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S

yksyn uutinen on saksalainen Volkswagen.
Brand Finance otsikoi lokakuussa ”From
People’s Car to People’s Shame” ja toteaa,
että Volkswagen on riskeerannut brändinsä ja jopa luottamuksen Saksan valtioon.
Artikkelissa todetaan, että yhtiön brändiarvo oli alkuvuonna 31 miljardia dollaria, josta se on menettänyt jo
noin 10 miljardia. Lisäpaljastukset ratkaisevat tulevaisuuden.
Volkswagenissa on kuohunut pitkään. Edellinen hallituksen puheenjohtaja, 78-vuotias Ferdinand Piech jätti
paikkansa viime keväänä sen jälkeen, kun hän hävisi
valtataistelun pääjohtaja Martin Winterkornille. Hän
puolestaan joutui eroamaan päästöskandaalin seurauksena ja totesi eronsa jälkeen: ”Yhtiön toimitusjohtajana hyväksyn vastuuni dieselmoottoreissamme
havaituista epäsäännöllisyyksistä.”
Winterkornille on luvassa lähes 28,7 miljoonan
euron arvoinen eläkepotti. Mikäli Volkswagenin hallitus toteaa Winterkornin syyttömäksi, hän saa lisäksi
kahden vuoden palkkaa vastaavan korvauksen, noin
33 miljoonaa euroa. Saksan lehdistö on kuohuksissaan
myös tästä. Autovalmistajan hallituksen puheenjohtajaksi nouseva Hans Dieter Pötsch arvioi, että Volkswagenin päästöskandaali voi levitessään uhata yhtiön
koko olemassaoloa. VW on kuilun reunalla. Voisiko
sinun yrityksellesi käydä samalla tavalla?
DIF:n teema vuoden viimeisellä neljänneksellä
on Hallitus ja brändi. Tämä numero käsittelee asiaa

monelta suunnalta. Volkswagenin casea tarkastellaan
Sirpa Juutisen artikkelissa hallituksen huolellisuusvelvoitteen kannalta.
Strategian lisäksi hallituksen tärkein tehtävä on toimitusjohtajan valinta. Halusimme tai emme, toimitusjohtajan henkilöbrändillä on suuri merkitys yrityksen
tunnettuuteen ja houkuttelevuuteen. Jouni Heinosen ja
Jarno Forsellin artikkeli tarkastelee suomalaisten toimitusjohtajien henkilöbrändejä esimerkkien valossa.
Tämä lehti auttaa meitä ymmärtämään brändin
merkitystä yritykselle, sen rakentamista, tuhoa ja suojaamista. Myös yhdistys pohtii omaa brändiään. Hallitus tulee ehdottamaan seuraavalle vuosikokoukselle
myös yhdistysrekisterissä olevan nimen vaihtamista
nykyaikaisemmaksi.
Mielenkiintoisia lukuhetkiä sekä hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta.

 elsingissä marraskuussa 2015
H
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja

keskustelua

Oman toiminnan arviointi tärkeää
Suomalaisissa hallituksissa tehdään melko laajasti
itsearviointia. Tämä käy ilmi DIF:n ja Heidrick & Strugglesin kesällä 2015 DIF:n jäsenille tekemästä kyselystä.
Kyselyn mukaan 84 prosentissa hallituksia on käytössä
hallitustyön itsearvioinnin työkaluja. Samalla hallitustyön
arvioinnissa hyödynnetään kuitenkin vain vähän ulkopuolista apua.

Kyselyyn vastasi kesällä 116 DIF:n jäsentä. DIF:n ja
Heidrick & Strugglesin kyselyn mukaan hallitusammattilaisten näkemykset ulkopuolisen arvioinnin hyödyllisyydestä vaihtelevat. Ulkopuolisen arvioijan katsotaan kuitenkin lisäävän objektiivisuutta hallitustyötä
arvioitaessa.
Lue lisää kyselystä sivuilta 44–45.
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Hay Group ja Korn Ferry
yHdistyvät
Hay Group – asiantuntija ihmisten & organisaatioiden kehittämisessä –
tulee olemaan osa Korn Ferryn globaalia organisaatiota.
Tulemme edelleeen auttamaan Teitä saavuttamaan strategianne tavoitteet
ja tärkeimmät päämääränne uuden ajan kynnyksellä.

Hay Group ja Korn Ferry auttavat tekemään johtajistamme,
organisaatioistamme ja yhteisöistämme parempia, vapauttamalla
ihmisten voima ja potentiaali.
Pysy kuulolla!
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puheenjohtajalta

Brändi on strategisten
valintojen tulos

B

rändin rakentaminen vie kauan.
Fazer perustettiin vuonna 1891.
Sieltä juontavat juurensa Fazerin
ja sen Sinisen brändimielikuvat,
joita on vaalittu ja harkiten vuosikymmenten saatossa uudistettu.
Samana vuonna perustettiin myös kouluni
Ressu, jolla myös on omassa lajissaan hyvä
brändi, jonka avulla se saa parhaat oppilaat
ja opettajat. Se ylläpitää positiivista kehitystä.
(Ressun vahvan kehityksen voi tosin ajoittaa
alkaneeksi noin 45 vuotta sitten – eli silloin
kuin kirjoitin ylioppilaaksi…)
Vaikka vahva brändi kestää iskuja, se on
myös haavoittuvainen. Nopein tapa tärvellä
vuosikymmenien yrityskuva on toimia vastoin annettua ja hyväksi miellettyä asiakas
lupausta, firman brändin ydintä. Volkswagen
antoi asiasta oppikirjaesimerkin.
Suurimmat suomalaiset yritykset toimivat business to business -maailmassa, mutta
meillä on muutamia menestyneitä kuluttajafirmoja. Nokian puhelinliiketoiminnan globaaliin markkinajohtajuuden ja silloisen
erinomaisen kannattavuuden saavuttamisessa brändijohtaminen oli merkittävä tekijä.
Nokian kännyköistä on syytä muistaa, että
rohkealla uudistumisella ja hyvällä johtamisella suomalainenkin yritys voi nousta merkittävässä busineksessa maailmanmestariksi.
Myös esimerkiksi Fiskars ja Amer ovat pärjänneet kansainvälisinä bränditaloina.
Myös B2B:ssä vahva yrityskuva mahdollistaa kauppojen saamisen kilpailijoita paremmalla hinnalla. Muistan, kun eräät intialaiset
asiakkaat lähes vuosikymmen sitten matkustivat tuhansia kilometrejä tullakseen kertomaan minulle, että he ovat valmiit maksamaan 15 prosenttia kilpailevia tarjouksia
enemmän Metson tuotteista, mutta eivät 30
prosenttia, kuten silloin heidän mukaansa
pyysimme.

Yrityksen hallituksen tärkein tehtävä on
ohjata yhtiön strategiaa tavalla, joka pitkällä aikavälillä luo edellytykset konsernille
asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä maksimoi arvon tuottamisen osakkeenomistajille. Jotta tähän päästään kestävällä tavalla, tulee yrityksen toimia
vastuullisesti ja ottaa huomioon avainsidos
ryhmien odotukset.
Strategialla tavoitellaan kilpailussa menestymistä eli kykyä erottautua kilpailijoista asiakkaalle arvoa luovien ja asiakkaan arvostamien seikkojen osalta. Näin määrittyy
yrityskuvan keskeinen tavoitetila.
Yrityskuva, brändi, on viisasta rakentaa
toimitusjohtajan johdolla, mutta hallituksen tulee käydä dialogia johdon kanssa valituista kilpailukeinoista ja arvioitava yrityksen
menestystä myös brändin arvon kehityksen
näkökulmasta. Brändin ja maineen tärveltymisen eliminointi nousee esiin riskikartoituksessa, jota hallitus ja sen tarkastusvaliokunta arvioivat.
Nimi tai nimet ovat tärkein valinta käytännön brändistrategiassa. Millä nimellä
haluamme asiakkaittemme tuntevan toimintamme ja minkä nimen toivomme herättävän tavoittelemamme myönteiset mieli
kuvat?
Myös meillä DIF:ssä on vuosien saatossa
pohdittu yhdistyksemme nimeä. Hallitusammattilaiset, ”Board Professionals”, on
käännös, jota kaikki eivät liitä missioomme
”autamme suomalaisia yrityksiä menestymään”. Siksi otimme muutama vuosi sitten käyttöön myös kansainväliseen käytäntöön pohjautuvan nimen DIF, jota olemme
käyttäneet yhdessä aiemman nimen kanssa.
Ehkä ensi vuosikokouksessamme toukokuussa pohdimme asiaa, hyvää brändia varovaisesti uudistaen. Jäsenten ideat ovat tervetulleita.

Directors’
Institute of
Finland

 elsingissä
H
marraskuussa 2015
Jorma Eloranta
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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annikka hurme ja juha vidgrén

Brändillä on omistajan
kasvot myös hallituksessa
Yrityksen brändin merkitys on
kasvanut viimeisen 20 vuoden
aikana, mutta varsinaisessa
hallitustyöskentelyssä pelkästään
brändiagendan pohjalta ei
tehdä päätöksiä, sanovat
Valion toimitusjohtaja Annikka
Hurme ja Ponssen hallituksen
puheenjohtaja Juha Vidgrén.
Teksti: Jari Jokinen
Kuvat: Vesa Tyni

Annikka Hurme
toimitusjohtaja,
Valio Oy
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Juha Vidgrén
Hallituksen puheenjohtaja,
Ponsse Oyj

O

suuskuntapohjaisessa Valiossa
ja pörssiyhtiö Ponssessa omistajuudella on kasvot – myös
hallituksessa – ja se on tärkeä osa brändiä, joka rakentuu
tarinoista, luottamuksesta, maineesta, innovaatioista ja suomalaisuudesta. Vaikka näiden kahden yrityksen toimialat ovat kaukana
toisistaan, brändin pohja on syvällä suomalaisessa maatila- ja metsätaloudessa, sanovat Annikka Hurme ja Juha Vidgrén. Molemmat yritykset sijoittuivat T-Median tuoreessa
Luottamus & Maine -tutkimuksessa kymmenen parhaan joukkoon: Ponsse oli toinen ja
Valio yhdeksäs.
Vielä 20 vuotta sitten yrityksen tase sisälsi
85 prosenttia koneita ja kiinteistöjä ja loput
oli muuta. Nyt brändi on osa tasetta.

Miten muutos on näkynyt
yrityksissänne?
Annikka Hurme: Valiolla brändi ei ole
taseessa, mutta brändiajattelu tulee siten ilmi,
että brändin arvoa ja menestystä verrataan
siihen, kuinka paljon pystymme voitosta tilittämään omistajayrittäjille. Vertaamme meidän maidosta maksamaamme hintaa eurooppalaiseen keskihintaan. Pystymme jatkuvasti
maksamaan valiolaisille tuottajille enemmän
kuin Keski-Euroopassa keskimäärin ilman
isojen meijerin mittakaavaetua. Se ero tulee
brändiarvosta ja innovatiivisista tuotteista.
Juha Vidgrén: Koska meidän toimintamme on metsä- ja metalliteollisuudessa,
brändin arvoa ei ole silla tavalla erikseen
mietitty. Meillä brändi ei ole aihe, puhe tai
sana. Katsomme ensin, miten olemme onnistuneet asiakaslupauksessa, miten hyvä laatu
ja luotettavuus meillä on, ja siitä on syntyBoardview 4/2015 9

nyt brändimme, joka tulee hieman
jälkijättöisesti. Brändi on ollut jo
pitkään mukana kaikessa päivittäisessä työssämme, ei niinkään
hallitustyöskentelyssä. Meilläkään
brändi ei ole taseessa.

Miten brändin rakentaminen
ja ylläpito näkyvät
hallitustyöskentelyssä?
Annikka Hurme: Meillä se näkyy
sisäänrakennettuna, koska kaikki
hallituksen jäsenet ovat myös omistajia. Toimiva johto tekee päätöksiä, mutta niistä keskustellaan aina
hallituksessa. Olemme juuri asettaneet tavoitteen sille, minkälaisena haluamme ihmisten mieltävän
Valio-brändin ja Valion yrityksenä
vuoteen 2018 mennessä. Tavoite on
määritelty yhdessä johdon, valiolaisten ja hallintohenkilöiden
kanssa. Ydinviesti on määritelty hallintoneuvostossa ja hallituksessa:
suomalaista maitoa, maailman
luokan taitoa. Ideoita tulee omistajilta, he elävät ja hengittävät valiolaisuutta. Omistajuus näkyy kuvina
ja kasvoina maitopurkin kyljessä.
Juha Vidgrén: Me haluamme
saada ihmiset ymmärtämään, että
metsä on uusiutuva luonnonvara. Välillä tuntuu, että Suomessa
ja maailmallakin koulutus nousee, mutta sivistys laskee. Tällä
tarkoitan sitä, että liian helposti
puhutaan avohakkuista tai harvennuksista negatiiviseen sävyyn.
On helppoa ja ymmärrettävääkin
sanoa, että metsiä pitää suojella.
Mutta onko meillä lopulta ymmärrystä, miksi puunkorjuuta tehdään?
Onko tämän esiin tuominen brändin rakentamista? Brändillä pitää
rakentaa kuvaa, mitä ja miksi me
teemme mitä teemme. Se ei ole
puhtaasti tuotevetoista, vaan myös
koko toimialaa esittelevää. Meidän
tuotteemme kaatavat puita eri korjuumenetelmiä verrattaessa ympäristöystävällisesti, koska niissä
on kumipyörät alla, kun taas toi10 Boardview 4/2015

saalla koneissa on telaketjut, jotka
tekevät pahaa jälkeä aluskasvustolle. Ihmisillä ei ole tietoa tai kokemusta, johon vertailla. Edelleenkin puolet maapallon puustosta
kaadetaan moottorisahalla, eikä
se ole kovin terveellistä työn tekijälle. Kerromme viestinnässä enemmän ihmisistä, jotka tekevät töitä
metsäkoneyrittäjinä ja tuovat perheelle elannon maaseuduilla, kuin
pelkästään koneista ja hevosvoimista. Viesti on sama koneyrittäjälle ja tavalliselle ihmiselle, kohderyhmät vain ymmärtävät asian eri
tavoilla. Koneyrittäjä katsoo metsää
ja ajattelee, että siellä pitäisi tehdä
harvennustyötä, ja tavallinen ihminen, että siellä pitäisi olla enemmän puita. Meidän tehtävämme on
antaa myös mielikuva kestävästä
metsänhoidosta, koneista ja niiden
luotettavuudesta sekä ympäristöystävällisyydestä.

Brändillä pitää
rakentaa kuvaa, mitä
ja miksi me teemme
mitä teemme

Miten brändiä käsitellään
hallitustyöskentelyssä ja
paljonko siitä puhutaan?
Annikka Hurme: Kokonaisuutena
Valio on tietenkin kuluttajabränditalo. Brändin käsittely hallituksessa
on kuitenkin tapauskohtaista. Kun
olemme nyt luoneet vuoden 2018
tavoitetilaa, brändistä on puhuttu
enemmän, mutta normaalisti
onnistumistamme arvioidaan liiketoimintalukujen pohjalta.
Juha Vidgrén: Olemme selkiyttäneet hallituksen ja operatiivisen
johdon roolia, ja päivittäinen brän-

Sekarotuinen ajokoira

Ponsse on mukana Oulun yliopiston
tutkimuksessa, jossa selvitetään huumorin ja tarinoiden vaikutusta yrityksen
brändiin. Ponssella on loistava tarina
Juha Vidgrénin kertomana:
– Yrityksen nimi tulee vuodelta 1969.
Isä-Einarilla oli koneurakointifirma,
mutta ostetut laitteet menivät jatkuvasti rikki. Hän päätti tehdä itse koneen,
joka kestäisi kaksi viikkoa ilman huoltoa. Komponentit kerättiin eri puolilta,
ja kyläpajassa konetta rakennettiin
yhdeksän kuukautta.
– Kyläläiset olivat tietysti kuulleet,
että Einari rakensi metsäkonetta. Kaikki
sanoivat, että hulluhan sinä olet, kun
Volvo ja Valmet tekivät samanlaisia.
Kun kone ajettiin ensimmäisen kerran
Vieremällä kyläpajasta ulos, oli pihalle
kokoontunut 70 ihmistä. Isällä ei ollut
rahaa ostaa maalia eikä aikaakaan
maalata sitä. Kone oli ruskeanharmaan
likainen, matalarunkoinen ja renkaat
olivat kaukana toisistaan eli se oli
vähän hassun näköinen.
– Samaan aikaan 1969 Vieremän kirkolla oli kuuluisa sekarotuinen ajokoira,
joka ajoi jänistä talvella ja syksyllä
suolla ja hangessa. Koira oli ruskeanharmaan likainen, se oli matalarunkoinen ja jalat olivat kaukana toisistaan.
Koiran nimi oli Ponsse. Eräs kyläläinen
sanoi Einarin koneesta, että mikäköhän
”ponsse” tuostakin tulee.
– Silloin isällä napsahti: jos se koira
kerran ajaa jänistä ja saa sen sieltä
suolta ja hangesta, niin tämä kone
hakee sitten ne tukit sieltä suolta ja
hangesta. Nimi on toiminut hyvin
missä maailman kolkassa tahansa, se
on lyhyt ja terävä.

A.I. Virtasesta someen

Valion brändissä tuotteet puhuvat päivittäin puolestaan, mutta
taustalta löytyy myös kansainvälistä
historiaa ja tutkimustyötä. Valion
tuotekehityksen uranuurtaja on
Nobel-palkittu A. I. Virtanen.
Tämän päivän maailmassa tuo
historia helposti unohtuu ja mielikuvat muodostuvat sosiaalisessa
mediassa. Annikka Hurme sanoo
pohtineensa pitkään, mikä vaikutus
sillä on yrityksen brändiin: onko se
uhka vai mahdollisuus?
– Kun opin ajattelemaan, että
sosiaalinen media tuo näkyviin sen,
mistä ihmiset puhuvat lounas- ja
kahvipöydissä, näin sen mahdollisuutena. Jos joku ei pidä Valion
tuotteista tai toiminnasta, asiasta
puhutaan joka tapauksessa, mutta
emme ole tienneet, mitä puhutaan.
– Vielä 1980-luvulla televisio ja
lehdet hallitsivat uutisointia, mutta
nyt sosiaalisessa mediassa on
valtavasti tietoa, oikeaa, väärää ja
asenteellista. Viimeiseen ei pysty
vaikuttamaan.
– Mutta jos ihminen on aidosti kiinnostunut maatilatalouden
eläinten elinolosuhteista ja liikkeellä
on väärää tietoa, niin siihen pystyy
vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa
kertomalla avoimesti asioista.

dityö kuuluu johdolle. Hallituksessa asiat tulevat esiin, kun tehdään päätöksiä tilojen, tuotteiden,
vaatteiden, koneiden ja muun visuaalisen ilmeen osalta. Hallituksessa
keskitymme visioon, tavoitteisiin ja
lukuihin.

Maineen ja brändin
rakentaminen vie
vuosia ja se voi mennä
muutamassa sekunnissa

Miten paljon päätöksiä
tehdään brändiargumentilla?
Annikka Hurme: Hallituksessa
emme tee mitään päätöksiä pelkästään tältä pohjalta, brändi on
osa kokonaisratkaisuja. Operatiivisessa toiminnassa se saattaa olla
tärkeä argumentti, kun päätämme,
lähdemmekö johonkin toimintaan
mukaan.
Juha Vidgrén: Me olemme arvojohdettu yritys, ja päätöksiä tehdään arvojen pohjalta. Niitä ovat
rehellisyys, innovaatiot sekä Ponssehenki eli ihmisten kohteleminen ja
asiakkuuksien hoito. Brändi muodostuu tästä toiminnasta eikä erikseen hallituksen päätöksellä.
Annikka Hurme: Brändiargumentti saattaisi nousta esiin, jos
operatiivinen johto ehdottaisi, että
toisimme Suomeen Valion brändin
alle maitotuotteita ulkomailta. Silloin asiaa pitäisi kysyä hallitukselta.
Juha Vidgrén: Eli siinä tilanteessa Valion arvot ratkaisisivat,
tehdäänkö niin.
Annikka Hurme: Venäjä-pakotteiden myötä hallituksessa on käyty
läpi, voiko siellä olla Valio-brändin alla tuotteita myynnissä ja päädyimme siihen, että voi. Koko tuotannon arvoketju Venäjällä on
auditoitu, ja näin varmistamme,
että tuotteet vastaavat Valion laatua.

Miten Annikka määrittelee
Valion ja Juha Ponssen brändin?
Annikka Hurme: Koko yrityksen
toiminnan ja brändin voi kiteyttää
jo aiemmin mainitsemaani lauseeseen: Suomalaista maitoa, maailmanluokan taitoa.

Juha Vidgrén: Ponssessa brändi
kulminoituu laatuun, luotettavuuteen ja läheisyyteen. Pyrimme erottumaan kilpailijoista sillä, että
meillä on kasvot ja olemme läsnä
sekä asiakkaiden että työntekijöiden keskuudessa.

Brändin näkökulmasta Valio ja
Ponsse ovat hyvin erilaisia?
Juha Vidgrén: Itse asiassa olemme
hyvin samanlaisia. Molemmat tulevat metsän kupeesta, toki asiakkaat
ovat erilaisia.
Annikka Hurme: Arvopohja lähtee samasta ja myös omistajuus.
Toisella on vaan päivittäistavaroiden kuluttajapuoli ja toisella vähän
pidempi ostojänne tuotteessa. Tunnen Ponssen tarinan, brändi on
menestynyt loistavasti, ja sen taakse
kätkeytyy valtava innovatiivisuus.
Juha Vidgrén: Minä näen Valion
brändin hyvin läheltä Vieremällä.
Siellä on 4 000 lehmää, joiden
maito menee Valiolle. Kun katsoo läheltä näiden ihmisten arkea,
niin siinä on hyvää hytinää. Meille
ja Valiolle on tärkeää, että tehdään
maailmanluokan tuotteita.
Annikka Hurme: Jo nimemme
kertoo paljon yhtiöstä. Valio perustettiin 110 vuotta sitten voin vienti
yhtiöksi, ja nimi on vientiyhtiön laa►
tua kuvaava.
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Huonosti johdettu firma on huono brändi,
hyvin johdettu ottaa vastaan iskujakin

Miten paljon yrityksenne
brändi lisää sen arvoa ja miten
brändiin voi vaikuttaa?

teita. Se kertoo brändin valtavasta
arvosta ja sitä pitää valvoa.

Annikka Hurme: Valion keskeinen

Näkyykö brändi
päivittäisessä työssänne?

lisäarvo tulee koko tuotantoketjusta
ja sen brändistä varsinkin tällä hetkellä, kun ympäristö, maine ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. Maineen ja
brändin rakentaminen vie vuosia, ja
se voi mennä muutamassa sekunnissa. Jonkin kriisin myötä brändi
voi notkahtaa, ja jos siitä ei ole avoimesti keskusteltu, sitä on vaikea
korjata.
Juha Vidgrén: Kun menimme
pörssiin 20 vuotta sitten, meitä ei
tuntenut kukaan, eikä toki moni
tunne vieläkään. Viimeisen 10 vuoden aikana brändiä on saatu kuitenkin nostettua, kun olemme lähteneet mukaan sponsorointiin ja
olemme levittäytyneet yrityksenä
isommalle alueelle. Toimipisteitä
on nyt Suomessa kymmenen. Sitä
kautta tulee tunnettuutta. Ihmiset ovat myös huomanneet, että Pitkämäen Terolla on Ponssen logo ja
tietävät nyt, että se on metsäkonemerkki. Näin myös koko toimiala
saa näkyvyyttä. Pörssi on jonkinlainen mittari tunnettuudelle, mutta
emme mittaa sitä itse. Toimme
2013 markkinoille kokonaan uuden
koneen, ja siinä oli tietysti riskinsä,
jos olisi ilmennyt jotain vikoja. Nyt
onnistuimme ja otimme maailmalla
brändinkin näkökulmasta ison loikan. Saimme myös parin Discoveryn tv-sarjan myötä näkyvyyttä
maailmalla.
Annikka Hurme: Brändimme
vahvuutta kuvaa sekin, että Venäjällä kaupan hyllyissä on kopiotuot12 Boardview 4/2015

Annikka Hurme: Näkyy.
Juha Vidgrén: Kyllä. Vaikka olen
hallituksen puheenjohtaja, niin
olen päivittäin töissä markkinointiviestinnässä ja asiakastapaamisissa.
Tarinat ovat tärkeitä, ja minulla on
oma tarina Ponssesta, jonka avulla
syntyy kosketuspintaa. Meillä ja asiakkaillamme on samanlaiset taustat
ja arvot, jotka liittyvät metsään.

Onko yrityksenne brändi
joutunut kriisiin ja jos, niin
miten sitä on käsitelty
hallitustyöskentelyssä?
Annikka Hurme: Tuotekriisejä varten meillä on selkeät toimintatavat, jotka on käyty läpi hallituksessa.
Oli sitten kyse tuotekopioinnista tai
siitä, että loistavasta Oltermannibrändistämme tulikin yhtäkkiä
Putin-juusto. Operatiivisen johdon
pitää esittää hallitukselle, miten
tilanteessa toimitaan.
Juha Vidgrén: Meillä ei ole ollut
sellaisia tilanteista, että ne olisivat
tulleet hallitustyöskentelyyn. Meillä
toimialamme ei ole niin herkkä
kuin Valion.

Miten henkilöstö on
sitoutunut ja miten se
sitoutetaan brändiin?
Annikka Hurme: Kun Venäjä meni
kahdessa tunnissa kiinni ja tuotantosuunta muuttui, henkilökunta
osoitti sitoutumisensa. 300 miljoonan litran maidot ja sama määrä

maidosta tulevaa rasvaa piti jalostaa uudestaan ja myydä eteenpäin.
Se onnistui. Silloin ei tunteja laskettu.
Juha Vidgrén: Vieremän kirkonkylän virallinen kansallisasu
on Ponssen talvitakki, se kertoo
jotain. Meillä on joka maanantai
tehtaalla kahvitunti, jossa kerrotaan avoimesti nykyisestä tilauskannasta. Tehtaalla on 500 työntekijää ja sisäinen brändi vahvistuu tai
heikkenee sen perusteella, miten
hyvin ja avoimesti asioista viestitään omalle porukalle.

Missä yrityksissä maailmalla
ja Suomessa brändiasiat
ymmärretään hyvin?
Annikka Hurme: Coca-Cola elää ja
hengittää brändiä globaalilla tasolla
ja on pitänyt lupauksestaan ja juuristaan kiinni vuosikymmeniä. Suomalaisista Nokian on edelleen
vahva brändi.
Juha Vidgrén: Minulle tulee
maailmalta ensimmäiseksi mieleen
Hertz. En osaa sanoa, miten hyviä
he ovat brändin rakentamisessa,
mutta auton vuokraamisen prosessin ja palvelun he ainakin hallitsevat. Suomalaisista ”naapurimme”
Olvi nousee juuriensa ja oman tekemisensä myötä.
Annikka Hurme: Eikä pidä unohtaa Fazeria. He muuten tekevät
suklaansa tuoreesta maidosta, kun
monet muut käyttävät jauhetta.
Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme ja
Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha
Vidgrén keskustelivat Helsingissä
13. marraskuuta 2015.

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Tee sijoitus,
joka jättää jäljen
Sijoittajana sinulla on valtaa, jolla voit muuttaa maailmaa
paremmaksi. Päätöksilläsi voit pienentää hiilijalanjälkeä ja jarruttaa
ilmastonmuutosta – tuotosta tinkimättä. ML Tulevaisuus Ilmasto
-indeksikorilla sijoitat maailmanlaajuisesti vähäpäästöisiin yhtiöihin,
jotka menestyvät jo nyt tulevaisuuden ehdoilla. Sijoita parempaan
tulevaisuuteen nyt.
Lue lisää www.mandatumlife.fi/tulevaisuus

Brändi muutosagenttina

Johdon sitoutuminen
on välttämätöntä
Hyvä brändi nappaa asiakkaan jo kauan ennen myyntimiestä. Onnistunut
brändi ei kuitenkaan voi miellyttää kaikkia. Vahva brändi syntyy
systemaattisella useamman vuoden työllä ja johdon sitoutumisella, mikä
näkyy myös yhtiön markkina-arvon nousuna. Myös hallituksen on hyvä
pysähtyä säännöllisesti tarkastelemaan yhtiön brändiä sekä sen kehittämistä.

G

lobaalilla webbimarkkinalla vahva brändi
kohtaa potentiaalisen asiakkaan jo
kauan ennen myyntimiestä ja yhä useammin loppuasiakkaan tai partnerien verkostoissa.
On huomattavasti helpompaa istua
neuvottelupöytään, kun asiakkaalla on jo näkemystä arvosta, jota
hän voi potentiaalisen toimittajan
kanssa saavuttaa. Toisaalta vahva
brändi puhuttelee aina myös henkilökohtaisella tasolla tarjoten asiakkaalleen onnistumisia läpi yhteisen elinkaaren. Onnistunut asiakas on myös uskollinen asiakas. Ja
koska uskollinen asiakas ostaa aina
uudelleen tutulta brändiltään, kasvaa myös yrityksen myynti ja viime
kädessä markkina-arvo.
Myynnin webbivetoisuus on nostanut digitaalisuuden ja informaation hyödyntämisen liiketoiminnan keskiöön. Yritys elää webissä
omaa elämäänsä. Se, miten ja missä
potentiaalinen asiakas yrityksen
kohtaa ja millaisen kohtelun hän silloin saa, muovaa suoraan yrityksen
brändiä. Hallitus voi omalta osaltaan edesauttaa positiivisen brändin
syntymistä pitämällä asian kehitysagendallaan: investoimalla brändiin
riittävästi vuosittain ja seuraamalla
digitaalisen liiketoiminnan tuloksellisuutta muun muassa myynnin
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kehityksen ja markkinoinnin kustannustehokkuuden kautta.

Tuotemyynnistä arvomyyntiin
Arvomyynti on esillä monissa yrityksissä. Erityisen vaikeaa se tuntuu
olevan teollisuusyrityksille, jotka
ovat perustaneet kilpailuetunsa
koneiden ja laitteiden tekniseen ylivoimaisuuteen.
Tein vuosina 2013–2014 kolmelle keskisuurelle investointihyödykeyritykselle brändikartoituksen.
Kussakin tutkimuksessa vastaajat
edustivat hyvin yritysten päämarkkina-alueita ja liiketoiminta-alueita.
Tuloksissa oli yksi läpileikkaava
teema: kaivattiin lisää asiakasymmärrystä ja -tukea. Yritykset nähtiin
edelleen pääsääntöisesti laitetoimittajina eikä asiakkaidensa kumppaneina. Tulokset myös yllättivät.
Ne herättivät pohtimaan, miten
asiakkaan ymmärtäminen saatai-

Vahvassa brändissä on
aina myös valittu pois
asioita

siin konkretisoitua selkeämmin ja
miten eri segmenttien tarpeet voitaisiin huomioida paremmin.
Asiakaslähtöisyys on vanha
mantra. Siihen ei kuitenkaan kannata tuudittautua. Se, mikä oli asiakaslähtöistä 2000-luvulla, ei välttämättä ole sitä enää. Hintapreemion,
markkinaosuuden ja tuloksen kehitys heijastavat suoraan brändin
onnistumista asiakaslähtöisyydessään.
Mikäli asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan tuota toivottuja tuloksia, kannattaa tarkastella omaa asemoitumistaan markkinoille. Mihin
minun pitäisi yritykseni ja brändini
linkittää, että se tuottaa aitoa lisäarvoa sidosryhmilleni? Anne Jalkala ja
Joona Keränen (Journal of Business
& Industrial Marketing, 2014) ovat
ansiokkaasti tutkineet teollisuusyritysten brändien asemoitumista
markkinoille tilanteessa, jossa halutaan siirtyä ratkaisutoimittajaksi.
Arvon diagnosoija osaa määritellä
asiakkaan piileviä tarpeita, ymmärtää toimialan kehitystrendejä ja asiakkaan bisnesprosesseja sekä tuottaa todennettavissa olevaa arvoa.
Globaali ratkaisuintegraattori
korostaa monimutkaisten teknologioiden ja palveluiden integrointia asiakkaan parhaaksi. Tieto on
selkeästi tällä tiellä. Korkealaatuinen alasysteemitoimittaja raken-

taa ehkä eniten innovatiivisuuden
varaan. Suomalainen Mapvision
viestii näin autoteollisuudelle. Pitkäaikainen palvelukumppani puolestaan korostaa palvelutoimintoja,
kuten KONE on jo vuosia tehnyt.

Teknologiajohtajuudesta
kontekstikuninkuuteen
Mielenkiintoista tässä luokittelussa
on se, että mikään vaihtoehto ei
nosta teknologista osaamista selkeästi ylitse muiden. Myöskään innovatiivisuus tai laatu eivät nouse erityisesti pintaan. Niistä on tullut
hygieniatekijöitä, jotka on pakko
hallita, jos ylipäätään haluaa pysyä
pelissä mukana.
Verkostoituminen on puolestaan
sisäänrakennettuna läsnä jokaisessa
vaihtoehdossa. Brändin arvoon vaikuttavatkin enenevässä määrin
muut kuin yrityksen oma henkilöstö tai toiminta. Konteksti ja suhteet, joissa yritys esiintyy, luovat
osaltaan yrityksen brändiä.
Hallitustasolla olisi hyvä puhua
siitä, mihin megatrendeihin yritys halutaan mielikuvallisesti liittää ja eroavatko nämä markkina-
alueittain. Ekosysteemiajattelun
yleistyessä arvo- ja partneriverkostojen tarkastelu suhteessa yrityksen
arvolupaukseen on myös aika ajoin
tervettä.

Vahva brändi on poisvalintaa
Vahvassa brändissä on aina myös
valittu pois asioita. Pitää olla jotain
mieltä. Ei voi miellyttää kaikkia.
Kun yritys on asemoinut itsensä
markkinoille ja kirjoittanut brändinsä auki asiakkaan saamaksi
arvoksi, on helpompi rakentaa sitä
tukevat tuotekonseptit, markkinointimateriaalit ja myyntipresentaatiot.
Kun myydään arvoa asiakkaalle, pitäisi mielestäni markkinointi, myynti ja tuotekehitys nivoa

vielä tiukemmin yhteen. Pohtimisen arvoista saattaa olla se, millaisella
organisaatiorakenteella tämä voidaan
mahdollistaa. Arvohan ei ole stabiili
käsite, vaan se kehittyy läpi asiakkuuden elinkaaren. Kun myynti viimeistelee ensimmäistä tilausta uuden asiakkaan kanssa, markkinointi jo syventää
asiakassuhdetta. Markkinoinnista
tulee asiakasymmärryksen tuottaja ja
asiakastarpeiden tulkki.

Sonja Vuorinen

brändistrategi,
Hill+Knowlton Strategies
Hill+Knowlton on DIF:n
asiantuntijakumppani

Brändi on myös riskien hallintaa
Useimmat yrityksen muutostilanteista,
kuten uuden osaamisen hankinta tai
uusille maantieteellisille markkinaalueille laajentuminen, vaikuttavat
myös yrityksen brändiin.
Muutostilanteissa voikin miettiä,
millaisia uusia asioita yritykseemme
tulisi yhdistää, että olemme uskottavia. Toinen hyvä näkökulma on riskien
hallinta: Millaisia mielleyhtymiä, asiakkuuksia tai yrityskulttuuria emme
halua luoda ja tukea? Voiko brändimuutos johtaa harhaan jo olemassaolevia asiakkuuksiamme tai vähentää
uskottavuuttamme niissä? Olisimmeko turvallisemmilla vesillä kahdella
eri brändillä? Entä osaammeko myydä
kuten brändimme lupaa?

Checklist:
►► Kertooko brändi, mitä yhtiösi asiakas saa
vai mitä yhtiösi tekee?

►► Mistä kassavirta itse asiassa tulee?
►►
►►
►►
►►
►►

Vastaako brändisi tulevaisuuden
kasvunäkymiin?
Erottaudutteko markkinoilla yhtiösi
arvonmuodostusta tukevalla tavalla?
Onko markkinoilla viitteitä uudesta
tavasta tehdä tarjoamanne asia?
Voisitteko kasvattaa markkinaosuuttanne useamman brändin strategialla?
Voiko edustamasi yhtiö investoida riittävästi globaalin brändin rakentamiseen?
Kenen kanssa voisitte liittoutua?
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brand and growth

Brands Driving
Growth
Growth is the strongest and most
sustainable shareholder value
driver. A strong brand drives growth
by creating loyal customers who
advocate the brands they love in their
networks. Their potential should
be realized and nurtured from the
shop floor to the board room.
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B

rands are essential
ers, is one of the best predictors of
drivers of value creation
business performance for branded
for many companies,
businesses: strong brand advocates
especially those focusdrive more spending whereas critiing on consumer goods,
cism has the opposite effect. Indeed,
services, and retail business. In
the index shows a high correlation
fact, top-line growth for these comof advocacy with top-line organic
panies is greatly influenced by the
growth across multiple industries:
total customer experience offered
the top performing brands have
by a brand. There is a strong corre10 percentage points more growth
lation between growth and word-of- than the industry average. Thus,
mouth recommendations from one
the brand and managing its advoconsumer to another. As the chancates are crucial aspects of a comnels for brand interaction multiply
pany’s success, and should be at the
and the world becomes more satuheart of discussions ranging from
rated with brand messages, wordthe shop floor all the way up to
of-mouth recommendations have
senior management and the board.
become increasingly significant
Creating apostle customers
for company revenue as well as the
The recently published book,
most important source of informa”Rocket: Eight Lessons to Secure
tion for potential customers.
Boston Consulting Group’s (BCG) Infinite Growth”, from BCG shares
the success formula for creating
Brand Advocacy Index, measura brand that dramatically drives
ing word-of-mouth recommendagrowth and value creation. The
tions (or advocacy) from consum-

Word-of-mouth
recommendations have
become increasingly
significant for company
revenue

lessons are drawn from extensive
research, covering five decades of
BCG client work with 80% of the
largest brands globally, a quantitative study on consumers, exclusive
interviews with top executives, and
in-depth case studies of top brands
such as Apple and Starbucks.
The premise of this formula for
success lies in creating apostle customers, consumers who almost
religiously follow and love the

Tatu Heikkilä

Partner and
Managing Director,
The Boston Consulting
Group
Boston Consulting
Group on DIF:n
asiantuntijakumppani

brand and spread such a message
in their networks. They are the top
2 % of a brand’s advocates with the
most influence over their communities.
As trust in traditional mass
media and marketing withers, consumers increasingly turn to their
peers for recommendations. The
majority of these recommendations still take place offline, but
social media and other digital interactions are furthermore increasing
the speed and reach of consumer
advocacy. Apostle costumers are
thus extremely valuable for companies and can drive up to eight times
their own consumption through
advocacy of the products.
Rocket coins the 2/20/80
ratio, which explains how 2 % of
customers can generate 20 % of
total sales through their own consumption, and drive 80 % of all
sales through advocacy of the product. In addition, apostle customers
can drive over 150 % of the company’s profitability, as they spend all
year round without discounts. Thus,
understanding the company’s top
customers is much more critical for
the brand strategy than considering
the general consumer base.
Boardview 4/2015 17

Don’t ask what they want
So what does it take to become an
apostle brand and ensure strong
advocacy? The critical starting
point is a deep understanding of
how customers make choices. Typically companies segment their customers demographically, but Rocket
finds that the main determinant of
customer choice is the occasion of
use, which triggers a unique set of
functional and emotional customer
demands. This is called the demand
space. Successful branding builds
on the map of these demand spaces
and their emotional and functional
requirements for the brand. Subsequently a company needs to establish in which demand spaces they
have the right to win. Finally, the
activity of the company, from a perfectly targeted product to operational activities, needs to be driven
towards winning in the particular
demand space. This is demand-centric growth, at the heart of apostle
brands.
Besides understanding and targeting the right demand spaces,
companies need to live by the rules
of apostle brands. These provide
the blueprint to achieving growth
through the brand:

1. Don’t ask your customers what they
want – because they don’t know
until you show them
2. Woo your biggest fans – because
they are worth it
3. Always welcome your customer’s
scorn – because you will come
back stronger
4. Looks do count – because people
really judge a book by its cover
5. Transform your employees into
passionate disciples – because love
is truly infectious
6. Better ramp up your virtual relationships – because that’s what
your customers are doing
7. Take giant leaps – because you are
not going to win with timid steps
18 Boardview 4/2015

8. Find out what schismogenesis
means – because it will save your
relationships
Brands are not stable and understanding schismogenesis is essential.
It is an anthropological term used
to describe the instability of relationships. The relationship between
a brand and its customers is no different: it needs to be constantly
honed and nurtured. Especially in
this digital age, a relationship can
go up and down at extreme speed,
and a brand can be destroyed significantly more quickly than it was
built. Successful brands require
constant innovations and refreshing, and thus branding should
always be at the top of the agenda,
even, and especially, once companies have reached the top.

CEO as a Total Brand Manager
Given the importance of the brand
for value creation and growth,
brand management needs to be an
integral part of the company strategy and board level agenda in brand
driven businesses. The impact of
brands and advocacy on value creation needs to be understood and
prioritized in an environment
where investors may push for shortterm wins over long-term value creation. Furthermore, the demands of
a winning brand go way beyond the
authority and skills of a traditional
marketing department.
Accordingly, CEOs should be
considered as total brand managers,
managing the brand from a strategic and long-term perspective, and
developing brand apostles at the
forefront of strategy. This entails
three important functions for the
CEO. First of all is brand management, exploring intelligence on
demand spaces and customer experiences and using these for further
product and total brand experience

A brand can be destroyed
significantly more
quickly than it was built

development. Second is category
brand management, coordinating a portfolio of brands and linking them to their relevant demand
spaces, thus avoiding internal competition and managing investments
spread over many brands. Finally,
the CEO is responsible for corporate brand management, linked
to the company’s overall strategy,
defining and communicating the
company’s promise and values to
its customers as well as motivating
employees to act according to this
brand promise. As we have seen,
customers look for a holistic and
emotional connection to brands,
and this is delivered from the very
core of a company strategy.
From CEO appointments to strategic choices, the board has a crucial role to play in driving growth
through the brand, which remains a
core asset of the business. The priorities of the board are thus well in
line with a more holistic approach
to brand management, aimed at
securing brand advocacy. The gains
can be exponential, and the risks
of a badly managed brand are just
as serious. The board can ensure
the success of their brand by supporting the CEO in becoming a
total brand manager and by placing
brand apostles in the center of all
strategic decisions. With these tools
in mind, the board possesses all the
keys for making their brand a winning driver for growth.

Dear Executive,
Are you
prepared
for the job
transitions of
tomorrow?
Over the years more than 2500
executives have been coached
with success in our programmes.
AS3 Nordic Executive provides
coaching, career coaching and
outplacement services for executives and executive teams in
transitions. We have 30 certified
coaches in the Nordic area – all
with executive background.
AS3 Nordic Executive is an exclusive partner in the Nordic Market
to Lee Hecht Harrison the world´s
largest career transition company.
We work with clients and candidates on a global basis.

For more information please contact
Head of Executive Services
Hanna-Leena Livio
hali@as3.fi
+358405077556
www.as3nordicexecutive.fi

kilpailustrategia ytimessä

Hallitus linjaa
strategia alfan

Jari Taipale

toimitusjohtaja,
BrandWorxx Oy

Brändin vahvuus ennustaa tulevaa menestystä. Tämän
vuoksi brändin tulee olla myös hallituksen agendalla.

Y

ksi yritysjohtamisen ikuisuuskysymyksiä on se,
pitäisikö markkinoinnin
kuulua yrityksen hallituksen tehtäviin. Björn Wahlroos otti
toukokuussa ilmestyneessä Mainostaja-lehdessä (2/2015) kantaa tähän
kysymykseen. Wahlroos totesi, että
markkinointistrategioiden fundeeraus ei kuulu yritysten hallitusten
tehtäviin. Hallitus ei johda yritystä,
eikä sen pidä edes ohjeistaa johtamisessa.
Wahlroosin mukaan hallitukselle
kuuluu korkean tason strateginen
pohdinta ja toimivan johdon prässääminen tuloksen teossa. Hallitus
ei puutu tuloksen teon keinoihin,
joten esimerkiksi markkinointistrategiat eivät kuulu sille.
Yhdeksässä hallituksessa (muiden muassa Altia, SAS, Clas Ohlson ja Paulig,) toimiva hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae
on todennut, että Wahlroosin mainitsemaan korkean tason strategiseen fundeeraukseen kuuluu oleellisesti sen ymmärtäminen, miten
yritys voi kasvattaa liikevaihtoaan
kannattavasti – ja tämä jos mikä on
nimenomaan hallituksen tehtävä.

Strategia alfa
Olen samaa mieltä Suvanto-Harsaaen kanssa. Hallituksen on tehtävä linjaus siitä, mikä on yrityksen
strategia alfa. Suomalaisissa yrityksissä tämä alfa on vuosikymmeniä ollut tuotantolähtöinen. Väitän, että ylimmän tason strategisen
pohdinnan pitäisi kuitenkin tapah20 Boardview 4/2015

Voittajayritysten
brändit vahvistuvat

lähes kaksinkertaistui vuosien 2011
ja 2015 välillä, kun taas heikoimpien yritysten brändiarvo puolittui.
Sama trendi näkyi myös yritysten
EBIT:ssä. Näiden voittajayritysten
brändit ovat vahvistuneet, mikä on
heikossakin markkinatilanteessa
pitänyt kassavirran kasvussa. Huomattavaa on lisäksi se, että näitä
voittajayrityksiä on yksi kahdeksasosa Helsingin pörssistä, kun vastaava luku Tukholman pörssissä on
yksi kolmasosa.

Brändi näkyy
tua koko yrityksen toimintaa ohjaavan kilpailustrategian ympärillä.
Ennustan, että suurin osa niistä yrityksistä, joiden fokus ei ole kilpailustrategiassa, eivät ole enää olemassa kymmenen vuoden kuluttua.
Perustan väitteeni yrityksemme,
BrandWorxxin, tutkimustuloksiin.
Olemme olleet kehittämässä brändin arvonmääritystä varten luotua kansainvälistä mittaria, jolla
arvioidaan yrityksen kykyä luoda
kannattavaa kasvua asiakasimun
ja asiakaspidon kautta. Lähes 30
maassa käytössä oleva ISO 10668
-standardi huomioi niin markkinaan ja talouteen perustuvan brändin tuottokyvyn, brändiin liittyvät
aineettomat oikeudet kuin asiakkaiden ja sidosryhmien kokemuksen
yrityksestä.
Tutkimustulostemme mukaan
tässä yritysten kyvyssä on merkittäviä eroja pörssiyritysten välillä. Parhaiden yhteenlaskettu brändiarvo

Brändi selittää keskimäärin 28 prosenttia voittajayritysten EBIT:stä,
mikä näkyy keskimäärin kolme prosenttiyksikköä korkeampana liike
voittoprosenttina vertailtaessa
menettäjäyrityksiin. Menettäjäyritykset taas eivät kykene muodostamaan brändillänsä lisäarvoa juuri
lainkaan – brändin merkitys voi olla
jopa negatiivinen.
Jos palaamme Wahlroosin ajatukseen korkean tason strategiapohdinnasta ja tuloksen prässäämisestä, voimme todeta, että brändin
vahvuus ennustaa tulevaisuuden
menestymistä. Tulevat muutokset
näkyvät brändissä jo kauan ennen
kuin ne tulevat esille hallituksen
seuraamassa tuloksessa. Hallitusten on vaadittava lukuja ja näyttöjä siitä, miten asiakkaat kokevat
yrityksen ja miten brändi kehittyy. Tämä tulee näkymään liikevaihdossa, liikevoitossa ja viime kädessä
koko yrityksen arvossa - johdettiin
sitä tai ei.

Markkinointi ja brändin rakentaminen

Suomalaisyritykset
laiminlyövät
markkinoinnin

Anne
Korkiakoski

hallituksen jäsen,
Vaasan yliopisto

Erityisesti laman aikana markkinointitoimenpiteet
supistetaan helposti lyhyen aikajänteen hintapainotteisiksi
reaktioiksi. Lyhyen tähtäyksen kustannusjahti ei
kuitenkaan tee yrityksestä huippumenestyjää.

S

uomalaisten yritysten toimintakulttuuria leimaa
se, että huonossa suhdanteessa vähennetään markkinointia suhteellisesti enemmän
kuin kilpailijamaissa. Esimerkiksi
ruotsalaiset yritykset palauttivat
vuoden 2009 alhaisemman markkinoinnin ja mainonnan tason nopeasti aiemmalle tasolle suomalaisten
yritysten jatkaessa kulukuria. Ruotsalaiset yritykset ovatkin yleensä
kaupallisesti johdettuja ja luottavat pitkän aikavälin markkinointiinvestointeihin, kuten brändeihin.
On myös vertailutietoa väittää,
että markkinointipanokset ovat
Suomessa vain noin puolet kilpailijamaiden vastaavista. Suomalaiset
panostavat kohtuullisesti digitaalisiin kanaviin ja asiakastietojärjestelmiin (CRM), mutta muut
markkinointi-investoinnit ovat
merkittävästi pienempiä.

vyltään kahdeksanneksi kaikkiaan
140 maan joukossa. Suomi arvioidaan innovaatiovetoiseksi maaksi,
jossa innovaatiot, koulutuksen laatu
ja teknologian taso ovat maailman
kärkeä. Tutkimus mittaa myös
sitä, kuinka onnistuneesti yritykset
maassa hyödyntävät markkinointia
rakentaakseen erottelukykyä tuotteille ja palveluille – tässä tarkastelussa Suomi saa huomattavan heikon sijaluvun 39.
Emme pärjää kansainvälisessä
brändien kilpailussa kuten muut
pohjoismaat. Meillä markkinointia ei yleensä nähdä strategisena ja
mitattavissa olevana investointina.
Markkinointia ei ole totuttu arvioi
maan investointilaskelmien eikä
tutkimustiedon valossa. Se nähdään
yrityksen talouslaskennassa lyhyen
tähtäimen taktisena kuluna.
Myös markkinointiala itse keskittyy usein korostamaan ope-

Innovaatiot jäävät
hyödyntämättä
Suomalaisyritysten tutkitusti korkeatasoinen osaaminen ja innovaatiot jäävät osin hyödyntämättä liian vähäisen markkinoinnin ja puutteellisen kaupallistamisen vuoksi. The Global Competitiveness Reportin tuoreessa tarkastelussa Suomi sijoittui kilpailuky-

Investointiperiaatteella
tehdyt markkinointiponnistukset kannattavat
myös laman yli

DiF:in jäsen

Pirjo
Laaksonen

markkinoinnin
professori,
Vaasan yliopisto

ratiivista tasoa ja fokusoi oman
osaamisensa ja päätöksenteon taktiselle mediatasolle. Niinpä kokonaisvaltaisen analyysin puuttuessa
mediapanostukset saavat huomion
markkinoinnin mittaamisessa ja
tilastoinnissa.

Markkinointi strategiseen
asemaan
Menestystarinoita syntyy, kun
markkinointi on vahvasti sidoksissa
liiketoiminnan kehittämiseen. Vahvaan insinööriperinteeseen nojaavissa suomalaisyrityksissä markkinoinnin on kuitenkin vaikea saavuttaa strategista asemaa. Se mielletään turhan usein vain myynnin
tukifunktioksi, mainonnaksi ja promootioksi.
Marketing Clinicin tutkimuksen mukaan alle puolet kuluttajamarkkinoilla toimivista yrityksistä
ja vain neljäsosa b2b-yrityksistä
näki markkinoinnilla olevan tärkeän roolin liiketoiminnan yleisessä
kehittämisessä. Ilman strategista
kytkentää markkinointi nähdään
kulueränä eikä investointina. Sen
käyttö painottuu tuotteen arvoketjussa valmistuksen jälkeiseen
aikaan. Näin likinäköisesti toimien
merkittävä osa markkinointiin ja
brändin rakentamiseen sisältyvästä
potentiaalista jää käyttämättä.
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Boost your
business for
sustainable
growth

”

When the operational environment
changes and opportunities multiply,
your plans for tomorrow’s success must
be built on sustainable foundations in
terms of reliability, efﬁciency and
growth. As your adviser, partner
and catalyst, we deploy our expertise
and energy to help you succeed.”
Mikko Nieminen, CEO, PwC Finland

www.pwc.ﬁ

Follow PwC Suomi

PwC network has 208 000 experts globally and at PwC Finland we have over 830 professionals
committed to delivering quality in consulting, deals, tax, legal, audit and other assurance services.

case balmuir

Arvot ytimessä

Suomalaisen Balmuirin tarina on opettava
esimerkki siitä, mitä tunnetun kuluttajabrändin
rakentaminen käytännössä edellyttää.

B

almuir on vuonna 2007
vuonna 2014 liikevaihto oli kolme
perustettu kansainvälimiljoonaa euroa.
nen korkean tason tuoteKasvu perustuu pitkälti kansainmerkki, joka tarjoaa laavälisiin messuihin ja pr-toimintaan.
dukkaita muotiasusteita sekä lahja- Osallistumme vuosittain Pariisissa
ja sisustustuotteita. Tuotteet valmis- järjestettäville Maison&Objettetaan perheyrityksissä, joissa kunsisustusmessuille ja Who’s Next
nioitetaan perinteisiä käsityömene- -muotimessuille. Kyseiset tapahtelmiä sekä vaalitaan eettisiä ja eko- tumat ovat toimialamme merkitlogisia arvoja.
tävimmät ja tasokkaimmat mesBalmuirin jälleenmyyjinä ovat
sut, jotka on tarkoitettu pelkästään
korkealuokkaiset tavaratalot ja eriammattilaisille.
koisliikkeet. Lisäksi tuotteita käytePanostuksemme kyseisille mestään hotelli- ja ravintolaprojekteissa, suille on huomattava yrityksen
joissa edellytetään laadun ja ulkokokoon nähden. Messuosastomme
näön lisäksi kestävyyttä ja helppoon aina pääkäytävällä isojen kanhoitoisuutta.
sainvälisten brändien, kuten Ralph
Tuotteita on viety jo yli 70 maaLaurenin, Eicholzin ja Flamantin,
han, ja vuonna 2014 viennin osuus
vieressä.
ylitti 80 prosenttia. Suurimmat
Sisäänostajien houkuttelemivientimaat ovat Japani, Venäjä,
sen lisäksi näyttävä messuosasto
Sveitsi, Norja ja Englanti.
on parasta imagon rakentamista ja
lisää yrityksen uskottavuutta. KyseiBrändin ydinasiat
siltä messuilta löydämme tavoitteBalmuirin brändin ytimessä ovat
lemamme, maailman parhaimmat
tunne, aitous ja voimakkaat arvot.
jälleenmyyjät. Tavoitteenamme on
Tunne ohjaa toimintaamme yhtä
olla esillä paikoissa, joista meidät
vahvasti kuin luvut. Hyvän tunteen
löydetään. Ammattiostaja haluaa
ja fiiliksen tulee välittyä niin tuotmieluummin itse löytää brändin
teista kuin toiminnastamme.
kuin että se myydään hänelle.
Aitouden tulee olla aistittavissa
Uudet kanavat käytössä
niin materiaaleista kuin ihmisisKun tuotteemme ovat myynnissä
täkin. Tunne ja arvomaailmamme
kunkin maan tasokkaimmassa liikohjaavat vahvasti jälleenmyyjä- ja
keessä, muut liikkeet seuraavat
valmistajavalintojamme: koko ketväistämättä perässä. Tuotemerkin
jun tulee olla Balmuirin arvomaailyhdistäminen tasokkaaseen jälleenman mukainen.
myyjään rakentaa brändimielikuPerusajatuksena on tarjota aina
vaa parhaalla mahdollisella tavalla.
jotain extraa, jotain parempaa. BalKun brändi on myynnissä esimermuir on lupaus laadusta.
kiksi Libertyllä Lontoossa, sen täyYritys on kasvanut viime vuosina
tyy olla hyvä.
40–50 prosentin vuosivauhdilla, ja

Heidi Jaara

perustaja,
Balmuir

Juha Jaara
perustaja,
Balmuir

Jakelussa pyrimme selektiivisyyteen. Jälleenmyyjän mielikuvan
tulee vastata meidän tuotemerkkimme tavoitemielikuvaa, ja tuotteemme tulee istua jälleenmyyjän
tarjoamien muiden tuotemerkkien
joukkoon.
Pr-toimistomme Pariisissa,
Oslossa, Tukholmassa ja Helsingissä ovat tehneet arvokasta työtä
mediakentässä ja yrityksen tunnettuuden rakentamisessa kuluttajien
keskuudessa. Olemme onnistuneet
valjastamaan parhaat sosiaalisen
median bloggarit tekemään prtyötä puolestamme muun muassa
Suomessa ja Ruotsissa.
Blogien ansiosta olemme saaneet
brändiuskollisia kuluttajia, mikä
näkyy selkeänä myynnin kasvuna
niissä tuotesegmenteissä, joissa
bloggaajamme toimivat.
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Brändin IPR-suojaus hallituksen näkökulmasta

Suojaamisesta
syytä huolehtia
Brändin tarkoitus on yksilöidä tavarat tai ja
luoda selvästi erottuvia mielikuvia sidosryhmien
mielissä. Brändiä voidaan suojata IPR:llä.

I

PR:n (”Intellectual Property
Rights”) suomenkielinen vastine on ”immateriaalioikeudet”.
Immateriaalioikeuksiin kuuluvat muun muassa tekijän-,
patentti-, malli-, tavaramerkki- ja
toiminimioikeus. Vaikka domainnimiä eli internetin verkko
tunnuksia ei luokitella virallisesti
immateriaalioikeuksiin, myös niillä
on nykyään hyvin tärkeä rooli brändin suojan kannalta.
Brändin käsitteen määrittelyyn
voidaan hakea tukea brändin arvonmääritystä koskevasta, vuonna 2010
julkistetusta standardista. Brändi
on markkinointiin liittyvä aineeton omaisuuserä, johon sisältyvät
muun muassa nimet, termit, merkit, tunnukset, logot, mallit tai niiden yhdistelmät.

Hallituksen rooli
IPR-asioiden hoidossa
Hallituksen merkitys yrityksen IPRasioiden hoidossa on keskeinen.
Olennaista on, että hallitus ymmärtää IPR:n merkityksen brändiin liittyvien riskien hallinnassa ja sitoutuu varmistamaan, että IPR-asiat
hoidetaan asianmukaisesti.
IPR-suojauksen laiminlyönti
altistaa brändin loukkauksille sekä
siihen liittyvien yksinoikeuksien
menettämiselle, ja se voi aiheuttaa peruuttamaton vahinkoa. Brändin liiketoiminnallisen merkityksen
tulisi olla ilmiselvä seikka jokaiselle
hallituksen jäsenelle. Lisäksi brän24 Boardview 4/2015

din IPR-suojauksen tasoa ja suojan kehitystä tulisi säännönmukaisesti mitata.
Miksi IPR on välttämätöntä huomioida?
Brändin kannalta IPR-asioista
huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää erityisesti seuraavista syistä:

1. Jos brändiin liittyvät tavaramerkit ja toiminimet sekä tuotteiden
ulkomuotoja suojaavat mallit
on rekisteröity asianmukaisesti,
omien oikeuksien puolustaminen
on helpompaa ja tehokkaampaa. Tunnettua brändiä pyritään
todennäköisemmin jäljittelemään,
ja loukkaaja voi esimerkiksi käyttää
omana tavaramerkkinään merkkiä,
joka on sekoitettavissa tunnettuun
brändiin. IPR-oikeuksiinsa vedoten
brändin haltija voi ryhtyä oikeustoimiin ja vaatia esimerkiksi loukkaavan toiminnan kieltämistä.
2. Kun brändin haltija valvoo muiden
toimintaa IPR-loukkausten havaitsemiseksi ja toimii tarvittaessa, muut
eivät pääse vesittämään brändiä.
3. Brändin IPR-suojan kannalta on
erittäin tärkeää, että brändiin
liittyviä IPR:iä käytetään oikeaoppisesti. Esimerkiksi tavaramerkin
taivuttelua tulisi välttää. Näin tavaramerkki ei pääse muuttumaan
yleiskielen sanaksi, johon ei enää
ole yksinoikeutta. Esimerkkeinä
tällaisista yleiskieleksi muuttuneista merkeistä voidaan mainita vaikkapa bikini, trampoline, vaseline
tai cellophane.

Markku Tuominen

osakas,
Roschier
Asianajotoimisto Oy

Roschier on DIF:n
asiantuntijakumppani

IPR-suojauksen
laiminlyönti altistaa
brändin loukkauksille

4. Ennen uuden tavaramerkin tai
toiminimen käyttöönottoa on hyvin
tärkeää tehdä ennakkotutkimus
muiden aikaisemmista oikeuksista.
Näin vältytään siltä, että lanseerauksen jälkeen tavaramerkki tai
toiminimi jouduttaisiin vaihtamaan
toiseen.
5. Jos brändin IPR-suojaus on kunnossa, brändin arvonmääritystä koskevan standardin mukainen, tuleviin
kassavirtoihin kohdistuva diskonttauskorko on alhaisempi ja brändin
rahallinen arvo siksi korkeampi.
6. Jos tavaramerkit ja mallit on
suojattu keskitetyillä ylikansallisilla
suojausjärjestelmillä, kansainvälisen suojauksen toteuttaminen
ja rekisteröintien ylläpito on
edullisempaa ja parantaa samalla
yrityksen tulosta.
7. Asianmukainen IPR-suojaus antaa
kuvan yrityksestä, joka ottaa IPRasiat vakavasti. Se toimii myös pelotteena ehkäisten loukkauksia.

Success...
...is About People Who Lead.
Boyden has been leading the executive search industry for over
65 years across. We were founded with the vision to match top
executives with exceptional companies across the globe.
Today we continue to lead and innovate in response to market
demands, ensuring our clients have the talent necessary to
succeed now, and into the future.
Boyden Oy
Mikonkatu 17 A
00100 Helsinki
Phone: (09) 622 6860

Visit us at www.boyden.com to learn more about how Boyden can assist
with your leadership needs.
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Toimitusjohtaja brändinä

Toimitusjohtaja –
käyttöliittymä yrityksen
tarinaan
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Toimitusjohtajan henkilöbrändillä on
suuri merkitys yrityksen tunnettuudelle
ja houkuttelevuudelle. Suomessa vielä
vähän hyödynnetty voimavara perustuu
aitoudelle ja osaamiselle, mutta sitä voi
myös tavoitteellisesti rakentaa ja kehittää.

T

eräsyhtiö Outokumpu
ilmoitti lokakuun lopussa
vaihtavansa toimitusjohtajaa: Mika Seitovirta sai lähteä yhtiöstä tappiollisten vuosien
jälkeen, ja Outokummun osake
kurssi lähti yli kuuden prosentin
nousuun. Kun Mika Vehviläisen lähdöstä Finnairista ja menosta Cargotecin toimitusjohtajaksi ilmoitettiin vuonna 2013, Finnairin osakekurssi laski ja Cargotecin nousi noin
kolme prosenttia.
Toimitusjohtajan maine tai henkilöbrändi heiluttelee osakekursseja sen mukaan, millainen luottamus markkinoilla on väistyvään tai
tulevaan johtajaan. Se ei yllätä, sillä
kansainvälisten arvioiden mukaan
toimitusjohtajan ja yrityksen maineella on vahva yhteys. BursonMarsteller-viestintätoimistoketjun
tutkimusten mukaan yritysjohdon
vaikutus organisaation maineeseen
on kasvanut, ja se muodostaa keskimäärin puolet yrityksen kokonaismaineesta.
Yrityksen vetäjillä on merkitystä
etenkin sijoittajien silmissä. Kun
konkareilta kysyy kolmea asiaa, joihin he kiinnittävät eniten huomiota
sijoituspäätöksiä tehdessään, vastaus on ”johto, johto ja johto”. Toimitusjohtajan maine vetää sijoittajien lisäksi puoleensa myös osaavia
ihmisiä.
Henkilöbrändi on osa yrityksen markkinointiviestinnän työkalupakkia. Se antaa mahdollisuu-

den nostaa julkiseen keskusteluun
yhtiön toimintaympäristön kannalta tärkeitä teemoja. Kasvollinen
ihminen on ”käyttöliittymä” yrityksen strategiaan ja arvoihin.
Suomessa yrityskulttuuri on suurimmassa osassa yrityksiä kuitenkin
vielä henkilöbrändejä korostamatonta. Ehkä siitä syystä Suomessa
suhtaudutaankin suuryrityksiin
kriittisemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Enemmistö Pohjoismaiden kansalaisista, noin 60 %, haluaisi, että toimitusjohtajat antaisivat
yritykselle kasvot niin julkisuudessa
kuin yrityksen sisällä.

Osaamista ja viestintää
Aidon henkilöbrändin ytimessä on
osaaminen ja näytöt siitä. Nordean
johtoon valittu Casper von Koskull
tunnetaan ”Suomen kansainvälisimpänä pankkiirina” ja Fortumin
uusi toimitusjohtaja Pekka Lund-

Toimitusjohtajan ja
yrityksen maineella
on vahva yhteys

Jouni Heinonen

toimitusjohtaja,
Pohjoisranta BursonMarsteller Oy

Jarno Forsell

Senior Advisor,
Pohjoisranta BursonMarsteller Oy

Pohjoisranta Burson-Marsteller on
DIF:in asiantuntijakumppani

mark ”kuuntelevana ihmisjohtajana”. Nokian hallituksessa vaikuttava Stora Enson entinen toimitusjohtaja Jouko Karvinen puolestaan
on maineeltaan toimialan perinteisen ajattelun kyseenalaistava saneeraaja.
Osaajia on enemmän kuin talouselämän vahvoja henkilöbrändejä,
joten tarvitaan myös muuta, jotta
toimitusjohtaja voisi toimia yrityksensä – ja parhaassa tapauksessa
myös toimialansa – kasvoina. Vahvaan henkilöbrändiin tarvitaan
viestintätaitoja, rohkeutta ja persoonallisuutta. Yhden puutetta voi
kompensoida toisella, joten kaikkien ei tarvitse olla yhtä sujuvia
esiintyjiä kuin Björn Wahlroos, rohkeita kuin St1:n Mika Anttonen tai
persoonallisia kuin Ponssen edesmennyt Einari Vidgrén.
Yksi headhunterien kriteereistä
toimitusjohtajahauissa on se, millaiset valmiudet kandidaateilla
on edustaa yritystä julkisuudessa.
Tähän myös hallitusten tulisi herätä
toimitusjohtajia valittaessa. Parhaat
toimitusjohtajat ovat hyviä viestimään yrityksen tarinan ja strategian niin sijoittajille, omalle henkilöstölle kuin mediallekin. Taito
ei ole synnynnäinen, vaan sen voi
saavuttaa harjoittelemalla. Toimitusjohtaja, joka harjoittelee capital
markets dayta, yhtiökokousta, henkilöstöinfoa tai tärkeää haastattelua
varten, osoittaa ottavansa työnsä
vakavasti.
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Henkilöbrändiä voi vahvistaa
myös sosiaalisessa mediassa. Etenkin Twitter on varteenotettava
kanava verkostoitumisessa ja näkemysjohtajuuden rakentamisessa.
Tätä kanavaa suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat eivät
ole kuitenkaan hyödyntäneet juuri
lainkaan. Sijoittajapalvelu Nordnetin vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan Helsingin pörssiin
listattujen 25 suurimman yhtiön
toimitusjohtajista vain kolme oli
Twitterissä – hekin passiivisia Outotecin Pertti Korhosta lukuun ottamatta.

Rohkeutta ja persoonaa
Yritysjohtajia kritisoidaan usein
rohkeuden puutteesta ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. He pitäytyvät tiukasti
oman yrityksensä asioissa ja jättävät laajemman näkökulman pohtimisen etujärjestöille ja poliitikoille.
Pelkän bisnesjargonin puhuminen
lieneekin yksi syy siihen, että toimitusjohtajien luotettavuus jää kauas
esimerkiksi toimialan tai yritysten
omista asiantuntijoista.
Pidättäytyminen rohkeista näkemyksistä on turvallista, mutta se
tekee toimitusjohtajista tylsiä tek28 Boardview 4/2015

nokraatteja, jotka tuntuvat näkevän
maailmasta vain kapean sektorin.
Asiaan puuttui lokakuun lopussa
kolumnissaan Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi. Hänen
mielestään vaikenemalla tärkeistä
asioista yritysjohtajat jättävät kentän sellaisille äänille, joiden asenne
bisnestä kohtaan on kielteinen.
”Kannattaisi kuitenkin ottaa riskejä
viestinnänkin alalla, kuten muutoinkin liike-elämässä on tapana”,
Ahosniemi opasti.
Persoonallisuudella ja siihen liittyvillä erottavilla tekijöillä ei yritysjohtajien kohdalla puhuta räiskyvästä tyylistä, mieleenpainuvasta
pukeutumisesta tai eksoottisista
harrastuksista. Kyse on aitoudesta
ja siitä, että henkilö uskaltaa olla
julkisuudessakin oma itsensä.

Kiinnostaa, mutta pelottaa
Suhtautuminen toimitusjohtajan
tai asiantuntijoiden henkilöbrändiin ja sen vahvistamiseen on yrityksissä varovaisen kiinnostunutta.
Brändi-sanaa kartetaan ja toiminnasta puhutaan maineen rakentamisena tai profilointina. Nuoremmissa yritysjohtajissa ja startupmaailmassa suhtautuminen on selvästi avoimempaa.

Maailmalla jo arkisiksi tulleita
CEO profiling- tai CEO branding
-operaatioita on Suomessakin tehty
etenkin silloin, kun yritykseen tulee
uusi toimitusjohtaja. Ensimmäisten sadan päivän muutosikkuna ja
median kiinnostus halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Samalla kertaa, kun tehdään
uutta toimitusjohtajaa tunnetuksi,
välitetään yritykselle tärkeitä strategisia viestejä. Vastaavia projekteja
voidaan tehdä myös vakiintuneille
yritysjohtajille silloin, kun yritys
tavoittelee oman toimialansa näkemysjohtajuutta.
Kynnyksenä profiloinnin yleistymiselle on pelko henkilöbrändiin
liittyvistä riskeistä. Johtajat pelkäävät mediaa, joka kärjistää näkemyksiä. Rohkea ulostulo mediassa
voi viedä yritysjohtajan esimerkiksi päivänpoliittiseen keskusteluun, jossa hän ei koe olevansa vahvoilla. Yleisellä tasolla talouskuria
ja säästöjä vaatinutta pankinjohtajaa voidaan vaatia esittämään konkreettista leikkauslistaa, kuten kävi
OP-ryhmän Reijo Karhiselle vuonna
2014 ”Porttikielto Poriin” -televisiodokumentissa.
Vahva brändi kerää huomiota,
hyvässä ja pahassa. Joskus se voi
olla negatiivista, ja yhteen henkilöön voi personoitua negatiivinen
ilmiö. Näin kävi Fortumin Mikael
Liliukselle, jonka brändiin lyötiin
2000-luvun lopussa ahneen optiomiljonäärin leima. Medialla on taipumuksena antaa ensin nostoapua
ylämäessä ja antaa samoille henkilöille vauhtia alamäessä.
Toimitusjohtajat voivat arastella
myös omia hallituksiaan, kuten
Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski arveli vuonna 2013 kolumnissaan. ”Heidän esiintymistään
hillitsee myös oletus oman yhtiön

hallituksen varauksellisesta suhtautumisesta. Täytyy olla Björn Wahlroos, jotta
voi heittäytyä väittelemään aiheesta kuin
aiheesta.”

Tilaa myös muille
Yrityksellä on voitettavaa toimitusjohtajan vahvalla henkilöbrändillä, mutta se
voi olla myös riski. Vahva toimitusjohtaja
voi dominoida brändillään yrityksen mainetta ja estää yrityksen asiantuntija- tai
johtajabrändejä kukoistamasta. Jos firman julkinen kuva on vain yhden henkilön varassa, henkilöbrändiin liittyy iso
riski.
Tätä vasten oli mielenkiintoista seurata,
miten Matti Alahuhdan ilmoitus Koneen
toimitusjohtajan paikan jättämisestä otettiin vastaan. Hallittu vaihdos Henrik Ehrnroothiin sujui ilman merkittäviä pörssikurssin heilahteluja. Ratkaisevaa Koneen
tapauksessa on, että toimitusjohtajan
lisäksi yhtiön taustalla on toinen vahva
henkilöbrändi, pääomistaja Antti Herlin.
Riski voi toteutua myös toimitusjohtajan harkitsemattoman käyttäy
tymisen vuoksi. Keskon maineeseen
jätti jälkensä Matti Halmesmäen
”kokovartaloministeri”-puhe ja Nordean
mainetta painoi Ruotsissa Christian Clausenin 2,5 miljoonan euron arvoinen työsuhdeasunto.
Vaikka toimitusjohtajan rooli yrityksen
maineen ja brändin rakentajana on keskeinen, on kypsyyden osoitus, että hän
jättää tilaa myös muille osaajille. Hyvä
esimerkki tästä on F-Secure, jonka voimaduo – tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja
hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa
– on jättänyt kulloisenkin toimitusjohtajan
kommentoimaan vain yrityksen tulosta.
Järjestely on osoittautunut maineen
rakentamisen kannalta tehokkaaksi,
sillä historiassa tappiota tuottavanakin
F-Secure on ollut Pohjoisranta BursonMarstellerin vuosittaisessa Pörssiyhtiöiden mainetutkimuksessa 10-15 parhaan
yrityksen joukossa. Nyt yritys on sijalla 5
ja tekee hyvää tuottoa omistajilleen.
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Education
Build your future with
Henley Business School

Customised programmes
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hallitus ja brändilupaus

Volkswagen opettaa
Laadukkaaksi mielletyn saksalaisen autobrändin
skandaali opettaa, että hallituksen on seurattava
brändilupauksen toteutumista.

Sirpa Juutinen

Partner,
PwC

PwC on DIF:n
asiantuntijakumppani

M

ade in Germany” -lause
on viestinyt meille turvallista ja luotettavaa,
vähän tylsähköä ehkä,
mutta ehdottomasti laadukasta toimintaa. Tämän brändin rakentuminen vei pitkään. Hämmästyimme
kuultuamme päästötietojen manipuloinnista.
Miten tässä näin kävi? Kuinka
ison särön päästöskandaali on
nakertanut Volkswagenin brändiin? Mistä hallituksen jäsen voi
tietää, että yhtiössä jotkin käytännöt uhkaavat huolella rakennettua
brändiä vaarantaen tulevan kassa
virran, pahimmissa tapauksissa
koko yhtiön?

Yrityskulttuuri ja
kontrolliympäristö
Huolellisuusvelvollisuutta yhtiötä
kohtaan on hankala toteuttaa, jos ei
tiedä kaikkea tarvittavaa.
Hyvä nyrkkisääntö väärinkäytöksille altistavista olosuhteista on
huono yrityskulttuuri yhdistettynä
heikkoon kontrolliympäristöön.
Yhdessä taloudellisen intressin
kanssa maaperä saattaa muuttua
otolliseksi.
Tätä yhtälöä on syytä tarkkailla.
On muutamia tiedonlähteitä, jotka
vihjaavat sellaisesta toiminnasta.
Toimintaympäristöanalyysit kertovat ehkä riskeistä ja paineista korruptioon. Tällöin on arvioitava,
riittävätkö yhtiön kontrollit ja johtamistapa niiden välttämiseen. On
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myös arvioitava, mitä whistle blowing -ilmoituskanavasta esiin pulpahtavat jutut kertovat yrityskulttuurista.
Yritysvastuun analyysit pureutuvat herkkiin kysymyksiin, jotka
voivat olla voimakkaita brändin ja
maineen tuhoajia, jos huonosti käy.
Tietoja ei kuitenkaan ole helppoa
yhdistää talouden mittareihin, jolloin ne saatetaan kokea ydinliiketoimintojen ja päivittäisen johtamisen kannalta kaukaisiksi. Mutta jos
ne jäävät ottamatta huomioon ja
ongelmat alkavat paljastua, löytyy
pian myös mitattavaa tietoa: liike
vaihto supistuu, riskienhallinnan
kulut kasvavat ja pääoman hinta
kallistuu. Samalla syntyy kuluja
korjaavista toimenpiteistä, oikeudenkäynneistä, vahingonkorvauksista ja sakoista. Välitön kriisinhallintakin nielee resursseja.

Olemmeko ajan tasalla?
Tässä joudun esittämään kysymyksiä sekä meidän yritysvastuu
ammattilaisten suuntaan että toimivalle johdolle: olemmeko unohtaneet kehittää toimintatapoja ja
raportoinnin muotoja seuraamaan
brändilupauksia vahvistavia tai
nakertavia asioita?
Hallituksen jäsenten on samalla
kysyttävä itseltään: olemmeko vaatineet yhtiön johdolta säännölliset katsaukset ollaksemme selvillä myös niistä asioista, jotka
eivät vielä näy talouden mittareissa

Huono yrityskulttuuri
altistaa
väärinkäytöksille

mutta jotka voisivat antaa meille
ennakoivaa tietoa riskeistä ja mahdollisista tulevista vaikutuksista liiketoimintaan ja brändiin?
Yhtiön johdon on huolellisesti
toimien edistettävä yhtiön etua.
Mielestäni yleiseen huolellisuus
velvollisuuteen kuuluu tietää yritykseen kohdistuvista yritysvastuu
odotuksista sekä siitä, miten
toimiva johto on niihin vastannut.
Ei voi jäädä odottamaan sitä, että
laiminlyönnit tässä asiassa näkyvät kassavirrassa tai pääoman hinnassa. Silloin ollaan myöhässä,
kun brändilupaukset on petetty.
Edessä on pitkä ja kallis tie lupausten uusista lunastamisista. Ollaan
siis huolellisia. Ollaan perillä tilanteesta.

SUOMI–ruotsi

Aineettoman voitto

Suomessa taidetaan laadukkaiden tuotteiden valmistus, mutta
aineettoman arvon tuotannossa Suomi jää länsinaapurin jalkoihin.

Timo Harjuniemi

Viestintäsuunnittelija,
DIF

S

uomalainen teollisuus on
vuosikymmenien ajan ollut
konepajojen ja metsäyhtiöiden varassa – lukuun
ottamatta Nokian huippuvuosien
kansantaloudellisia vaikutuksia.
Suuret teollisuusyritykset toimivat
kansainvälisillä markkinoilla, joissa
kilpailu on äärimmäisen kovaa.
Innovatiiviset tuotteet ja palvelut, kilpailijoista erottautuminen ja
asiakaslähtöisyys ovat elinehtoja.
Suomen osaamisen tukijalka on
teollisuudessa. Siitä meillä on pitkä
historia ja paljon kokemusta.
Kannattavuudessa suomalainen
teollisuus jää kuitenkin länsinaapurista: ruotsalaiset konepajat ovat
kannattavampia. Keskimääräinen
EBIT-prosentti on 12, kun Suomella
se on kahdeksan.
Ruotsalainen yritysjohto näkee,
että tulevaisuuden kasvu tehdään
brändillä. Asiakkaan muuttuvat toiveet ja jatkuvasti muuttuva markkina ovat keskeisiä painopisteitä.
Suomessa, perinteisen tuotantostrategian ohjaamassa maassa, tuote on
sankari, jolloin tuotekehitys on turvallinen vaihtoehto.
Sama näkyy vaikkapa metsäteollisuudessa, jossa ruotsalaisten yritysten kannattavuus on parempi.
Svenska Cellulosa AB hyödyntää
onnistuneesti brändiään useissa
tuotekategorioissa. Vaikka yrityksen
repertuaariin kuuluu perinteisiä
paperituotteita, suurin osa yrityksen liikevaihdosta tulee hygienia- ja
pehmopaperituotteiden valmistuksesta. Suomalaisilla metsäyhtiöillä
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liiketoiminta on keskittynyt edelleen perinteisemmän metsäteollisuusliiketoiminnan ympärille. Toiminta keskittyy tuotekehitykseen ja
prosessien kustannustehokkuuteen.
Esimerkistä käy UPM, joka kertoo
kannattavuutensa parantumisesta.
Tästä oli kiittäminen onnistumista
sellumarkkinoilla ja kustannussäästöjä.

Suomessa tuote
on sankari

Brändätty tuote tietää
hintapreemiota
Suomalaiset teollisuusyritykset
myyvät siis materiaa, eivät brändiä.
Näiden kahden ero näkyy taas suoraan liikevoittoprosentissa. Brändäämätön tuote on helppo myydä,
mutta ainoa vaihtoehto tehdä suurempaa voittoa on pyrkiä saamaan
omat tuotantokulut mahdollisimman alas, hyödyntää markkinoiden
tarjoamia mahdollisuuksia tai pyrkiä myymään suurempia määriä.
Brändätyt tuotteet sen sijaan tuovat
niiden ostajalle muutakin kun tuotteen. Ne sisältävät lupauksen luotettavuudesta, varmuudesta, laadusta ja asiakaspalvelusta.
Nämä ovat asioita, joilla kyseinen
brändi erottautuu kilpailijoistaan ja
jotka tuovat sille kilpailuetua markkinassaan. Brändätty tuote ei myöskään ole yhtä altis markkinamuutoksille.
Suomalaisen teollisuuden tuote
on erittäin laadukas. Maassamme
on huippuosaamista monella teollisuuden osa-alueella. Suurimmat voitot ovat kuitenkin lopputuotteissa, ja tällä hetkellä joku vie

nämä voitot suomalaisten yritysten nenän edestä. Suomalaisen teollisuuden kohdalla suurimmat voitot käärivä yritys on se, joka toimii
raaka-ainetuottajan ja lopputuotteen ostajan välissä.
Ruotsissa tätä välissä toimivaa
yritystä ei ole, vaan koko ketju pidetään saman yrityksen alla – raakaaineista lopputuotteisiin.

Artikkelin tukena on käytetty
BrandWorxxin teettämää tutkimusta,
jossa lasketaan vuotuiset pörssiyritysten
brändin arvot. Tutkimuksen
tulokset perustuvat muun muassa
yritysjohdon arvioihin, yrityksen IPR:n
tilaan sekä taloudellisiin tuloksiin ja
konsensusennusteisiin.

How to invest in
and benefit from
Digital
“Our organization has not defined the
word ‘digital’ and we are truly lacking a
digital vision that would guide our way
forward.” This authentic quote came up
in one of my recent meetings with a CEO
of a listed company. While I admired his
honesty, I also felt very alarmed.

•

When is disruption hitting our
company and how much of our
revenues and profits are at stake?
What is our strategy: deny, defend,
differentiate or disrupt?
Do we have the needed capabilities?
Are we investing enough?

to integrate and align all customer-facing
applications. This might call for renewal of
current legacy and other systems. Besides
requiring IT investments one also needs to
make sure that the board, management
team and middle management has right
and adequate balance of needed talent.

As with so many other transformational
challenges, every organization needs a
clear vision supported by leadership to be
able to cope with upcoming and inevitable
change driven by digital disruption.
Unfortunately, the quote above is very
common when meeting with executives.
Many organizations are experimenting
with digital solutions but too often these
projects are isolated and driven from
bottom up. On a short term, they might
even produce expected results. But,
going forward, customers are expecting a
seamless experience which they will not
get if digital development is not managed
from the top.

Typically, the answers to these questions
are as unclear as the digital vision for some
executives and even board members. I
have seen a few companies nominating
CDO’s (Chief Digital Officer) and declaring
that they are now ready to cope with
Digital. Unfortunately, in most cases,
this is not enough. Consumer behavior
is now in the driver’s seat of almost
any industry - this dictates that every
company should be ready for ‘outside-in’
business models. Most companies have
been designed to plan, produce, sell and
deliver their products and solutions to the
market making them incompatible with
the demand coming from the market. A
CDO alone will not be able to solve the
problem. Each and every business leader
responsible should be capable of driving
their own Digital agenda with alignment
to the company-wide strategy.

Finally, one must agree on the level of
investment. Traditionally, it has been easy
to make decisions on investments that:

As we know, the board is responsible for
setting the strategy of any company. This
is increasingly true when talking about
Digital. Competition is global and in
many cases coming from outside of the
traditional industry players. Usually, these
intruders are playing a different game with
different rules compared to established
companies. Each board member should
ask themselves and, ultimately, the
management team following questions:
•

How well do we understand threats
and opportunities of Digital?

•
•
•

New capabilities and structures are
needed to perform this huge task.
Adequate investments need to be
made to be able to produce a customer
experience that is comparable with Uber,
ParkMan and other ‘magical’ solutions.
It might be ok to experiment with
standalone mobile solutions but very
quickly customer pressure will force you

•
•
•
•

We have done before
End up in the balance sheet
Can be converted for other usage
(e.g. retail store to warehouse or to
sports arena)
Drive market share and top line

Unfortunately, an investment into Digital
very seldom fits these criteria. We need
to be able to take a leap of faith in the
absence of a solid business case. Are you
ready to make it?
Digitally yours,

Kari Kaario
Managing Director
Accenture Digital Nordic
kari.kaario@accenture.com
+358 50 375 2671

TÄHTÄÄ JOHTAMISEN
HUIPULLE

CEO
SUMMIT 2016
18.–19.1.2016 Haikon Kartano, Porvoo

CEO as the Shaper & Mover of
Value Capturing & Winning
Ainutlaatuinen toimitusjohtajien konferenssi ja
työpaja, jossa ideat työstetään ratkaisuiksi.
Sparraajina maailmanluokan johtamisguru
Sandy Ogg Yhdysvalloista sekä Tero J.
Kauppinen. Lue lisää ja ilmoittaudu!
www.viagroup.fi / info@viagroup.fi

toisinajattelija

I like big brands
and I cannot lie!

K

ohmeloaamu alkaa ankeasti, jos jääkaapissa on vain Pirkkaa. Asiakas
kokemuksen merkitys on kasvussa.
Siksi sijoittajilla arvonmääritys on
liikkeessä fyysistä omaisuutta painottavasta ”book valuesta” kohti ”fair valueta”.
Sijoitusten arvo on aina tulevassa, jossa tarvitaan myös aineetonta pääomaa. Kirja-arvo kertoo lähinnä menneestä.
”Barriers to entry” -yhtiöt kiehtovat omistajia
enemmän kuin ”free entry” -alat. Arvoa kasvattava kilpailuetu voi rakentua alhaisten valmistus
kulujen, kysynnän rakenteen tai mittakaavan
varaan. Brändissä on kyse uniikista kysyntäkäyrästä.
Hyvin hoidettu brändi tarjoaa kestävän edun,
joka sementoi voittomarginaalit. Tämä näkyy
pääoman tuotossa. Brändittömän kilpailijan
temppu luoda arvoa on pääoman kierron maksimointi. Siinä myllyssä voi alkaa kravatti kiristää.
Brändiarvo on yksinkertainen laskutoimitus,
jos brändi on alalla erottava tekijä. Arvo on tuotteiden kestävää hinnoittelua yli parhaiden teknologioiden määrittämän kustannustason.
Brändi on vain väline, jolla vangitaan asiakkuus. Suoritteen tulee vastata jatkuvasti lupausta.
Nokialle kävi kalpaten. Hiltonin hotellibrändi
näyttäisi olevan vakaa, koska edes perijätär ei saa
videoitua mainetta lokaan.
Tulostasollaan Hakkapeliitta on keihäänkärki
brändimme. Wintergrip by perkele. Vaisalasta
puhuttaessa kosteusmittari värähtää ainoastaan
propellipäällä. Tikkurilan kohdalla puhutaan globaalin sijaan vasta piirikunnallisista kisoista.
Kansainvälistyvän Fiskarsin kohdalla tulee
mitattua omien ja ylihinnalla ostettujen ikonisten brändien voima. Amer Sportsin golfmailoilla
pelatessa pallot loppuvat reikiä ennen. Trendin
perusteella myös Rapalalla voi jo heittää vesilintua.
Kyky korottaa hintoja menettämättä bisnestä
osoittaa brändin vallihaudan leveyden. Koti-

Jukka
Oksaharju

osakestrategi,
Nordnet

Brändi on väline, jolla
asiakkuus vangitaan

pizzan brändin on kannettava yli veljien kuuden euron pizzojen. Iittalan 20 euron kuppi saa
hyväksynnän, jos se valmistuu Suomessa. Jos
Ikeasta saa samasta tehtaasta tulleen neljäsosan
hinnalla, nähdään, millaisilla pitkospuilla entinen Made in Finland seisoo. Sama haavoittuvuus
koskee Marimekkoa.
Tulos ratkaisee, onko brändiä vai ei. Sitä ei ole
yhtään sen enempää kuin luvut antavat läpi. Jos
osa tuotannosta jää hyllyyn killumaan ja kannattavuus on keskinkertainen, on brändi vain osa
korulausetta.
Volkswagenin brändille kuluttaja armahtaisi
vielä virheen. Sellaisen suoraselkäinen korjaaminen jopa lujittaisi mielikuvaa. Raskauttavien
asianhaarain vallitessa tietoisesti petetystä luottamuksesta ei tule goodwilliä, vaan syntyy iso lovi.
Monessa yrityskaupassa myyjä perustelee, että
firman arvo on tämä ja tämä. On viiden miljoonan käyttökate kertaa x ja sen päälle vielä kymmenen miljoonan arvoinen brändi. Torta på torta,
sanoisi suurpääoman analyytikko. Mikä on se
brändi, joka ei tuo katetta? Vakaudella voi korkeintaan varoen pyöristää kauppahintaa.
Oikean brändiyhtiön osakkeita ei kaupitella
tasearvolla. Siksi sijoitustuotot jäävät yhtiön
taseen tuotosta. Pääomavoitot tehdään ostettaessa silloin, kun paniikki painaa koko markkinaa.
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Jäsensivut
Directors’ Institute of Finland
- Hallitusammattilaiset ry
Directors’ Institute of Finland–
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyöskentelyä.

toiva ja kantaaottava. Yhdistys kuuluu alan eurooppalaiseen katto-organisaatioon ecoDaan (European Confederation of Directors’ Associations).

Visio

DIF edistää jäsentensä ammatti
taitoa sekä yritysten hyvää hallitus
Autamme jäseniämme kehittymään
työskentelyä ja kilpailukykyä. Se vai
hallitusammattilaisina muun muassa kuttaa yhteiskunnassa.
järjestämällä tapahtumia asiantunHallitusten merkitys on kas
tijakumppaneidemme kanssa, julvanut. Yritysten ja markkinoiden
kaisemalla Boardview-lehteä sekä
kansainvälistyminen ja kasvu tekee
ylläpitämällä hallitusammattilaisen
hallitustyöstä entistä vaativampaa,
työkalupakkia, DIF-Tietopankkia.
haasteellisempaa ja työllistävämpää.
Lisäksi otamme kantaa ajankohtai
Talouden ja strategisten kilpailu-
siin hallitustyöskentelyyn liittyviin
olosuhteiden ymmärtäminen on kes
kysymyksiin. DIF auttaa jäseniään
keistä. Hyvä hallintopa pitää osata.
kehittymään, verkostoitumaan ja
Jäsenistö
vaikuttamaan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on lisään
Missio
tynyt tasaisesti 15–20 prosentin
Directors’ Institute of Finland – Hal- vuosivauhtia. Nyt henkilöjäseniä on
litusammattilaiset ry (DIF) edistää
yli 600, joista naisia on noin neljänhyvää ja ammattimaista hallitustyös- nes. Huomattava osa jäsenistä toimii
kentelyä toimien aatteellisena yhdis- pörssiyhtiön hallituksissa. Lisäksi
tyksenä, joka on kehittävä, verkosyhdistyksellä on neljä yhteisöjäsentä.

HALLITUSTYÖSKENTELY
Hallituksen vastuut ja
velvollisuudet
Hallitusarviointi
Hallitustyöskentely ja
vaatimustenmukaisuus

kevään 2016
tilaisuuksia
Jäsenlounaat
9.2.2016 Hallitusja asiakas
8.3.2016 Hallitus ja asiakas
12.4.2016 Hallitus ja innovaatiot
DIF:n vuosikokous ja -seminaari
10.5.2016 Hallitus ja innovaatiot
Muut jäsentilaisuudet
19.1.2016 Vierailu Suomen Pankkiin
Lisää tietoa näistä ja muista
tilaisuuksista jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia
(edellyttää sisäänkirjautumisen).

teemat 2016
Q1
Q2
Q3
Q4

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

rahoitus

talous

Yritysrahoitus

Kirjanpito- ja
tilinpäätöskäytännöt
Riskienhallinta
Tarkastusvaliokunta ja
sisäinen tarkastus
Verotus
Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys

strategia

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.
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johtaminen
Johdon arviointikäytännöt
Johdon rekrytointi pkyrityksissä
Organisaation tehokkuus
Pörssiyrityksen toimitusjohtajan valinta

palkitseminen
Johdon palkitseminen
Lisäeläkkeet,
riskivakuutukset ja
henkilöstörahastot

Hallitus ja asiakas
Hallitus ja innovaatiot
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja kasvu

Strategiatyö – implementointi
Strategiatyö – rakentaminen

sääntely
Corporate governance -sääntely
Sisäpiirintieto ja
tiedottamisvelvollisuus
Yhtiökokous ja suhteet
osakkeenomistajiin

VASTUULLISUUS
Yritysvastuu
hallitustyöskentelyssä
Yritysvastuuraportointi

VIESTINTÄ
Maineenhallinta ja
kriisiviestintä
Sijoittajaviestintä

Ilmoitus
Deloitte

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

© 2015 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

Jäsensivut
1
●

ajassa

Ulkopuolista
kaivataan ja
arastellaan

Tunteeko ulkopuolinen hallitusjäsen perheyrityksen
kuviot ja kiemurat? Tämä askarrutti DIF:n, Mercuri
Urvalin ja Perheyritysten liiton yhteisellä aamiaisella.

Teksti: Timo Harjuniemi Kuvat: Tommi Tuomi

P

erheyrityksissä kaivataan ja
arvostetaan perheen ulkopuolisten hallitusjäsenten
panosta. Ulkopuolisen jäsenen mukaanotto saattaa kuitenkin
tuntua hankalalta. Asioiden käsittely tuntuu helpommalta perheen
kesken. Tunteeko se nyt meidän
meininkiämme?
Muun muassa tällaisia seikkoja
nousi esiin hallitusammattilaisten,
Mercuri Urvalin ja Perheyritysten
liiton järjestämällä DIF-Tietopankkiaamiaisella Helsingissä marraskuussa.
Ulkopuolisten hallitusten jäsenten toimintaan suhtaudutaan perheyrityksissä myönteisesti, kertoi Mercuri Urvalin johtoryhmän
jäsen Olli-Pekka Vaara viitaten
Mercuri Urvalin ja Perheyritysten
liiton tekemään kyselyyn. Ulkopuolisen jäsenen toivotaan ottavan hallituksessa ennen kaikkea
neuvonantajan ja kyseenalaistajan roolia, Vaara kertoi. Perheyritys Vaisalan hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio alleviivasikin,
että perheyrityksellä ei ole varaa
jättää ulkopuolista osaamista käyttämättä.
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”Tämän päivän yritysten johtaminen edellyttää ammattimaista
lähestymistapaa ja tässä ulkopuolisten näkemys auttaa huomaamaan sellaisia mahdollisuuksia,
joita ei välttämättä perhepiirissä
huomata.”

Perhe on paras ja pahin
Isoissa perheyrityksissä ollaan tottuneempia käyttämään ulkopuolisia, kun taas pienissä perheyrityksissä hallituspaikat jaetaan usein
perheen kesken. Tällöin koetaan
usein, että riittävä asiantuntemus
löytyy jo perheen sisältä tai että
päätöksenteko ja asioiden käsittely hoituvat juohevammin perhepiirissä.
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen korosti, että
perheyrityksissä on tarvetta ulkopuoliselle näkemykselle ja että
tämä kyllä tunnistetaan yrityksissäkin. Ulkopuoliset tuovat tuttuun
porukkaan paljon kaivattua kykyä
kyseenalaistaa ja analysoida omaa
toimintaa.
”Ulkopuoliset hallitusjäsenet tuovat lisää ja uutta kompetenssia.
Analyysin oman yrityksen toimin-

taympäristön muutoksesta tulisi olla
jatkuvaa, ja tässä ulkopuoliset voivat
olla suuri etu”, Mörttinen arvioi.

Hyvän sään aikana
Hallituksen vahvistaminen ulkopuolisella voi kuitenkin paikoin
tuntua hankalalta. Vieraan päästäminen keskelle asioita, jotka voivat
olla herkkiäkin, on kivuliasta.
Mörttisen mielestä muutoksia
pitäisikin tehdä silloin, kun yrityksessä nautitaan hyvistä ajoista. Vaikeuksien keskellä hallituksen tai
toimivan johdon kokoonpanon
muuttaminen on huomattavasti vaikeampaa. Ja perheyrityksessä se voi
olla vielä kimurantimpaa.
Mitä hallitusjäsenyys pienemmässä perheyrityksessä sitten voi
tarjota kokeneemmalle hallitusammattilaiselle, jolla on kenties runsaastikin kokemusta suuremmista
yrityksistä? Esille nousi ennen kaikkea mahdollisuus päästä jälleen hallitustyön ytimeen. Isommissa yrityksissä muotoseikat ja rutiinit
voivat hotkaista leijonanosan ajasta,
mutta pieni perheyritys tarjoaa hallitusammattilaiselle tilaisuuden vaikuttaa ja tukea.

3
●

2
●

4
●

5
●

6
●
1 Raimo Voipio kertoi Vaisalan kokemuksista.
●
2 Mercuri Urvalin Olli-Pekka Vaara kertoi, että perheyrityksissä
●
arvostetaan ulkopuolisia hallitusjäseniä.

3 Perheyritysten kasvu ja menestys on tärkeää Suomelle, mietti DIF:n
●
pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö.
4 Hallituksissa kannattaa tehdä muutoksia hyvän sään aikana, arvioi
●
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen.
5 Ulkopuolisen mukaanotto perheyrityksen hallitukseen voi tuntia
●
jopa kiusalliselta, tilaisuudessa pohdittiin.
6 Ennen uuden hallituksen jäsenen hakua tulisi tehdä perusteellinen
●
analyysi hallituksen kaipaamasta osaamisesta, mietti Stora Enson
hallituksen varapuheenjohtaja Juha Rantanen.
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Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
e = emeritusjäsen

Uudet henkilöjäsenet
Elokuu 2015:
Marja
Aarnio-Isohanni
Maria BjörnbergEnckell
Pekka Lundmark
Seppo Remes
Juhani Strömberg
Ann-Christin
Åström
Syyskuu 2015:
Jussi Autere
Pekka Jaatinen
Hanna Kivelä
Rami Vuola
Lokakuu 2015:
Lasse Aho
Timo Aukia
Alexander
Ehrnrooth
Sami Ensio
Timo Ihamuotila
Kari Kauniskangas
Nina Kiviranta
Hanna Loikkanen
Minna Metsälä
Yrjö Neuvo

Pertti Nupponen
Aki Ojanen
Päivi Pesola
Marja Pokela
Toni Pokela
Jari Rosendal
Jukka Sonninen
Sirpa-Helena
Sormunen
Catharina Stackelberg-Hammarén
Ann-Christine
Sundell
Arto Tenhunen
Riikka Tieaho
Anu Tuomola
Marco Wirén
Mauri Visuri
Marraskuu 2015:
Jaakko Autere
Jarna Heinonen
Jussi Herlin
Robert Ingman
Hille Korhonen
Mikko Nikula
Annika Poutiainen
Matti Rovamaa
Ville Voipio
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Aarni-Sirviö, Maarit
Aarnio-Isohanni, Marja
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Aho, Lasse
Airaksinen, Manne
Aitokallio, Sari
Ala-Ilkka, Heikki
Ala-Nikkola, Panu
Alho, Jukka
Allonen, Heikki
Aminoff, Hele-Hannele
Aminoff, Philip
Andersen, Teija
Andersin, Henrik
Antila, Jukka
Anttila, Juhani
Anttonen, Ari
Anttonen, Risto
Ant-Wuorinen, Jukka e
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto e
Aspholm, Ingalill
Aukia, Timo
Autere, Jaakko
Autere, Jussi
Beijar, Bengt
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Mari
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Peter
Björnberg-Enckell, Maria
Bondestam, Sebastian
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castren, Matti
Castren, Petri
Castrén, Päivi
Copeland, Matti
Dahlblom, Christina
Danielsson, Jöns
Danker, Mats
Ehrnrooth, Alexander
Ehrnrooth, Paul
Eklund, Jari
Eklundh, Sten
Ekroos, Vesa
Ekström, Jan
Elfving, Christian
Eloholma, Aimo
Eloranta, Jorma
Engman, Elina
Ensio, Sami
Erma, Juhani e
Ervasti-Vaintola, Ilona
Eräkangas, Kirsi
Fagerholm, Catarina
Fagerholm, Jannica
Floman, Erik
Forss, Martin
Fredrikson, Christian
Ginman-Tjeder, Nella
Gran, Kim

Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan
Grundsten, Henri
Gräsbeck, Jerker
Gröhn, Juha
Grönlund, Lasse
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
Hagros, Kaj
Hahto, Tarmo
Halmeenmäki, JuhaPekka
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, Jarna
Heinonen, Jouni
Heinonen, Mikko
Helander, Sari
Helaniemi, Erkki
Helenius, Mika
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herlin, Jussi
Herold, Marcus
Herranen, Arto
Herranen, Maarit
Hertsberg, Patrik
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hietalahti, Erkki
Hietanen, Kari
Hiljander, Henry
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmlund, Ralf
Honkanen, Vesa
Honkaniemi, Arto
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Hyvönen, Anna Maija
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri

Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hänninen, Markku
Ihamuotila, Mika
Ihamuotila, Timo
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan-Erik
Ingman, Robert
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Pekka
Jaatinen, Seppo
Jakosuo-Jansson,
Hannele
Jokinen, Jukka
Julin, Yrjö
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kallasvuo, Leena
Kallasvuo, Olli-Pekka
Kanerva, Leena
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karinen, Timo
Karppinen, Matti
Karttinen, Timo
Karvinen, Kari
Kasanen, Eero
Kaskeala, Juhani
Kasurinen, Hannu
Kataja, Matti
Kauniskangas, Kari
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
Kivelä, Hanna
Kivinen, Juha
Kiviranta, Nina
Kohonen, Ari
Kohtamäki, Timo
Koiso-Kanttila, Kimmo
Koivurinta, Jan M
Kokkila, Timo
Kokkonen, Marketta
Kolehmainen, Ilmo
Komi, Kirsi

Kontio, Johanna
Kontu, Aappo
Kopola, Nina
Koponen, Harri
Koponen, Juha
Koponen, Olli
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Hille
Korhonen, Juha
Korhonen, Jyrki
Korhonen, Kai
Korkiakoski, Anne
Korpi, Jaana
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koski, Arja
Koskinen, Jari
Koskinen, Markku
Kosonen, Pekka
Kostiainen, Leila
Kotka, Ville
Kottonen, Hannu
Kouvalainen, Satu
Krogerus, Hannu
Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kulmala, Teuvo
Kurkilahti, Lasse
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laakso-Manninen, Ritva
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Lahtinen, Antero
Laine, Pertti
Laine, Seppo
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T
Langenskiöld, Bertel
Larma, Janne
Laurila, Mauri
Lauslahti, Harri
Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero
Lehtimäki, Maunu
Lehtinen, Vesa
Lehtomäki, Vesa
Lehtoranta, Ari
Leino, Liisa
Leino, Timo
Lencioni, Roberto
Leppälä-Nilsson, Anne
Leskinen, Jorma
Lettijeff, Pekka
Liljeblom, Eva
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan

Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
Linnoihen, Hannu
Lintala, Heikki
Lipsanen, Juho
Loikkanen, Hanna
Louhija, Matti
Luhtaniemi, Timo
Lundmark, Pekka
Luoma, Pekka
Luomakoski, Jyri
Luomaranta, RitvaLiisa
Luostarinen, Reijo e
Lyytinen, Asa-Matti
Lång, Jan
Långenskiöld, Bertel
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Mairinoja, Heikki
Majander-Reenpää,
Leena
Maksniemi, Tauno
Malmberg, Juho
Manner, Matti
Manner, Simo
Manninen, Petri
Marjanen, Petri
Markula, Elisa
Martela, Heikki
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
Matikainen-Kallström,
Marjo
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Metsälä, Minna
Metsänen, Arto
Miekk-Oja, Susanna
Mielck, Janne
Mielonen, Jari
Miettinen, Marjo
Miettinen-Lähde, Saila
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkilä, Mika
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mäkinen, Seppo
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto

Nerg, Päivi
Neuvo, Yrjö
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Niemistö, Kari
Niemisvirta, Petri
Nihti, Markku
Nikkola, Matti

Nikula, Mikko
Niska, Jari
Niskanen, Erkki
Nissinen, Anu
Nordman, Carl e
Norvio, Erkki
Numelin, 		
Carl-Johan e
Nummela, Juho
Nupponen, Pertti
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Ojala, Sirpa
Ojala, Veijo
Ojanen, Aki
Oksanen, Markku
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Otala, Leena
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Packalén, Matti
Paitula, Hannu
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
Palomäki, Atte
Palomäki, Riitta
Palosuo, Heikki
Palvi, Mauri
Pankakoski, Antti
Pantsar-Kallio, Mari
Parkkinen, Marko
Parviainen, Seppo
Pasanen, Jari
Paukku, Paul
Paul, Mikael
Paulig, Eduard
Paulin, Jyrki
Pauni, Sami
Pelkonen, Arno
Peltola, Juha
Penttilä, Hannu
Pere, Pekka
Perttunen, Risto
Pesola, Päivi
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
Pokela, Marja
Pokela, Toni
Poutiainen, Annika
Punta, Eeva
Puolimatka, Rauno
Pynnä, Harri
Pärssinen, Harri
Pääkkönen, Tarja
Pölönen, Jouko

Pöysti, Kaija
Rahkonen, Ari
Raitala, Pasi
Raitasuo, Outi
Raitio, Laura
Rantanen, Juha
Rantanen, Teppo
Rantanen-Kervinen,
Pirkko
Rasila, Kimmo
Rasila, Tommi
Ratia, Lauri
Rauramo, Markus
Rautamaa, Jari-Pekka
Rautiainen, Ismo
Rehn, Alf
Remes, Seppo
Reponen, Kalle
Ritakallio, Timo
Roiko, Leena
Rolig, Petri
Roos, Henrik
Rosberg, Marja-Liisa
Rosendal, Jari
Rossi, Teuvo
Routila, Panu
Rovamaa, Matti
Ruotsalainen, Seppo
Ruuska, Jukka
Rytkönen, Esko
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena
Saikku, Markus
Sailas, Harri
Saini, Timo
Saksman, Ossi
Salakka, Jouko
Salo, Marita
Salo, Risto
Salokangas, Mika
Salokoski, Timo
Salomaa, Jukka
Salonen, Juha
Salonen, Sampo
Salonius, Anne-Maria
Saraketo, Timo
Sarhimaa, Mika
Sarsama, Juha
Sasse, Jan
Savolainen, Harri
Savonlahti, Riitta
Schalin, Berndt
Schalin, Kiuru
Schalin, Siv
Schulman, Peter
Schults, Margus
Sebbas, Leif
Seitovirta, Mika
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
Sonninen, Jukka
Sormunen, Kirsi
Sormunen, Sirpa-Helena
Stackelberg-Hammarén,
Catharina
Stadigh, Kari
Stenberg, Erkki
Strengell, Merja
Strömberg, Juhani
Ståhlberg, Kaarina
Sumelius, Bertil
Sundell, Ann-Christine
Sundén, Jon
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero

Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti, Mikko-Jussi
Suonoja, Soili
Suutala, Heikki
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Syrjänen, Hannu
Söderholm, Raija-Leena
Söderström, Eriikka
Takala, Erja
Takanen, Harri
Tallqvist, Charlotta
Talma, Arja
Talvitie, Jyrki
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tanttinen, Annika
Tapio, Markku
Tauriainen, Reijo
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Arto
Tenhunen, Pauliina
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tieaho, Riikka
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti
Tikkakoski, Matti
Timgren, Martti
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolvanen, Tapio
Tonteri, Jarmo
Toveri, Maarit
Tuominen, Jaana
Tuomola, Anu
Tuovinen, Tiia
Turunen, Jorma
Turunen, Seija
Tähtinen, Jyrki

Törnroos-Huhtamäki,
Solveig
Tötterman, Markus
Vaajoensuu, Hannu
Wahlroos, Juha
Vahtola, Marina
Walldén, Helena
Wallgren-Lindholm,
Carita
Valo, Raimo
van Niftrik, Christian e
Vanha-Honko, Vesa
Vanhainen, Juha
Vanhanen, Ari
Vanhanen, Jussi
Varelius, Juha
Varjas, Tapani
Vartiainen, Pekka
Wartiovaara, Markus
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna
Veijalainen, Jarkko
Veijalainen, Lauri
Vepsäläinen, Anni
Wessman, Anna Maija
Vesterinen, Vesa
Westerlund, Heikki
Westermark, CarlMagnus

Westersund, Anne
Viherto, Tero
Vikiö, Jari
Viljo, Matti
Wilkman, Nina
Vimpari, Antti
Wirén, Marco
Viri, Jukka
Virkkunen, Lauri
Virtanen, Antero
Virtanen, Olli V
Visuri, Mauri
Vitie, Heikki
Vitzthum, Christoph
Voipio, Raimo
Voipio, Ville
Wolontis, Mats
von Knorring, Johan
von Weymarn, Tom
Vuola, Rami
Vuoria, Matti
Vähämöttönen, Vesa
Väliaho, Pirjo
Välikangas, Liisa
Väänänen, Heikki
Åström, Ann-Christin

Hae yhdistyksen
jäsenyyttä
Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistäen hyvää hallitustyötä.
Yhdistyksen tavoitteena on olla johtava
foorumi hallitustyön kehittämisessä
Suomessa. Yhdistys osallistuu myös
aktiivisesti alan pohjoismaiseen ja
eurooppalaiseen kehitykseen.
Yhdistyksessä on yli 600 henkilöjäsentä, neljä yhteisöjäsentä ja 20
asiantuntijakumppania. Jäseneksi
hyväksytään henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot sekä kokemusta
hallitustyöskentelystä pössiyhtiössä tai
muussa merkittävässä yrityksessä. Hakijalla tulee olla kahden hänet tuntevan
yhdistyksen jäsenen suositus. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset.
Lisätietoja: www.dif.fi/jasenyys/
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Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Hallituksen esitysluonnos
laiksi arvo-osuusjärjestelmästä
ja selvitystoiminnasta

Tilintarkastuslain
uudistaminen

Valtiovarainministeriö julkaisi 28.10.2015 luonnoksen,
jolla on tarkoitus toteuttaa EU:n arvopaperikeskusasetuksen vaatimat muutokset Suomen lainsäädäntöön. Luonnos
lähti lausuntokierrokselle, joka päättyi 2.11.2015. Yhdistys
on antanut ehdotuksesta lausunnon.
EU:n asetuksen ja lainsäädäntöluonnoksen tavoitteena on avata arvopaperien säilytys kilpailulle siten, että
liikkeeseenlaskijalla olisi oikeus vapaasti valita käyttämänsä arvopaperikeskus EU-alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista. Valtiovarainministeriö ehdottaa siirtymistä järjestelmään, jossa sijoittajalla olisi laissa säädetyn
siirtymäkauden jälkeen oikeus valita suoraan omistajakohtaisen arvo-osuustilin rinnalla myös säilyttäjäpankin
hallinnoima tili osakkeiden säilyttämiseen. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta hallintarekisteröidä myös suomalaiset
osakeomistukset.
Omistajatietojen julkisuuden säilyttämiseksi ehdotetaan
patentti- ja rekisterihallitukseen luotavaksi uusi tietojärjestelmä, johon tilinhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat
toimittavat tiedot suomalaisten omistamista hallintarekisteröidyistä osakkeista ja josta jokaisella on oikeus saada tietoja. Velvollisuus osakasluettelon pitämiseen siirtyisi arvopaperikeskuksesta yhtiön hallitukselle; osakeyhtiölakia
myös muutettaisiin siten, että yhtiöiden ei enää tarvitsisi
ylläpitää erillistä osake- ja osakasluetteloa, vaan vaatimus
koskisi ainoastaan osakasluettelon pitämistä.

Uusi tilintarkastuslaki ja laki julkishallinnon
ja talouden tarkastuksesta tulevat voimaan
1.1.2016. Uudessa tilintarkastuslaissa muutetaan tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmiä sekä tilintarkastajien valvonta
järjestelmää.
Nykyiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat
siirtyvät uuteen järjestelmään. Siirtyminen
edellyttää rekisteröitymistä Tilintarkastusvalvonnalle 31.3.2016 mennessä. Uudessa
järjestelmässä HTM-tilintarkastaja rekisteröidään HT-tilintarkastajaksi ja KHT-tilintarkastaja HT- ja KHT-tilintarkastajaksi. Myös
tilintarkastusyhteisöt yhtenäistyvät uuden
tilintarkastuslain tullessa voimaan. Lakimuutoksen mukaisesti HTM-, KHT- ja JHTTyhteisöt ovat kaikki ”tilintarkastusyhteisö”nimikkeen alla.
Tilintarkastajien valvonnasta vastaa uuden
lain mukaisesti vuoden 2016 alusta patenttija rekisterihallitukseen perustettava Tilin
tarkastusvalvonta-yksikkö. Uuden yksikön
tehtäviin kuuluvat muun muassa tilintarkastajien hyväksyminen, tutkintojen järjestäminen,
rekisterin ylläpito, tilintarkastuksen yleinen
ohjaus ja kehittäminen sekä tilintarkastajien
toiminnan laadunvalvonta.

Uusi listayhtiöiden hallinnointikoodi
Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus hyväksyi
uuden hallinnointikoodin 1.10.2015, ja se tulee voimaan 1.1.2016.
Uuden hallinnointikoodin keskeinen muutos koskee sen rakennetta sekä suositusten muotoilua ja
jäsentelyä. Tämän lisäksi uusi hallinnointikoodi sisältää joitakin uusia suosituksia muun muassa hallituskokoonpanon valmistelusta ja siihen liittyvästä avoimuudesta, monimuotoisuusperiaatteen määrittelystä
sekä lähipiiriliiketoimista. Elokuussa päättyneen lausuntokierroksen perusteella tehtiin kaksi merkittä42 Boardview 4/2015

vämpää muutosta 17.6.2015 julkaistuun luonnokseen.
Hallituksen jäsenen riippumattomuutta koskevaa kriteeriä muutettiin siten, että yhtiölle ei aseteta velvollisuutta julkistaa perusteluja, mikäli yhtäjaksoisesti
vähintään 10 vuotta hallituksen jäsenenä toiminut
henkilö katsotaan kokonaisarvioinnin perusteella riippumattomaksi yhtiöstä. Tarkastusvaliokunnan osalta
aikaisempaa luonnosta on muutettu siten, että kaikilta valiokuntajäseniltä ei edellytetä riippumattomuutta yhtiöstä; riittävää on enemmistön riippumattomuus.

Yhteisöjäsenet/henkilöedustajat

Kirjanpitolaki muuttuu
vuoden 2016 alussa
Hallitus antoi 22.10.2015 esityksen
kirjanpitolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (HE
89/2015). Esityksellä saatetaan EU:n
tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU)
määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Esityksellä kevennetään
tilinpäätössääntelystä pienyrityksille
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä
selkeytetään kirjanpitolain rakennetta.
Tilinpäätöksen laadintaa pienyrityksissä helpotettaisiin ottamalla
käyttöön direktiivin pienyrityspoikkeukset ja erityiset helpotukset mikro
yrityksille mahdollisimman laajasti.
Myös osakeyhtiölaissa oleva konsernitilinpäätösvelvoite poistuisi pien- ja
mikroyrityksiltä. Kirjanpitolainsäädäntö selkeytyisi, kun uudistetussa
rakenteessa pieniä ja mikroyrityksiä
koskevat tilinpäätössäännökset siirrettäisiin omaksi kokonaisuudekseen,
erilliseen asetukseen. Yrittäjä saisi
siten tyhjentävän tiedon siitä, mitkä
seikat tulee esittää tilinpäätöksessä.
Lisäksi hallituksen esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi myös uusi
laki erityisestä tiedonantovelvoitteesta kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittaville yrityksille. Näiden yritysten tulisi
raportoida maakohtaisesti eri maiden
hallituksille ja niiden alaisille tahoille
maksamansa rahasummat.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että niitä tulee
noudattaa ensimmäisen kerran
1.1.2016 tai sen jälkeen alkavina tilikausina. Kirjanpitolain uudistettuja
säännöksiä olisi mahdollista noudattaa jo lain voimaantulon jälkeen laadittavissa tilinpäätöksissä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Timo Ritakallio ja Mikko Mursula
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Risto Murto ja Reima Rytsölä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Satu Huber ja Hanna Hiidenpalo
Solidium Oy
Annareetta Lumme-Timonen ja Petter Söderström

Asiantuntijakumppanit
AS3
Asianajotoimisto Borenius Oy
The Boston Consulting Group
Boyden Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Danske Bank
Deloitte
EY
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Hay Group
Heidrick & Struggles
Hill+Knowlton Oy
KPMG
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Mandatum Life
McKinsey & Company
Mercer
Mercuri Urval
MPS-Yhtiöt Oy
Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
PwC
Roschier Asianajotoimisto Oy

Hallitus

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

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

Toimistopäällikkö
Maija Hiiri
maija.hiiri@dif.fi
Puh. 0400 48 55 48
Viestintäsuunnittelija
Timo Harjuniemi
timo.harjuniemi@dif.fi
Puh. 050 520 5854
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hallitustyön arviointi – DIF:n jäsenkysely

Hallitustyön arviointi
varmistaa tehokkuuden
Omistajien kiinnostus hallitustyön tehokkuuden arviointiin
kasvaa syystäkin myös Suomessa. Nykyiset arviointikäytännöt
ovat kuitenkin monissa hallituksissa riittämättömät.

S

uomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ohjeistaa
seuraavaa: ”Hallitustyöskentelyn tehokkuuden
takaamiseksi hallituksen on arvioitava säännöllisesti toimintaansa ja
työskentelytapojaan. Arviointi voidaan toteuttaa sisäisenä itsearviointina tai käyttämällä ulkopuolista
arvioijaa.”
Eurooppalaiset ja suomalaiset
pörssiyhtiöt ovat omaksuneet käytännön melko hyvin. Heidrick &
Strugglesin tutkimuksen mukaan
eurooppalaisista yhtiöistä 70 ja suomalaisista yhtiöistä 81 prosenttia
arvioi työskentelytapojaan vuosittain. DIF:n ja Heidrick & Strugglesin kesällä 2015 DIF:n jäsenille
tekemän kyselyn mukaan 84 prosentissa hallituksia on toteutettu
arviointi, suurimmassa osassa vuosittain.
Mutta kun tarkastellaan, kuinka
moni hallitus käyttää toimintansa
arviointiin ja kehittämiseen ulkopuolista apua, luvut heikkenevät
merkittävästi: vain 36 prosenttia
eurooppalaisista ja suomalaisista
yhtiöistä noin 42 prosenttia on toiminut näin.
Yhä haastavammassa toiminta
ympäristössä hallitustyön menestystekijöiksi muodostuvat hallituksen kyky ja notkeus ennakoida ja
reagoida muutoksiin. Tämä tarkoittaa oikeanlaisten jäsenten valintaa.
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Nykyiset arviointimenetelmät
riittämättömät

Reagointikyky
ratkaisee

puheenjohtajan kykyä orkestroida
hallitusta sekä hallituksen kykyä
sparrata toimitusjohtajaa ja johtoa
sekä hallituksen toimintakulttuurin, dynamiikan ja prosessien toimivuutta.
Tehokkaan hallitustyön arvioinnin tulisikin pitää sisällään edellä
mainittujen osa-alueiden arviointi.
EU:n työpaperi (Green Paper)
tarkentaa hallitusarvioinnin tekemisestä muun muassa sen, että
arvioinnin tulisi kattaa hallituksen
ja sen valiokuntien toiminta ja organisaatio. Lisäksi sen tulisi ulottua
jäsenten kompetenssien ja tehokkuuden arviointiin sekä peilata,
kuinka hyvin hallitus on suoriutunut asetetuista tavoitteista.

Nykyiset arvioinnin menetelmät
epäonnistuvat tuottamaan hyötyjä
kriittisimmillä ja sensitiivisimmillä
osa-alueilla. DIF:n ja Heidrick &
Strugglesin tutkimuksen mukaan
hallitukset ovat onnistuneet parhaiten seuraavilla arvioinnin osa-alueilla:
►► Hallituksen puheenjohtajan toiminta
hallituksen keskeisenä orkestroijana
►► Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen suhde
►► Strategian sisältö, linjaukset ja yhteinen näkemys niistä
►► Hallituksen sisäinen dynamiikka ja
toimintakulttuuri
Heikoimmin sen sijaan hallitukset kokevat onnistuneensa seuraavien asioiden arvioimisessa:
►► Hallituksen ja johtoryhmän välinen
suhde
►► Hallituksen kokoonpano ja
seuraajasuunnittelu
►► Hallituksen prosessien tarkastelu
governance- ja strategiatavoitteiden
saavuttamiseksi
Tulokset ovat samansuuntaiset
riippumatta siitä, onko arviointi
tehty itsearviointina vai ulkopuolisena arviointina.
Mistä tämä johtuu, ja millaista
lisäarvoa eri arviointimenetelmistä
on syytä odottaa?

Tuomo Salonen

Itsearviointi
sokeuttaa helposti

Itsearviointi on hallituksen
jatkuvan kehittämisen työkalu

Managing Partner,
Heidrick & Struggles

Nina Kurola

Partner,
Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles on
DIF:n asiantuntijakumppani

den päästä välttämättä tuo enää
mitään uutta”.
Pelkkä itsearviointi sokeuttaa helposti hallituksen kykyä arvioida ja
kehittää kriittisesti toimintaansa.

Itsearviointi on tärkeä osa minkä
tahansa tiimin jatkuvan kehittämisen toimintaa. Rakentava ja itsekriittinen arviointi fasilitoi hallitukObjektiivinen arviointi
sen keskinäistä vuorovaikutusta ja
mahdollistaa läpinäkyvyyden
keskustelua siitä, miten toimintaa
ja muutoksen
voidaan tehostaa ja ohjata.
Ison-Britannian hallinnointikoodi
DIF:n ja Heidrick & Strugglesin kyselyn mukaan arviointitapana ohjeistaa nykyisin, että FTSE 350
on tyypillisesti kysely. Myös avointa -yhtiöiden on toteutettava ulkopuolisen suorittama hallitustyön arviryhmäkeskustelua ja puheenjohtaointi joka kolmas vuosi. Myös EU:n
jan ja jäsenen välistä keskustelua
työpaperissa on ehdotettu, että noin
käytetään melko yleisesti.
joka kolmas vuosi olisi syväluotaaSen sijaan vain 9 prosenttia
vamman
ja objektiivisemman arvivastaajista ilmoitti, että itsearvioinnin paikka. Työpaperissa todeoinnissa tehdään jäsenten hentaan lisäksi, että erityisen haastakilökohtaisen kontribuution ja
vissa paikoissa, kuten kriiseissä tai
kompetenssien arviointia. Vasmuutostilanteissa, ulkopuolisesta
taavasti jäsenet saavat näistä asiarvioinnista on selvästi enemmän
oista harvoin palautetta. Tämä lienee yksi syy siihen, että itsearviointi hyötyä.
Jatkuvan kehittämisen täytyy olla
ei tuota merkittävää lisäarvoa halhallituksen omalla vastuulla, mutta
lituksen kokoonpanoon, sen dynasäännöllisin väliajoin on järkevää
miikan kehittymiseen ja seuraajahyödyntää ulkopuolista asiantunsuunnitteluun.
Itsearvioinnin hyödyiksi koettiin, tijaa. Erityisesti ulkopuolinen arviettä hallitus ylipäätään keskusteointi tulee tarpeeseen, kun yhtiö on
lee toiminnastaan. Hyödylliseksi
merkittävässä muutostarpeessa ja
koettiin myös hallitustyön kehittäjoudutaan menemään luottamukmisen järjestelmällisyyden lisäänsen kannalta herkille alueille, kuten
tyminen sekä vuorovaikutuksen ja
tarkastelemaan hallituksen kokoonavoimuuden lisääntyminen hallipanoa ja kompetensseja.
tuksessa. Toisaalta itsearvoinnin
DIF:n kyselyyn osallistuneiden
haasteeksi koetaan se, että ”mekaa- kokemukset ulkopuolisen arvioinninen itsearviointi ei parin vuonin hyödyllisyydestä vaihtelivat.

Suurimmiksi hyödyiksi koettiin kuitenkin objektiivisuuden ja epäkohtien läpinäkyvyyden lisääntyminen,
tuoreen näkemyksen ja benchmarktiedon tuominen hallitustyöhön sekä sen varmistaminen, että
ulkoisten arviointien välillä tapahtuva sisäinen arviointi on riittävän
avointa ja olennaista.

Lisäarvo syntyy
kokonaisvaltaisella ja pintaa
syvemmällä tarkastelulla
Kun verrataan käytettyjä menetelmiä koettuun arvioinnin hyötyihin, voitaneen todeta, että hallitustyön tehokkuuden arvioinnissa vielä
kehitettävää.
►► Hallitusten strategia- ja seuranta
prosessien tehokkuuden arvioiminen
on tehtävä syvällisemmin, koska ne
ovat hallitustyön ytimessä.
►► Hallitustyön arviointiin tulee osallistaa riittävän laajasti myös operatiivinen johto, jotta hallintomallin
toimivuudesta ja dynamiikasta syntyy
riittävän laaja näkemys.
►► Hallituksen täytyy pystyä systemaattisempaan osaamisensa, jäsenten
kontribuution ja kompositionsa arviointiin sekä seuraajasuunnittelun, ja
ottaa riittävät menetelmät avuksi.
►► Hallituksen sisäistä dynamiikkaa ja
toimintakulttuuria pitäisi arvioida
tehokkaammin suhteessa koko yhtiön
haluttuun toimintakulttuuriin. Johtaminen lähtee hallituksesta.
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MC reads

Suomalainen
johtamiskirja voi hyvin

Matti Copeland

on EY:n Executive
Director ja utelias
businesskirjojen lukija

Voimme ylpeänä todeta,
että tämän syksyn
johtamiskirjojen huiput
ovat meille suomalaisille
poikkeuksellisen
helppoa ja miellyttävää
lukemista. Kirjoittavathan
Matti Alahuhta ja Arto
Hiltunen johtamisesta
rehellisesti ja uskottavasti.
Kirjoittajat ovat ansainneet
johtamisteoillaan paikkansa
johtamiskirjailijoina.
Matti Alahuhdan Johtajuus – kirkas
suunta ja ihmisten voima ja Arto
Hiltusen Johtamisesta ovat kansista
lähtien kirjoittajiensa, johtajien,
näköisiä. Elämän näköisiä, kasvollisia. Persoonallisia ja mukaansatempaavia, helppolukuisia mutteivat
siltikään keveitä. Rehellisiä.
Johtajuus ja johtaminen demystifioidaan näissä kirjoissa persoonallisella tavalla, joka kantaa molempien kirjojen juonta. Alahuhdan
kirjassaan tarjoamat viisi kokemusperäistä johtamisen avainperiaatetta ovat:
►► kirkas suunta ja selkeät tavoitteet
►► avoimuus ja suoruus
►► fokus
►► yksinkertaisuus ja
►► oikea-aikaisuus.
Hiltusen johtamisen viisi E:tä ovat
►► elastisuus
►► ennustettavuus
►► empatia
►► eettisyys ja
►► energisyys.
46 Boardview 4/2015

Paljon samaa, varsinkin, kun
molemmat näkevät johtajan inhimillisen puolen ja yrityskulttuurin voimavarana, jonka varaan
voi rakentaa. Molemmat varoittavat johtajaa sokaistumasta
omista, erinomaisista ajatuksistaan.
Molemmat puhuvat avoimen viestimisen puolesta.
Molemmat kirjat ovat yrityskulttuurikirjoja ja strategiakirjoja. Esimerkkeinä käytetään tilanteita
muun muassa Koneelta, Nokialta,
Postilta ja S-ryhmältä. Niillä ei kuitenkaan rehvastella tai retostella,
pikemminkin annetaan varsin arkinen mutta määrätietoinen kuva
kehityksestä, menestyksestä, jossa
hyvällä johtajuudella on iso merkitys.
Molemmat kirjoittajat ovat koko
työuransa puhuneet avoimesti johtamisen merkityksestä, joten kirjatkin keskittyvät siihen. Johtajana toimimisesta saa inhimillisen
kuvan. Aitous, rohkeus, rehellisyys, uteliaisuus ja vastuu kuuluvat molempien kirjoittajien johtamissanavarastoon. Molemmat
myös tunnistavat muutoksen roolin ja sen mukana tulevan vanhan
poisoppimisen tarpeellisuuden.
Johtajan on toisaalta kunnioitettava historiaa, mutta myös luotava
uutta tavoiteltavaa. Tulevaisuuden
tuomat mahdollisuudet on pystyttävä kommunikoimaan ymmärrettävästi – joukot on saatava mukaan.
Hyvä johtajuus ja kirkas strategia
välittyvät asiakkaille. Johtaminen
on näkyvämpää kuin ehkä kuvittelemmekaan. Johtamisessa ollaan
läsnä ja kuunnellaan.

DIF:n jäsen

Matti Alahuhta:
Johtajuus – kirkas
suunta ja ihmisten
voima
Docendo, 2015

Arto Hiltunen:
Johtamisesta
Talentum, 2015

Johtajuus- ja Johtamisesta-kirjat
vahvistavat mielestäni sen, että suomalainen johtaminen on vähintään
yhtä hyvää kuin kansainvälinen johtaminen missä tahansa muualla.
Jokainen meistä ansaitsee hyvää
johtamista, ja siitä on tullut ei yksin
yritysten vaan myös kansakuntien
tärkein kilpailutekijä. Muistettava
on, että kilpailukykyä voi ja täytyy kehittää. Myös johtamista pitää
kehittää, jolloin organisaatiot voivat oppia ja tulevaisuus näyttäytyy
energisoivana kaikkine mahdollisuuksineen.
”Muutoksesta tulee tehdä iso
yhteinen asia” – Alahuhta.
”Palkitseminen on pohjimmiltaan
yrityksen omistajien sijoitus parempaan tulokseen pääsemiseen” – Hiltunen.

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.
Roschier was established in Helsinki in 1936 and is
celebrating 10 years in Stockholm in 2015. With 95 lawyers in
Sweden and 120 in Finland and an excellent track record in
demanding international legal work, we are one of the leading
law firms in the Nordic region.
www.roschier.com

Committed to your success.

As one of the premier law firms in Finland, we are at your service for all the highest quality of business legal
needs. We combine a strong commercial awareness with a proven track record of providing the sophisticated
advice needed for you to succeed.

Legal wisdom. Practical advice.

