viikonloppu Tallinnassa!

HOTELLIMATKA TALLINNAAN
Hintaan sisältyy edestakaiset laivamatkat Helsinki–Tallinna Business Loungessa
ja yöpyminen Swissôtel Tallinn -hotellin Advantage-luokassa aamiaisineen. Alennuskoodi TS92600. Tarjous voimassa pe–la-lähdöillä 31.3.2015 asti. Paikkoja rajoitetusti.

ESIM.

168 €
HLÖ

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
Puh. 010 804 129, ma–pe klo 8–21, la klo 9–18 ja su klo 10–18.

Operoiva yhtiö AS Tallink Grupp. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
(Puhelun hinta kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (sis. ALV 24 %).

Toisinajattelija

Kuilun reunalla

R

Jukka Oksaharju
osakestrategi,
Nordnet

iskeihin varaudutaan, listoja väsäYhtiöt eivät kaadu
tään ja todennäköisyyksiä arvuutel- nollaomaisuuteen, vaan
laan. Silti myrskyn iskiessä yleensä kassan kuivumiseen. Soirannalla valmistellut powerpointit tellen sotaan lähtenyt rakkelpaavat ohjenuoriksi yhtä hyvin sayhtiö joutuu varojensa
kuin tulostuspaperi matkapahoinvoinnin siivoa- paniikkimyyntiin alehinnoin, mikä romauttaa kanmiseen.
Vaikka toiminnan jatkuminen on ensisijaista, nattavuuden mutta ei vielä
on harkittava arkijärjellä muitakin vaihtoehtoja. kaada venettä. Miljardien
Viime kädessä omistajat kantavat vastuun jatku- arvoinen raakkumalmi ei
vuudesta. Tosin ongelma voi olla joskus itse omis- auta, jos rahat loppuvat
taja. Perinteitä vaaliva omistajuus sisältää järki- ennen kuin sorat on liuoratkaisujen löytymistä hämärtäviä ulottuvuuksia. teltu kahisevaksi pankkiin.
Strategiakriisi vältetään havahtumalla muuVaikka vaikeuksien juurisyy on muualla, johtoksen nopeuteen ja pysyvyyteen. Vaikeusaste taa jokainen kriisi pitkittyessään rahoituskriisiin.
kohoaa, jos hallitus joutuu yhtiön edun vuoksi Johtokeskus onkin kassa, joka kutistuu kuin pyy
toimimaan pääomistajan tahtoa vastaan. Kriisitie- maailmanlopun edellä. Ensi tehtävä on venyttää
toisuuden puuttuessa hallituksen täytyy luoda se. kassaa ja sisäistää toimenpiteiden aikaikkuna.
Arjen sankarit eivät saa kuristaa myyntiä.
On kysyttävä säännöllisesti, tuottavatko divisioonamme arvoa juuri meille. Vai löytyykö taho, ”Keep the top line” täytyy olla mielessä illalla viijolle osa olisi arvokkaampi? Myynnissä onnistuja meisenä ja aamulla ensimmäisenä. Hallitus sen
löytää yhtiön, joka etsii uudistetun strategiansa sijaan voi karsia kuluja suurellakin astalolla.
mukaista bisnestä kiimassa. Suunnitelmistaan
Kriisissä huhut leviävät kuin varpusparvi. Tiesokaistuneille kelpaavat yhtä hyvin UMTS-luvat dottamisessa tulee myöntää ongelmat, osoittaa toikuin auringonlaskun tv-kanavatkin.
met ja luoda uusi tarina. Laveita lausuntoja tulee
Johtajakultin rakentajat altistuvat henkilökrii- välttää, eikä järvestä kannata juoda toimittajan silseille. Sellaisen synnyttää myös puheenjohtajan mien edessä, jos tukka muuttuu vihreäksi.
vaihdos, jos hänen oma yhtiönsä kriisiytyy. Tämä
Kun taseeseen pumpatulta liikearvolta taitihme voi tapahtua myös kaivosalan teknologia tuu niska, puntaroidaan kirjanpidon ulkopuoyhtiössä, joka putoaa kasvukäyrältä äkillisesti linen omaisuus, uskottavuus. Lupauksia tulee
nollatuloskerhoon.
antaa turvamarginaalilla. Analyytikon muisti on
Kriisi on seurausta joko päätöksistä tai päättä- pidempi kuin äänestäjän – Google tuo lupaukset
mättömyydestä. Tuuletus on tarpeen, koska itse- sekunnissa takaisin ruudulle.
kritiikki on lajeista vaikein. Pääomistajat puskevat
Kriisityö on nykyhetkeä, ja päätöskykyisen
usein sukulaissielujaan tehosekoittimen keulille hallituksen jäsenmäärässä pieni on kaunista. Lohmuutosta masinoimaan. Tavaratalon hississä on dullista tai ei, kunnon kriisissä hallitusjäsen tapaa
heille jopa oma nappinsa.
kollegoitaan useammin kuin puolisoaan.

38 Boardview 4/2014

Itsekritiikki on
lajeista vaikein

An objective leadership assessment provides a cross-section view of
management’s qualities and capability to respond to future challenges.

MERCURI URVAL
MANAGEMENT AUDIT
To make your top people build future success
Why Mercuri Urval?
In every Management Audit process we provide the client with selected
recommendations for immediate actions.
Our follow up shows, that our conclusions and recommendations are valuable;
92% of recommended actions are implemented

For more information visit
www.mercuriurval.fi
or contact Managing Director
Karl-Johan Kronberg
+358 207 420 524.

©

HALLITUSTYÖSKENTELY

strategia

VASTUULLISUUS

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

Strategian laadinta ja
toteutuksen seuranta

Yritysvastuu ja hallitus.
Yritysvastuuraportointi.

Strategiatyö – rakentaminen

Yritysvastuu hallitustyöskentelyssä

Hallituksen vastuut
ja velvollisuudet

Strategiatyö – implementointi
Vaatimustenmukaisuus
ja hallituksen vastuu

Yritysvastuuraportointi

Hallitusarviointi

sääntely

johtaminen
Johdon (erityisesti
toimitusjohtajan) arviointi
ja valinta. Organisaation
tehokkuuden arviointi.
Pörssiyrityksen
toimitusjohtajan valinta

Johdon arviointikäytännöt

Corporate governance.
Suhteet osakkeenomistajiin.
Sisäpiiriläisyys.
Corporate governance -sääntely

VIESTINTÄ
Sijoittajaviestintä.
Maineenhallinta ja
kriisiviestintä.

Sijoittajaviestintä
Yhtiökokous ja
suhteet osakkeenomistajiin
Maineenhallinta ja kriisiviestintä
Sisäpiirintieto
ja tiedottamisvelvollisuus

Johdon rekrytointi pk-yrityksissä

talous
Organisaation tehokkuus

palkitseminen
Johdon palkitsemisen
osa-alueet.
Eläkevakuutusjärjestelyt.
Katsaus henkilöstörahastoihin.

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

Tarkastusvaliokunta
ja sisäinen tarkastus

Johdon palkitseminen

Vakuutustuotteet
ja henkilöstörahastot

Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys

Verotus

Riskienhallinta
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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 näkökulmassa.
Sisältö on laadittu yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanien kanssa.
DIF-Tietopankin käyttö edellyttää
kirjautumisen jäsensivuille.
Mikäli tunnuksesi ovat
kadonneet, ota yhteys
yhdistyksen toimistopäällikköön:
maija.hiiri@dif.fi.

Jäsensivut
DIF:n jäsen Nella Ginman-Tjeder
osallistui tilaisuuteen.

Tietopankkiaamiaisen
aiheet herättivät runsaasti
keskustelua.

Teksti: Timo Harjuniemi Kuvat: Vesa Tyni

ajassa

Lisää läpinäkyvyyttä nimitysprosessiin
DIF:n ja Boydenin lokakuussa järjestämällä Tietopankki
aamiaisella keskusteltiin toimitusjohtajan ja hallitusjäsenten
valinnasta sekä näiden valintaprosessien muutoksista.
Nimitysmenettelyt ovat ammattimaistuneet ja ulkopuolisten
asiantuntijoiden käyttö lisääntyy, todettiin aamiaisen äärellä.
Samalla nuorempien sukupolvien hallitusedustusta kaivataan.

sinkiin kymmeniä toimitusjohtajan ja hallitusjäsenten valintamenettelystä kiinnostuneita. Kahvikupit kilisivät, ja raikkaat hedelmät ja
maukkaat croissantit katosivat tyytyväisiin suihin.
Yksi paikalle saapuneista oli OPRahastoyhtiöiden toimitusjohtaja,
huhtikuussa DIF:n jäseneksi hyväkKoivusaari arvioi tämän kieli- sytty Samuli Sipilä. Sipilällä on takavän siitä, että hallitukset haluavat naan liki kahdenkymmenen vuoden
noudattaa best practice -käytäntöjä. työkokemus finanssialalta. HallitusAsiantuntija voi taata tämän vie- työskentelystä hänellä on kokemällä valintaprosessin läpi tarkan musta niin perheyhtiön hallituksesta
mallin mukaan. Näin ollen koko
valintaprosessi voidaan käydä jälkiPasi Koivusaari alusti
käteen tarkasti läpi – dokumentteja
tilaisuuden.
ja tutkimusmateriaalia myöten.
– Ratkaisuja tehdään hyvin harvoin ilman asiantuntijoita, Koivusaari sanoi aamiaisyleisölle.
– Hallitusten jäsenten etsinnässä
käytetään entistä enemmän laajoja,
systemaattisia kartoituksia. ”Hyvä
veli” -verkoston ajat ovat takana.

– Kun ennen vanhaan valittiin pörssiyhtiön toimitusjohtajaa, ulkopuolisten käyttö oli selvästi harvinaisempaa. Nimitysvaliokunnat tekivät itse paljon enemmän työtä.
Näin kertoi Boyden Oy:n Pasi
Koivusaari DIF:n ja Boydenin
yhteisellä Tietopankkiaamiaisella
lokakuun alussa Hotel Havenissa
Helsingissä. Boydenin, DIF:n asiantuntijakumppanin, edustajana Koivusaari alusti tilaisuudessa toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten
valinnasta erityisesti ulkopuolisen
asiantuntijan näkökulmasta.
Tätä nykyä pörssiyhtiöiden hallitukset käyttävät toimitusjohtajan
valinnassa usein ulkopuolisia asi- ”Tärkeä keskustelu,
antuntijoita jopa silloin, kun vir- jota syytä jatkaa”
kaan on ehdolla kandidaatti yhtiön DIF:n ja Boydenin yhteistilaisuus
sisältä.
keräsi Hotel Havenin tiloihin Hel-
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Jäsensivut
1
●

4
●

2
●

5
●

1 Tunnelma Tietopankkiaamiaisella oli rento ja lämminhenkinen.
●
2 Samuli Sipilä piti keskustelunaiheita tärkeinä ja ajankohtaisina.
●
3	Osallistujajoukko oli runsaslukuinen.
●
4	Runsas aamiainen oli katettu tilaisuuden yhteyteen.
●
5 Yleisöstä nousi esitysten lomassa kommentteja. Kuvassa Eero Suomela.
●
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90-luvun alkupuolelta, kansainvälisistä finanssialan yritysten hallituksista kuin nimitysvaliokunnista
viime vuosilta.
Sipilä piti aamiaistilaisuuden keskustelua hallitusjäsenten valinnasta
erittäin kiinnostavana ja tärkeänä.

Directors’ Institute of Finland
– Hallitusammattilaiset ry

3
●

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla
hallituksen kyky reagoida muutoksiin ja toteuttaa yrityksen strategiaa
korostuu.
– Jos summaan sitä, mitä olen
nähnyt nimitysvaliokunnissa viime
vuosina, niin hallitukset mielestäni
laahaavat hieman yhtiön tilanteen
perässä. Välillä hallitus peilaa menneen ajan menestyksiä, Sipilä arvioi.
Tilaisuudessa esiin noussut
teema hallitusten ikärakenteesta ja
nuorempien hallitusjäsenten poissaolosta jäi mietityttämään myös Sipilää. Hallituksiin kaivattiin nuorempien sukupolvien edustajia, joilla on
kenties toisenlaista kykyä havainnoida toimialojen murroksia kuin
kokeneemmilla kollegoillaan.
– Täällä puhuttiin ikärasismista,
ja kyllä minä näen sitä vähän. Strategia tehdään eteenpäin, mutta tämä
näkyy liian harvoin hallituksissa.
Sipilä kertoo, että jatkuvasti kasvanut kiinnostus hallitustyöskentelyä kohtaan ajoi lopulta panemaan
jäsenhakupaperit sisään DIF:lle.
– Aika paljon on tullut kokemusta
ja näkemystä, kun olen ollut mukana
sijoittamisessa ympäri Eurooppaa
toistakymmentä vuotta. Kiinnostus strategiatyötä kohtaan on kasvanut, ja tuntuu, että minulla voisi
olla jotain annettavaaa.

Directors’ Institute
of Finland –
Hallitusammattilaiset
ry (DIF) on voittoa
tavoittelematon yhdistys,
joka myötävaikuttaa
hyvien hallituskäytäntöjen
kehittämiseen sekä
ottaa kantaa hyvään
hallintotapaan ja muihin
hallituksen kannalta
merkittäviin kysymyksiin
valmistelemalla lausuntoja
ja kannanottoja.

DIF:n vuoden 2015
tapahtumia
Kevään 2015 jäsenlounaat
10.2.2015
10.3.2015
14.4.2015
Vuosikokous ja –seminaari
28.5.2015
Syksyn jäsenlounaat
7.9.2015
12.10.2015
16.11.2015
Lisää tietoa näistä ja muista
tilaisuuksista jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia
(edellyttää sisäänkirjautumisen).

Toiminnan perusta on olla kehittävä,
kantaaottava ja verkostoiva. Verkostoitumalla eri asiantuntijoiden kanssa
yhdistyksellä on edellytykset kehittää
jäsenistönsä valmiuksia hallitusammattilaisina sekä vahvistaa yhdistyksen roolia hallitustyön asiantuntijana
ja lausunnonantajana.

Missio
DIF auttaa suomalaisia yrityksiä
menestymään. DIF edistää hyvää ja
ammattimaista hallitustyöskentelyä toimien aatteellisena yhdistyksenä, joka on kehittävä, verkostoiva
ja kantaaottava. Yhdistys kuuluu alan
eurooppalaiseen katto-organisaatioon
ecoDaan (European Confederation of
Directors’ Associations).

Visio
DIF on johtava foorumi hallitustyön
kehittämisessä Suomessa.
DIF edistää jäsentensä ammattitaitoa sekä yritysten hyvää hallitustyöskentelyä ja kilpailukykyä. Se vaikuttaa
yhteiskunnassa.
Hallitusten merkitys on kasvanut. Yritysten ja markkinoiden
kansainvälistyminen ja kasvu tekee
hallitustyöstä entistä vaativampaa,
haasteellisempaa ja työllistävämpää.
Talouden ja strategisten kilpailuolosuhteiden ymmärtäminen on keskeistä. Hyvä hallintotapa pitää osata.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä on lisääntynyt tasaisesti 15–20 prosentin
vuosivauhtia. Nyt henkilöjäseniä on
yli 530, joista naisia on noin neljännes.
Huomattava osa jäsenistä toimii pörssiyhtiön hallituksessa. Lisäksi yhdistyksellä on neljä yhteisöjäsentä.

teemat 2015

Säännöt

Q1
Q2
Q3
Q4

Yhdistyksen säännöt on luettavissa
verkkosivuilla www.dif.fi/meista/
saannot.

Hallitus ja digitalisaatio
Hallitus ja omistus
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja brändi

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

Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
e = emeritusjäsen
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
Ant-Wuorinen, Jukka e
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto
Aspholm, Ingalill
Beijar, Bengt
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Mari
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Stig-Erik e
Bondestam, Sebastian
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castrén, Matti
Castrén, 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
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
Gräsbeck, Jerker
Gröhn, Juha
Grönlund, Peter
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
Hagros, Kaj
Hahto, Tarmo

Uudet henkilöjäsenet
Marraskuu 2014
Kari Hietanen
Ilmo Kolehmainen
Jyrki Talvitie
Jarmo Tonteri
Lokakuu 2014
Petri Castrén
Ralf Holmlund
Ritva Laakso-Manninen
Harri Pynnä
Anne-Maria Salonius
Matti Tikkakoski
Syyskuu 2014
Mika Helenius
Jukka Jokinen
Mauri Laurila
Mika Mäkilä
Mari Pantsar-Kallio
Juha Varelius
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Halmeenmäki,
Juha-Pekka
Halonen, Eino
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
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
Helaniemi, Erkki
Helenius, Mika
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herold, Marcus
Herranen, Arto
Herranen, Maarit
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hietanen, Kari
Hiljander, Henry
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmlund, Ralf
Honkanen, Matti
Honkanen, Vesa
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hämäläinen-Lindfors,
Sirkka
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, Olli-Pekka
Kanerva, Leena
Kantola, Birgitta
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karinen, Timo
Karppinen, Matti
Karttinen, Timo
Karttunen, Marjukka
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
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Juha
Korhonen, Jyrki
Korhonen, Kai
Korpi, Jaana
Korpinen, Inga
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
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
Lampela, Outi
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
Luomaranta, Ritva-Liisa
Luostarinen, Reijo e
Lyytinen, Asa-Matti
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Majander-Reenpää, Leena
Maksniemi, Tauno
Malmsten, Mikael
Manner, Simo
Manninen, Petri
Marjanen, Petri
Martela, Heikki
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
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
Mäkeläinen, Mika
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
Nordman, Carl e
Norvio, Erkki
Numelin, Carl-Johan e
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Ohls, Bengt e
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, 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
Pääkkönen, Tarja
Pöysti, Kaija

►

Jäsenhakemus: henkilöjäsenyys
Directors’ Institute of Finland – Halli
tusammattilaiset 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 530 henkilöjäsentä, neljä yhteisöjäsentä
ja 20 asiantuntijakumppania. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen korkeatasoisen tietopankin
hallitustyöskentelystä verkossa, jäsenlou-

nastilaisuuksia, hallituspaikkojen välitystä, Boardview-jäsenlehden ja vähintään kuukausittain ilmestyvän jäsentiedotteen sekä mahdollisuuden vaikuttaa yhdis-

tyksemme kautta. Jäsenet voivat verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia muiden kanssa
sekä osallistua joko maksuttomiin tai jäsenhintaisiin koulutustilaisuuksiin. Lisätietoja: www.dif.fi.
Nimi

Jäseneksi hyväksytään henkilö, jolla
on riittävät tiedot ja taidot sekä kokemusta
hallitustyöskentelystä pörssiyhtiössä tai muussa
merkittävässä yrityksessä. Jäseneksi voidaan
hyväksyä myös muu henkilö, jolla on alaan liittyvää erityistä osaamista tai kokemusta. Hakijalla tulee olla kahden hänet tuntevan yhdistyksen jäsenen suositus. Yhdistyksen hallitus
käsittelee hakemukset. Vuosikokouksessa 2014
vahvistettu liittymismaksu on 250 € ja jäsenmaksu 330 € /vuosi, joka kattaa kauden 1.6.2014
- 31.5.2015.
DIF:n hallitus 2014:
Jorma Eloranta (pj)
Maarit Aarni-Sirviö
Harri Kerminen
Marketta Kokkonen

Markku Pohjola
Kimmo Rasila
Juha Salonen
Merja Strengell

Directors’
Institute of
Finland

Lähetä lomake
osoitteeseen Directors’
Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset
ry, Aleksanterinkatu
48 A, 00100 Helsinki
tai sähköpostitse
osoitteeseen info@dif.
fi. Lisätiedot: toimistopäällikkö Maija Hiiri
(maija.hiiri@dif.fi, p.
0400 48 55 48).

Syntymävuosi

Kotiosoite
Sähköposti

Puhelin

Ammatti
Yritys
Nykyiset
hallitus
jäsenyydet

Yhtiö

Liikevaihto (Meur)

Henkilöstön määrä

Muu perustelu
hakemukselle
Suosittelijat
Päiväys ja
allekirjoitus
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Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
kotimaassa

Boardview Oy
Tunnus 5019913
00003 VASTAUSLÄHETYS

Taita lomake tästä, nido tai teippaa se ylälaidasta.

Boardview
4/2014

talvi

Directors’
Institute of
Finland

Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Kriisi

MITTAA HALLITUSTA

Kaksoishaastattelussa Saila Miettinen-Lähde ja Kim Gran • Riding the perfect storm of retail • Case UK Coal
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DIF:n jäsenlehti Boardview on
ainoa suomalainen pelkästään
hallitustyöhön keskittyvä lehti.
Se ilmestyy 4 kertaa vuodessa,
ja jokaisella numerolla on hallituksen
haasteisiin liittyvä teema.

Jäsensivut
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
Rosberg, Marja-Liisa
Rossi, Teuvo
Routila, Panu
Ruotsalainen, Seppo
Ruuska, Jukka
Rytkönen, Esko
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena

Saikku, Markus
Saini, Timo
Saksman, Ossi
Salakka, Jouko
Salo, Marita
Salo, Risto
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
Seligson, Peter
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
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Söderström, Eriikka
Takala, Erja
Takanen, Harri
Talma, Arja
Talvitie, Jyrki
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tapio, Markku
Tauriainen, Reijo
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Pauliina
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti
Tikkakoski, Matti
Tikkanen, Tarja
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
Varelius, Juha
Varjas, Tapani
Vartiainen, Pekka
Wartiovaara, Risto e
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna
Vauhkonen, Heikki
Veijalainen, Jarkko

Yhteisöjäsenet/henkilöedustajat

Hallitus

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Harri Sailas ja Timo Ritakallio
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Risto Murto ja Reima Rytsölä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Lasse Heiniö ja Hanna Hiidenpalo
Solidium Oy
Annareetta Lumme-Timonen ja Petter Söderström

Jorma Eloranta (pj.), vuorineuvos
Maarit Aarni-Sirviö, DI, MBA
Harri Kerminen, vuorineuvos
Marketta Kokkonen, Fil.maist.,
tkn.tri h.c.
Markku Pohjola, KTM
Kimmo Rasila, ekonomi
Juha Salonen, VT, ekonomi
Merja Strengell, DI

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
PricewaterhouseCoopers
Roschier Asianajotoimisto Oy

Vepsäläinen, Anni
Wessman, Anna Maija
Vesterinen, Vesa
Westerlund, Heikki
Westermark,
Carl-Magnus
Wierda, Folkert
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

Yhteystiedot
Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry
Aleksanterinkatu 48 A
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
Henkilöyhtiölain muuttamista
koskeva ehdotus

Tilintarkastajan
ilmoitusvelvollisuus
säännösten tai määräysten
Jo useampia vuosia vireillä ollut vastaisesta menettelystä

ehdotus, jolla muutettaisiin avoimesta yhtiöstä ja kommandiitti
yhtiöstä annettua lakia, on edennyt. Vuonna 2013 järjestetyn lausuntokierroksen perusteella oikeus
ministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen ehdotukseksi,
joka julkaistiin oikeusministeriön verkkosivuilla lokakuun 2014
alussa.
Ehdotus on saanut alkunsa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen
aloitteesta muuttaa lakia tiettyjen
pääomasijoitustoiminnan tarpeiden
huomioon ottamiseksi. Ehdotuksessa esitetään, että henkilöyhtiön
osalta voidaan tietyin edellytyksin
sopia sitovasti yli kymmenen vuoden yhtiökaudesta. Lisäksi ehdotetaan, että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voisivat
joustavammin sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta.
Ehdotuksessa esitetään myös,
että avoin yhtiö ja kommandiitti
yhtiö syntyisivät niiden tultua rekisteröidyiksi, kun tällä hetkellä yhtiöiden katsotaan syntyvän niistä
sovittaessa. Alun perin on harkittu
sääntelyn muuttamista siten, että
äänettömien yhtiömiesten ja niiden yhtiöosuuksia koskevien tietojen ylläpito siirrettäisiin kaupparekisteristä yhtiöille, mutta tätä
muutos
ehdotusta ei ole katsottu
tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää
ehdotukseen.
Seuraavaksi päätetään erikseen ehdotuksen antamisesta edus
kunnalle.
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Hallitus on 23.10.2014 antanut
eduskunnalle ehdotuksen, jossa
esitetään muutoksia tilintarkastuslaissa säädettyyn tilintarkastajan
salassapitovelvollisuuteen. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajan
tulisi jatkossa ilmoittaa havaitsemansa mahdolliset sääntörikkomukset ensisijaisesti tarkastamalleen yhteisölle. Mikäli tarkastuksen kohteena oleva yhteisö ei ryhdy
korjaaviin toimenpiteisiin omatoimisesti, tilintarkastajan tulisi
ilmoittaa havainnoistaan myös
viranomaisille.
Yhdistys on lain valmistelu
vaiheessa antanut lausunnon ehdotetuista muutoksista ja katsonut,
että ehdotettu lakimuutos on tarkoitukseltaan hyvä (talousrikosten ja
harmaan talouden ennaltaehkäisy),
mutta että toteutuessaan se käytännössä mitä ilmeisimmin heikentäisi
yhteisöjen nykyisten hallinto- ja
tilintarkastusjärjestelmien toimivuutta ja aiheuttaisi lisää hallinnollisia kustannuksia yhtiöille.
Yhdistys on myös huomauttanut,
että ehdotettu sääntely on laajempi
kuin samansisältöinen, ehdotettu
EU-sääntely, joka on muutosehdotuksen taustalla. Tämä tilintarkastusasetus (asetus yleisen edun
kannalta merkittävien yhteisöjen,
muun muassa listayhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden, lakisääteistä tilintarkastusta koskevista
erityisvaatimuksista) sisältäisi tilin
tarkastajalle säädetyn velvollisuuden ilmoittaa säännösten ja määräysten vastaisesta menettelystä. Asetus
tullee Suomessa suoraan sovellettavaksi arviolta syksyllä 2016 niin kutsuttujen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen osalta, kun taas

nyt ehdotettu velvollisuus tulee koskemaan myös muita yhtiöitä.

Ehdotus arvopaperikeskus
asetuksen voimaantulon
johdosta tarvittavista
lainsäädäntömuutoksista
– uusi lausuntokierros
Valtiovarainministeriö on julkistanut 14.11.2014 jatkavansa arvo
paperikeskusasetuksen
voimaantulon johdosta tarvittavien lainsäädäntömuutosten 
valmistelua järjestämällä asiaan liittyen uuden lausuntokierroksen.
Lainsäädäntö
ehdotusta on edellisen lausuntokierroksen jälkeen osin muutettu siten,
että Suomessa säilytettäisiin nykyinen järjestelmä osakeomistuksen
rekisteröinnin suhteen. Täten suomalaiset sijoittajat eivät voisi rekisteröidä omistustaan hallintarekisteröinnin kautta ja Suomi käyttäisi
arvopaperikeskusasetuksessa jäsenvaltioille annettua mahdollisuutta
poiketa asetuksesta tältä osin.
Yhdistys on ensimmäisellä lausuntokierroksella antanut lausuntonsa ehdotuksesta.

Säätiölakiuudistusta
koskeva kuulemistilaisuus
Yhdistys on ollut kuultavana
eduskunnan
lakivaliokunnassa
21.10.2014 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. Hallituksen ehdotus uudeksi säätiölaiksi on annettu
eduskunnalle syyskuussa 2014.
Yhdistys on antanut 28.6.2013
oikeusministeriölle lausunnon säätiölakiehdotuksesta. Lakivaliokunnan kuulemistilaisuudessa käytiin
läpi lausunnon pääkohdat.

Policy-valiokunnan
tehtävät ja kokoonpano
www.dif.fi/meista/organisaatio

hallitusjäsenten välitys

Osaksi arvopaperimarkkinoiden
kantaverkkoa
DIF:n jäsen, Danske Bankin varallisuudenhoidossa johtajana
työskentelevä Susanna Miekk-oja värvättiin Euroclear
Finlandin – entisen Arvopaperikeskuksen – hallitukseen
DIF:n hallitusjäsenten välityspalvelun kautta.
Euroclearilla Miekk-ojaan vaikutuksen on tehnyt
erityisesti hyvä perehdytys ja hallitustyön tehokkuus.
Teksti: Timo Harjuniemi
Suomen Arvopaperikeskus siirtyi belgialaisen
Euroclearin omistukseen vuonna 2008. Nimi vaihtui
Euroclear Finlandiksi.
Euroclear Finland vastaa arvopapereiden käsittelystä, hallinnoi arvo-osuustilejä ja ylläpitää muun
muassa yhtiöiden omistajaluetteloita. Toimiala on
muuttumassa ja kansainvälistymässä: muutaman
vuoden kuluttua, suuren järjestelmämuutoksen jälkeen, Euroclear Finlandin kautta voi säilyttää ja selvittää 24 jäsenmaan arvopapereita. Yhtiö on myös laajentamassa toimintaa kotimaassa. Tavoite on tuoda
asunto-osakkeet arvo-osuusjärjestelmään vuoden
2016 kuluessa.
– Euroclear on tuntematon taustavoima, eräänlainen kantaverkko, Susanna Miekk-oja sanoo.
– Niin kauan kuin yritystä ei tunneta, asiat ovat
hyvin, sillä sen tehtävänä on huolehtia arvopaperivirtojen toimivuudesta. Euroclear on finanssimarkkinoiden luotettavuuden tärkeimpiä taustavoimia,
kertoo Miekk-oja, jonka 37 vuoden kokemus finanssimaailmasta on karttunut paljolti kansainvälisiltä
komennuksilta ja muun muassa koulutuksessa Goldman Sachsilla. Kokemusta on niin face to face- kuin
online-puolelta.
Miekk-oja valittiin Euroclear Finlandin hallitukseen DIF:n hallitusjäsenten välityspalvelun kautta.
Miekk-ojan mukaan menettely oli hyvin vaivaton.
– DIF:ltä kysyttiin, olisiko kiinnostusta, ja laitoin
sen jälkeen cv:ni oikeaan asentoon. Minuun otettiin
yhteyttä, ja koko prosessi oli hyvin mutkaton. Haastatteluja oli kaksi, ja se oli sillä selvä.
– Euroclear ei etsinyt varsinaisesti arvopaperi
säilytyksen asiantuntijaa, vaan sellaista ihmistä, joka
katsoo asioita vähän ”out of the box”-asenteella. Ilmeisesti se, että minulla on kokemusta niin yritys-, instituutio- kuin henkilöasiakaspuolelta samoin kuin koti-

ja ulkomailta, auttoi. Uskon, että se, että olen tutkinut,
kuinka vastuullisuudella vaikutetaan yrityksen tulokseen, myös kiinnosti.
Miekk-oja kertoo harkinneensa tarkoin, kun ehdotus hallitustehtävästä tuli.
– Olin tietysti tarkkana ja mietin, kiinnostaako
aihe. Luulen, että olemme kaikki sellaisia, että
teemme asioita tosissaan, kun niihin ryhdymme. Mietin myös, olenko tarpeeksi hyvä toimeen. Ajattelin,
että en osaa settlement-puolta – se on ainoita osa-alueita, jonka lähellä en ole pankissa työskennellyt. Kun
Euroclear sanoi, että minuun on päädytty juuri siksi,
että katson asioita vähän ulkopuolelta, rauhoituin.
Euroclearilla Miekk-ojaan on vaikutuksen tehnyt
erityisesti hyvä perehdytys ja tehokkuus.
– Perehdyttämiseen ja muun muassa strategioiden
läpikäyntiin käytettiin monta päivää. Meidät kaksi
uutta hallituksen jäsentä otettiin todella vakavasti.
Entä minkälainen on kokoonpanoltaan hyvä hallitus?
– On hyvä, että hallituksessa on vahvaa talousosaamista. Toisaalta maailma muuttuu niin nopeasti, että
on tärkeää osata yhdistellä erilaisia asioita ja kokonaisuuksia. Pitää olla ajassa mukana olemista ilman, että
ajautuu virran vietäväksi.
– Hallitusten poikkitieteellisyydestä tulee entistä
tärkeämpää. Samalla hallituksen puheenjohtajan rooli
tietysti korostuu. Hänen on huolehdittava siitäkin,
että ei synny jees-miesten jengejä ja klikkejä.

hallitusjäsen hakusessa?
Etsitkö hallitusjäseniä tai oletko kiinnostunut
hallituspaikasta? Lisätietoa saat osoitteesta:
www.dif.fi/hallitusjasenten-valitys
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MC reads

”Ihminen on
luonnostaan
sosiaalinen eläin”
Aristoles sen jo sanoi 2 400
vuotta sitten tietämättä,
miten hyvin se soveltuu
selittämään niin tämän
päivän digitaalista murrosta
kuin hallitustyöskentelyä.
Sosiaalinen kanssakäyminen
on läsnä sekä innovaatioiden
luonnissa että modernissa
hallitustyöskentelyssä.
Steve Jobsin elämäkerran kirjoittaja Walter Isaacson korostaa
uudessa kirjassaan The Innovators:
How a Group of Hackers, Geniuses and Geeks Created the Digital
Revolution, että myös keksiminen
tai innovointi on sosiaalista toimintaa.
Odotin kirjan otsikon mukaisesti, että kirja on kokoelma henkilöhistoriaa, mutta Isaacson onkin
poiminut digitaalisen murroksen
historian asiakokonaisuuksien aikajanaksi – innovaatiota innovaation
perään. Toki kirjan jokainen luku
on henkilöhistoriaa huikeine tarinoineen. Kuvaavaa on kuitenkin,
että niin tietokoneen, softan kuin
internetinkin alkuvoiman lähde on
sosiaalinen, ei yhden henkilön hetkellinen tai ajasta ja paikasta irrallinen aivoitus. Jobsilla oli Wozniak ja
Gatesilla Allen.
Boards That Lead: When to Take
Charge, When to Partner, and When
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Myös keksiminen
tai innovointi on
sosiaalista toimintaa

to Stay Out of the Way on kolmen
erittäin meritoituneen businesskirjailijan ajankohtainen luomus. Ram
Charan, Dennis Carey ja Michael
Useem esittelevät lukijoille varsin
mielenkiintoisen termin – Board
Leadership. Kirja manifestoi, ettei
perinteiselle valvontaan perustuvalle hallitustyöskentelylle ole enää
tilaa. Useiden esimerkkien ja kirjan
18 käytännöllisen tarkistus
listan
kautta lukija voi helposti soveltaa
oppeja käytäntöön. Leadership ja
myös Board Leadership ovat jatkuvaa ihmisten välistä sosiaalista
kanssakäymistä.
Aristoteles on myös sanonut,
että ihminen on eläimistä ainoa,
joka osaa puhua. Jos puhumiseen
liittää kuuntelemisen, aletaan olla
jo lähellä sosiaalista tapahtumaa.

Lukija
Matti Copeland

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

Walter Isaacson:
The Innovators:
How a Group of
Hackers, Geniuses,
and Geeks Created
the Digital
Revolution
Simon & Schuster,
2014

Ram Charan,
Dennis Carey,
Michael Useem:
Boards That Lead:
When to Take
Charge, When to
Partner, and When
to Stay Out of the
Way
HBR PRESS, 2013

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään nopeasti muuttuvassa maailmassa.
www.castren.fi

European Awards
2014

Winner
Law Firm of the Year:
The Nordics

Your future. Our focus.
At Roschier, we believe the best advice is built on a deep
understanding achievable only through dedication. It’s
an approach we’re committed to. By working closely with
our clients and sharing their realities, we ensure
advice that reaches beyond the obvious.
That’s why we are one of the leading legal advisors
in the Nordic region today.
www.roschier.com

