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BGG ILMO
Delivering impact in
the Nordics
The Boston Consulting Group has been the fastest-growing top management
consultancy in the Nordics for the past ten years. We currently employ
nearly 500 people from diverse backgrounds. BCG’s success in the Nordics is
something unprecedented, something that we couldn’t have achieved without
becoming the trusted partner for our clients.
This growth is a testament of delivering significant, measurable and sustained
impact together with our clients, through individual programs and full-scale
transformations. Our growth reflects BCG’s ability to attract, develop, and
retain people, which sets our culture apart.
Shaping the Future. Together.
www.bcg.fi
Follow BCG on Facebook and Twitter.

2 BOARDVIEW 1 - 2/2017

PÄÄKIRJOITUS

Hallitus, megatrendit
ja työn tulevaisuus

O

nko kaikille tulevaisuudessa töitä? Mistä löydämme digiosaajia? Teknologia, globalisaatio ja niiden mukanaan tuomat
sosioekonomiset ilmiöt muuttavat maailmaa. Yritysten tulee
sopeutua näihin muutoksiin ja samalla löytää uusia kasvu-uria,
mikäli ne haluavat menestyä. Yleensä joudutaan tekemään suuria muutoksia henkilöstössä. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta
Kaikki tuntevat tarinnan Britannian teollistumisesta ja Kehruu-Jennystä. Kehruu-Jennyn keksijä, James Hargreaves, kohtasi voimakasta vastustusta. Hargreavesin kotiin tunkeuduttiin ja hänen koneensa tuhottiin.
Mies joutui vaihtamaan maisemaa ja perustamaan salatehtaan koneidensa
valmistusta varten. Iskun takana olivat kehrääjät, joiden tekemää työtä
Kehruu-Jenny nopeutti huomattavasti. Vastaava tilanne kuin nykyajan
konepajassa. Robotit korvaavat hitsaajia. Tilalle tarvitaan koodaajia.
Uutta on muutoksen nopeus. Megatrendit ovat yksi tapa hahmottaa
muutoksia, joiden keskellä elämme. Sitran artikkelissa käsitellään niitä
laajasti. Tässä lehdessä käsitellään myös megatrendien vaikutusta eri toimialoilla:
Tiesitkö, että Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon
lämpeneminen alle 2 °C asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan? Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että 2 °C asteen tavoitteen
saavuttaminen edellyttää noin 16 500 miljardin Yhdysvaltain dollarin
arvoisia investointeja maailman energiajärjestelmään. Tästä enemmän
Pekka Lundmarkin kirjoituksessa.
Tiesitkö, että maailman väkiluvun ennustetaan nousevan yli 9,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä? Kulutuksen kasvaessa uusiutumattomille
öljypohjaisille raaka-aineille sekä ympäristöä kuormittaville valmistusmenetelmille on löydettävä vaihtoehtoja. Tästä enemmän Kari Jordanin
kirjoituksessa.
Tiesitkö, että maailman 20 myydyimmästä lääkevalmisteesta valtaosa
on jo nyt biologisia? Tästä enemmän Reijo Salosen kirjoituksessa.
Megatrendit vaikuttavat meihin kaikkiin ja työhön, mitä yrityksissä tehdään ja miten sitä tehdään. Miten henkilöstö saadaan mukaan jatkuvaan
muutokseen? Miten saada juuri ne halutut osaajat viihtymään yrityksessä?
Onko yrityksellä oltava tarkoitus, jotta se houkuttelee 2000-luvulla syntyneitä digiosaajia?
Tämän lehden toinen teema on ”Hallitus ja henkilöstö”. Sen alla on
monta kiinnostavaa artikkelia, kuten Case Nokia, Why does your Company exist? sekä tärkeä katsaus henkilöstön edustukseen hallituksissa eri
Euroopan maissa.
Hyviä lukuhetkiä ja hyvää kesää!

Megatrendit ovat
yksi tapa hahmottaa
muutoksia, joiden
keskellä elämme.

Helsingissä
kesäkuussa 2017
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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Corporate Compliance
in the Boardroom

Corporate compliance has become an important part of the
board agenda. Instead of a technical approach to compliance,
many companies have now established comprehensive
compliance functions for risk management, as well as for
executing and monitoring corporate policies and strategy.
In addition to securities and competition regulation, antibribery and international sanctions have emerged as key
compliance areas alongside, for example, sustainability

and monitoring of labour conditions. Due to the risks and
opportunities involved, many boards have taken the lead
in managing corporate compliance.
We offer leading expertise in specific areas of corporate
compliance, but we also support corporate management
and boards in compliance-related decision-making and
implementation. The right advice entails much more than
only what is legally correct.

Main Corporate Responsibility & Compliance contacts in Helsinki
Anders Bygglin
Tel. +358 9 2288 4437
anders.bygglin@hannessnellman.com

Heidi Haanpää
Tel. +358 9 2288 4206
heidi.haanpaa@hannessnellman.com

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

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

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

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

PUHEENJOHTAJALTA

Epävarmuuden
aikana

D

IF:n teemoina on tänä keväänä
käsitelty megatrendejä, disruptiota ja henkilöstöä. Megatrendit ja disruptio vaikuttavat siihen, miltä pelikenttä näyttää ja
mitä mahdollisuuksia siellä on tarjolla. Henkilöstön asenne ja osaaminen vaikuttavat siihen, pystyykö yritys reagoimaan pelikentän
ja pelattavan pelin muutoksiin. Disruptiossa
toimiva johto joutuu hankalaan puristukseen,
kun sen tulisi toisaalta pohtia uuden pelikentän ja uuden pelin ominaisuuksia ja näihin
tarvittavia uusia kyvykkyyksiä ja toisaalta varmistaa, ettei se menetä otettaan siitä pelistä,
jossa juuri nyt on menestyttävä. Tässä myllerryksessä korostuu hallituksen vastuu siitä,
että yritystä kehitetään kestävästi. Päätöksissä on yhtäaikaisesti otettava kantaa lyhyen,
keskipitkän ja pitkän aikavälin kysymyksiin.
Perinteisesti on katsottu, että toimiva
johto vastaa strategian valmistelusta ja hallitus sen hyväksymisestä ja toteutumisen
varmistamisesta. Megatrendit ja disruptio
edellyttävät myös hallitukselta strategisen
näkemyksen muodostamista. Jotta toimiva
johto kokee voivansa esittää suuria ja pitkälle
tulevaisuuteen tähtääviä satsauksia, on sen
koettava, että sen näkemykset tulevaisuuden
mahdollisuuksista ja uhista ainakin pääosin
kohtaavat hallituksen (ja harvaomisteisissa
yrityksissä myös omistajien) näkemysten kanssa. Megatrendeihin ja disruptioon
sopeutuminen edellyttää dialogia, johon on
viisasta osallistuttaa myös henkilöstö. Tähän
on viime vuosina vihdoin Suomessakin löytynyt laaja kirjo menetelmiä, jotka toivon
mukaan tulevat alentamaan työmarkkinoillamme perinteeksi muodostunutta vastakkainasettelua. Aiheesta käytiin DIF:in vuosikokouksessa mitä mainioin keskustelu.
Disruptiossa on ulottuvuus, joka sopii huonosti perinteisten taloustieteiden lineaariseen

Hallituksen kyky toimia
reaaliajassa nousee arvoon
arvaamattomaan.

ja positivistiseen ajattelumalliin: epävarmuus.
Se ei ole riskien tavoin todennäköisyyslaskelmien avulla kvantifioitavissa. Jotain yllättävää saattaa tapahtua: kahden maan nahistelu muuttuu sodaksi, raha menettää arvonsa,
ylimmän johdon tapaaminen päättyy onnettomuuteen, jne. Epävarmuuden vallitessa
hallituksen kyky toimia reaaliajassa nousee
arvoon arvaamattomaan. Hallituksella tulee
olla keinot uuden tilannekuvan muodostamiseen ja rajujenkin päätösten tekemiseen
nopeasti. Aina ei ole aikaa vuosikellopohjaiseen päätöksentekoon.
Perinteiset hyvän hallintotavan koodit sisältävät paljon hyödyllisiä neuvoja siitä, miten
hallituksen vastuulla olevat asiat hoidetaan
lakien ja asetusten puitteissa, asianmukaisesti
ja hyvässä järjestyksessä. Niitä kannattaa seurata. Comply or Explain -periaate tukee mainiosti hallintotavan kehittämistä yrityksen
olemuksen ja tarpeiden pohjalta.
Hallintokoodeissa ei kuitenkaan pohdita
kovin syvällisesti hallituksen roolia yhtiön
ylimpänä vastuunkantajaelimenä. Mitä hallitus pyrkii saamaan aikaiseksi ja miten hallitus
varmistaa, että tavoitteisiin päästään? Tätä
aukkoa täydentää ansiokkaasti eteläafrikkalaisen Mervyn Kingin ajatus Apply and Explain
(King IV 2016: https://www.pwc.co.za/en/
publications/king4.html). Mielestäni tässä on
juuri sellainen uusi teema, jossa DIF voisi toimia keskustelunavaajana Suomessa.

Helsingissä
kesäkuussa 2017
Philip Aminoff
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
BOARDVIEW 1 - 2/2017
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Raimo Lind
hallitusammattilainen,
eläkkeellä Wärtsilän
johtotehtävistä

DIF:n jäsen

GUNVOR KRONMAN
JA RAIMO LIND

Megatrendejä
ei voi sivuuttaa
8 BOARDVIEW 1 - 2/2017

Megatrendit vaikuttavat
yritysten toimintaan entistä
enemmän. Jo nyt erityisesti
digitalisaatio ja automaatio
jylläävät, mutta muitakaan ei voi
jättää huomiotta. Megatrendien
vaikutusta hallitustyöskentelyyn
pohtivat hallitusammattilaiset
Gunvor Kronman ja Raimo Lind.
Teksti: Jari Jokinen Kuvat: Miika Kainu

Gunvor Kronman
toimitusjohtaja

Hanasaari – Ruotsalaissuomalainen
kulttuurikeskus
DIF:n jäsen
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M

aailma muuttuu todella
kovaa vauhtia ja vallalla
olevat megatrendit vaikuttavat suomalaistenkin
yritysten tulevaisuuteen.
Yritysten hallituksissa
pitää olla diversiteettiä ja avointa keskustelua,
jotta uhat ja mahdollisuudet osataan ottaa
huomioon yrityksen tulevaisuuden kannalta.
Toimialasta riippuen kaikki megatrendit
eivät vaikuta kaikkiin yhtiöihin. Työn tekemisen muutokset vaikuttavat kuitenkin kaikkiin
yrityksiin, ja niihin Suomessa ei olla vielä täysin tartuttu.
Teknisen kehityksen hyppäykset ovat luonnollisia, pitää vain nähdä ne mahdollisuudet,
joissa erityisesti Suomi on vahvoilla.

Miten megatrendit vaikuttavat
yrityksen johtamiseen?
Raimo Lind: Megatrendeistä digitalisaatio ja
teknologian murrokset hämärtävät toimialojen rajoja. Niitä pitää seurata erityisen tarkasti. Niissä viidessä yrityksessä, joiden hallituksessa istun, osa megatrendeistä on hyvinkin relevantteja, osa vaikuttaa toimintaan
vain välillisesti tai viiveellä.
Gunvor Kronman: Kyllähän ne vaikuttavat
hyvin eri tavalla riippuen siitä, mikä on yrityksen markkina. Hallituksen kokoonpanolla
on tässä merkitystä. Hallituksessa pitää olla
riittävästi diversiteettiä ja myös sellaista out
of the box -ajattelua. Olen tehnyt paljon töitä
Ruotsissa ja Tanskassa, ja siellä tällainen ajattelu on vallinnut jo pidempään. Jos hallituksen kokoonpano on liian samankaltainen,
tyhmien kysymysten ja rohkeiden ajatusten
esittäminen jää vähemmälle.
Raimo Lind: Tällaisen ajattelun salliminen
on puheenjohtajan tehtävä.
Gunvor Kronman: Jos mennään kaavan
mukaan, niin megatrendien käsittely jää aika
ohueksi. Se tuntuu tällöin epäoleelliselta.
Hallituksen työn pitää olla avointa ja keskustelukulttuurin rohkeaa. Joku megatrendi voi
ensin näyttää riskiltä, mutta saattaa osoittautuakin mahdollisuudeksi.
Raimo Lind: Komiteatyö ottaa pois rutiineja hallituksen pöydältä, jolloin aikaa jää
enemmän uhkien ja mahdollisuuksien miettimiseen. Itse olen käyttänyt esimerkiksi ske10 BOARDVIEW 1 - 2/2017

naariomallia mahdollisten muutosten vaikutusten hahmottamiseen.
Gunvor Kronman: Liian paljon halutaan ja
uskotaan, että kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Emme ole sisäistäneet riittävästi uuden
maailman työrytmejä.

Miten yrityksissä seurataan
megatrendejä?
Gunvor Kronman: Niiden seuraaminen tietysti on hallituksen tehtävä, kuten myös toimivan johdon. Menetelmät kuitenkin vaihtelevat paljon. Itse yritän puheenjohtajana löytää siihen aikaa. Riittävän monipuolinen hallituksen kokoonpano jo itsessään varmistaa
sen, että tulee erilaisia näkemyksiä. Meillä on
esimerkiksi yhdessä hallituksessa käytössä
oma WhatsApp -ryhmä, jossa jaamme tietoa
ja havaintoja myös kokousten välillä.
Raimo Lind: Johto käyttää hallitusta
enemmän aikaa työpaikalla ja keskustelee säännöllisesti asiakkaiden kanssa. Tällaiset toimialalle tyypilliset muutokset johdon pitää pystyä pyydystämään. Hallitus
voi sitten nähdä tämän horisontin ulkopuolelle ja ehkä haastaa johtoa. Myös ihmisiä
toimialan ulkopuolelta on joskus hyvä ottaa
mukaan dialogiin.

Onko megatrendien seuraaminen
osa strategiatyötä?
Raimo Lind: On tietysti, mutta jos jotain
tapahtuu, siihen pitää reagoida eikä odottaa
seuraavaa strategiaprosessia. Ennustettavuus
on kärsinyt – joka päivä joutuu seuraamaan,
mitä on tapahtunut.
Gunvor Kronman: Seuraamme megatrendien vaikutuksia osana strategiaa jokaisessa
kokouksessa. Esimerkiksi ”Trumpismin” vaikutukset eivät varmasti jää tähän. Se voi vaikuttaa vapaaseen maailmankauppaan.

Onko teillä selkeitä case-esimerkkejä?
Raimo Lind: Nokian Renkaissa yksi teknologian mahdollistama muutos on itse ajavat
autot. Ne toteutuvat viiden–kymmenen vuoden kuluttua. Silloin ei aina omisteta autoa
vaan, kun autolle tulee tarvetta, se tulee
luoksesi. Kuka tällaiseen autoon ostaa renkaat, millä kriteereillä ja mistä? Sama koskee ympäristönormeja ja sähköautojen toi-

Hallituksessa pitää olla diversiteettiä
ja avointa keskustelua, jotta uhat ja
mahdollisuudet pystytään huomioimaan.
Gunvor Kronman on Hanasaaren toimitusjohtaja ja pitkäaikainen
hallitusammattilainen.
Hän toimii tällä hetkellä puheenjohtajana
Kalevala Korun hallituksessa sekä varapuheenjohtajana Crisis Management Initiativen
ja Plan Internationalin hallituksissa. Jäsenenä Kronman on Konstsamfundetin, Helsingin
yliopiston, Rand Corporationsin ja Veripalvelun hallituksissa.
Hän valvoo tarkkaan, että puolet hallitustehtävistä on maksullisia ja puolet sellaisia,
joista ei makseta.
– Tämä tasapaino on minulle tärkeää, jotta
pääni pysyy kasassa, Kronman toteaa.
Hän on opiskellut filosofiaa, kirjallisuutta,
taloustieteitä ja Afrikka-aiheita sekä toiminut
paljon hyväntekeväisyysorganisaatioissa.
Kronman on ollut muun muassa Punaisen
ristin kansainvälissä tehtävissä 16 vuotta.

mintasäteeseen vaikuttavaa renkaiden vierintävastusta. Näitä asioita pohdimme.
Satossa taas, jonka hallituksessa istuin pitkään, päädyttiin jo 15 vuotta sitten keskittämään asunto-omistus viiteen kasvukeskukseen useista sadoista kunnista, mikä johti
asuntomassan tasaiseen arvonnousuun sekä
hyvään vuokrausasteeseen. Kolmantena esimerkkinä huippunopeat yhteydet synnyttävä
teknologia, joka mahdollistaa Elisalle IoTtarjonnan kasvattamisen.
Gunvor Kronman: Kalevala Korussa pohdimme, mitä koru merkitsee eri sukupolville.
Entä, mitä tarpeita asiakkaalla on? Vaikka
se ei olisi koru, siihen voi yhdistää korun.
Tällöin katsoimme megatrendejä ja esiin
nousivat turvallisuus, eettisyys ja ympäristöystävällisyys, johon liittyy kierrätys. Kierrätyksellä on vaikutusta tuotantoprosessiin.
Myös uudet jakelutiet ovat sekä haaste että
mahdollisuus.

Megatrendit, jotka luovat Suomelle
uusia mahdollisuuksia?
Raimo Lind toimii hallituksen puheenjohtajana Elisassa, Nest Capitalissa ja Evac
Holding Oy:ssä ja sekä hallituksen jäsenenä
Nokian Renkaissa ja HiQ AB:ssa.
– Haastavin hallituspaikkani on toimia taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, jossa
problematiikka on joskus vähän erilaista,
Lind naurahtaa.
Koulutukseltaan Lind on kauppatieteiden
maisteri. Varsinaisen työuransa hän on
tehnyt Wärtsilässä erilaisissa johtotehtävissä. Hän jäi eläkkeelle 60-vuotiaana CFO:n ja
varatoimitusjohtajan tehtävästä.

Gunvor Kronman: On tärkeää huomioida epävakaa ja vaikeasti ennustettava maailman
tilanne. Suurilla markkinoilla haetaan yhä
enemmän niin sanottuja terveitä ratkaisuja.
Koskematon luonto, puhdas ilma ja vesi voidaan liittää paitsi esimerkiksi matkailuun,
mutta myös sen tuotteisiin, kokonaisuuksien
paketoimiseen ja niiden myymiseen. Suomella on mahdollisuus hyötyä näistä globaaleista trendeistä. Lisäksi turvallisuus, jota
emme ehkä täysin ymmärrä, on maailmalla
paljon isompi juttu. Toinen on meidän valtava tekninen osaaminen ja sen hyödyntäminen. Itse en ole hallitustyössä törmännyt teknologisen kehityksen ja digitalisaation tuomiin eettisiin kysymyksiin. Erityisesti
ne koskevat palvelualoja, ei niinkään tuotantoa. Meillä pitäisi olla rohkeutta katsoa näitä

►
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alueita ja hyödyntää megatrendejä. Finnair,
jonka hallituksesta juuri jäin pois, on onnistunut tässä hyvin.
Raimo Lind: Katson asiaa tietysti hieman
eri ympäristöstä. Näen mahdollisuuksia
uusien teknologioiden – robotisaation ja keinoälyn – rohkeassa hyödyntämisessä. Suurin
uhka meille globaalisti on ilmaston hallitsematon lämpeneminen. Jos napajäät ja Himalaja sulavat, niin merenpinta nousee useita
metrejä ja laajat alueet muuttuvat elin- ja viljelykelvottomiksi. Silloin nykyinen muuttoliike on ihan harjoittelua verrattuna siihen,
mitä näistä asioista seuraa. Ympäristötietoisuus onneksi kuitenkin kasvaa.
Gunvor Kronman: Nämä ovat sekä mahdollisuuksien että uhkien kolikon toiset puolet.

Megatrendien vaikutus markkinaalueen perusteella?
Gunvor Kronman: Megatrendien vaikutusta ei
voi erottaa siitä, toimiiko kotimaan vai ulkomaan markkinoilla. Esimerkiksi Konstsamfundetin lehtien kilpailijat ovat usein kansainvälisiä. Alle 45-vuotiaat ruotsinkieliset
lukijat lukevat pitkälti myös kansainvälisiä
lehtiä.
Raimo Lind: Rakentaminen on ehkä alue,
jossa meidän markkinoille tuleminen on vaikeaa, koska kaavoitus ja palkat ovat säädeltyjä. Silti tälläkin alalla uusia ja tehokkaita
tapoja toteuttaa asioita syntyy kaiken aikaa.
Kaupan alalla nettikaupat ja jakeluteiden
muutokset ovat muuttaneet tilannetta siten,
että ihmiset ostavat maailmalta, jos tarjonta
ei täällä ole kilpailukykyistä.
Gunvor Kronman: Joka ikisessä hallituksessa, jossa minä istun, jakeluteiden muutokset tulevat toistuvasti esiin. Pitää miettiä, minkälainen sekoitus on hyvä rakentaa.
Netti ei ole ainoa ratkaisu, pitää rakentaa
kombinaatio.

Vaikuttaako yrityksen omistuspohja
hallituksen toimintaan?
Gunvor Kronman: Yrityksen kulttuuri vaikuttaa varmasti enemmän kuin omistusmuoto.
Pörssiyhtiöissä riskienhallintaa tulee ehkä
kuitenkin mietittyä enemmän.
Raimo Lind: Jos ajatellaan esimerkiksi
monopoliyhtiöitä Alkoa ja VR:ää, niin kyllä12 BOARDVIEW 1 - 2/2017

Saavutettua etua kansainvälisessä
maailmassa ei ole, työpaikkasi voi
kadota tai sen sisältö muuttua.

hän alkoholin nettikauppa ja tuonti Virosta
on pannut Alkoa ahtaalle, ja OnniBus.com
on taas haastanut VR:n. VR on toisaalta reagoinut nopeasti ja junat ovat taas täynnä. Sellaisissa yhtiöissä, joissa ei ole selkeää ankkuriomistusta, toiminnan sopeuttamisella voi
olla joku viive, jos johto tai hallitus eivät ole
ajan tasalla. Omistuksen kansallisuudellakin
on merkitystä, amerikkalaiset yhtiöt yleensä
reagoivat nopeasti muutoksiin.
Gunvor Kronman: Kalevala Koru on mielenkiintoinen yritys. Karjalalaisten Naisten
Liitto on aina omistanut yrityksen.

Miten megatrendien vaikutus
näkyy yrityksen henkilöstölle?
Gunvor Kronman: Kommunikaatiota tulevaisuuteen valmistautumisesta voisi työntekijöiden kanssa olla enemmän. Yksi tapa tehdä
tätä on ottaa henkilöstön edustaja mukaan
hallitustyöhön.
Raimo Lind: Koneet voivat tehdä tulevaisuudessa paljon sellaisia tehtäviä, joita ihmiset ovat aiemmin hoitaneet. Innovatiivisuus
ja tarve hoitaa asiakaskontaktit hyvin ei kuitenkaan katoa. Saavutettua etua kansainvälisessä maailmassa ei kuitenkaan ole, työpaikkasi voi kadota tai sen sisältö muuttua.

Megatrendit
Sitran raportin mukaan megatrendejä ovat esimerkiksi: kaupungistuminen, keskiluokkaistuminen, väestön
ikääntyminen, ilmastonmuutos, kestävyys (raaka-aineiden
riittävyys), informaatiotulva ja informaatiosota, digitalisaatio ja teknologian murros, työn muutos (robotisaatio),
väestön globaali muuttoliike, uskontojen ja ismien murrokset sekä geopoliittiset valtasuhteiden muutokset.

TEEMA

Hallitus ja
megatrendit
Megatrendit ohjaavat suuria yhteiskunnallisia
muutoksia, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan.
Hallituksen tulee tiedostaa ja huomioida ne
esimerkiksi strategian suunnittelussa.
HALLITUS MEGATRENDIEN
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MULLISTUS LÄÄKEALALLE
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HALLITUS JA MEGATRENDIT

Hallitus megatrendien
puristuksessa
Yrityksen hallitustyö muuttuu yhä enemmän valvontaja kontrollointitehtävästä strategiseen markkinoiden ja
kansainvälisen politiikan tulkitsemiseen niin, että yritys
voi luovia muutoksen aalloissa ja saavuttaa tuloksia.

S

euraavassa nostetaan esille kolme
suurinta talouselämään ja yhteiskuntaan vaikuttavaa trendiä ja peilataan niiden vaikutusta yritysten
hallitustyöhön. Sitran mukaan suurimmat
megatrendit ovat teknologian muutos ja liiketoiminnan etiikka, uudenlaiset talouden
muodot ja globaali keskinäisriippuvuus.
”Maailma muuttuu, Eskoseni” sanottiin
ennen vanhaan, mutta tänään se on enemmän totta kuin koskaan.

Teknologian kiihtyvä muutos
Teknologiaa kehitetään kiihkeästi ja harppaukset eri tieteenaloilla ovat jättimäisiä. Digitalisaatio, virtualisaatio, keinoälyn kehitys, terveyden instrumentointi, robotisaatio, nanomateriaalien kehitys, bioteknologia, farmakologia, energiateknologia, blockchain-teknologia, digitaalisten joukkoalustojen ja globaalien ICT-infrastruktuurien kehittyminen ovat
esimerkkejä nopeasti kehittyvistä aloista.
Yritysten johto ja hallitus painivat ristiriitaisten paineiden keskellä. Yhtäältä kaikkialla korostetaan sitä, että jokaisen yrityksen
on hyödynnettävä digitaalisuutta ja mentävä
siihen täysillä mukaan. Toisaalta muistutetaan vakavista kyberuhista kaikessa digitaalisessa verkkotoiminnassa. Median esiin nostamat näyttävät esimerkit verkkohyökkäyksistä
eivät asiaa helpota. Verkossa toimiminen vaatiikin perusteellista varautumista.
Hallituksen tehtävänä teknologia- ja
digitalisaatiopäätöksissä ei ole vain olemassa olevan kehittäminen ja säilyttäminen,
vaan tehdä perusteellinen arvio siitä, onko
nykyistä liiketoimintaa olemassakaan enää

viiden vuoden päästä.
Hallitukset joutuvat uudella tavalla ottamaan kantaa yritysten luoman teknologian
moraalisiin ja eettisiin vaikutuksiin. Varsinkin suurimpien yritysten hallitusten jäseniä
tullaan haastamaan keskusteluun liiketoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan laajemmin kuin aikaisemmin.
Jo lähitulevaisuudessa vaaditaan sekä
yhteiskunnan päätöksentekijöille että tavallisille kansalaisille uusia osallistumismahdollisuuksia keskusteluun. Esimerkiksi keinoälyn
ja robotisaation valtavan kehitysnopeuden
myötä kyse ei enää pian ole siitä, mitä uudet
teknologiat kykenevät tekemään vaan siitä,
mitä niiden pitäisi tai ei pitäisi tehdä.
Jos ihminen jopa lajina muuttuu uuden
teknologian myötä, asiaan liittyy suuria eettisiä keskusteluja. Nopean teknologisen kehityksen ja ikääntyvän väestön myötä on kysyttävä, miten tulevaisuuden yhteiskunnat
uudistuvat ja kehittyvät ja millainen dynamiikka niissä piilee.

Pauli Marttila

johtava asiantuntija,
pääomasijoitukset
ja riskienhallinta,
Sitra
DIF:n jäsen

Elina Kiiski Kataja

johtava asiantuntija,
Ennakointi,
Sitra

Uudenlaista taloutta
Teknologian kehitys tarjoaa hienoja mahdollisuuksia hyvään elämään ja kestävään hyvin-

Kyse ei enää pian ole siitä, mitä uudet
teknologiat kykenevät tekemään vaan siitä,
mitä niiden pitäisi tai ei pitäisi tehdä.
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vointiin tulevaisuudessa. Uudenlaiset talouden muodot yhdistettynä teknologiaan voivat
tukea ihmisten ja yhteisöjen voimaantumista,
hyvinvointia sekä ekologista, maapallon kantokyvyn rajoihin sopeutuvaa taloutta.
Tällöin kiinnostavaa on esimerkiksi, miten
jakamistalous vaikuttaa uusien liiketoimintojen syntymiseen. Miten ihmisten syvimpien
tarpeiden tyydyttämistä edesautetaan, kun
teknologia mahdollistaa enemmän vapaaaikaa, inhimillisten kykyjen hyödyntämistä
ja paikallisuuden voimistamista maailmassa,
jossa erilaisia tuotteita ja palveluja voidaan
tuottaa digitalisoitumisen myötä hyvin edullisesti?
Sosiaalinen media on muuttanut tiedonvälitystä viidessä vuodessa enemmän kuin
mikään sitten Gutenbergin keksimän painokoneen. Perinteisten medioiden valta-asema
tiedon portinvartijana on murentunut. Informaatiovirrasta voi poimia vain itseään kiinnostavia sisältöjä. Sosiaalisen median alustojen suodattimet kuitenkin vaikuttavat siihen,
mitä näemme uutisvirrassamme. On arvioitu,
että USA:n presidentinvaalien keskustelussa
jopa 20 prosenttia twiiteistä on ollut robottien tekemiä. Kenellä siis on vastuu faktoista
ja medialukutaidosta?
Yritysten on entistä haastavampaa saada
tässä mediatykityksessä oma viestinsä läpi.
Yrityksen tuotteeseen tai palveluun kohdistuva negatiivinen media-aalto voi syntyä tunneissa ja sen hallitseminen tai tehokas ohjaaminen on lähes mahdotonta.

Globaali keskinäisriippuvuus
Maailman talousfoorumi WEF käyttää globalisaation, maailmankaupan, geopolitiikan ja
voimapolitiikan yhteen nivoutumisesta käsitettä geotalous. Tällaisessa toimintaympäristössä näyttävät pärjäävän ne, joilla on kokoa
ja kykyä toimia. Tähän joukkoon kuuluvat World Economic Forumin mukaan USA,
Kiina ja EU.
USA:n presidentinvaalit ja Iso-Britannian
päätös lähteä EU:sta hämärtävät näkyvyyttä
tulevaisuuteen. Puhutaan jopa todennäköisestä kauppasodasta. Politiikan suunnan
ennustaminen on erittäin vaikeaa. Protektionismin lisääntyminen ja globalisaation
hidastuminen ovat ainakin retoriikan tasolla
todennäköisiä.
16 BOARDVIEW 1 - 2/2017

Ilmastonmuutos on ratkaistavissa, ja
ratkaisut voivat tarjota tulevaisuudessa
hyvinvointia, työtä ja kehitystä, mikäli
mahdollisuuksiin tartutaan.

Lähi-idän epävakaus heijastuu kaikkialle maailmaan. Sen yhtenä ilmentymänä on
terrorismin pelko ja sen kylvämä epäluulo.
Venäjän kehitys, ilmastonmuutos, informaation käyttö epävakauden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä kansainvälisten järjestöjen
tulevaisuus ovat kaikki tärkeitä muuttujia.
Niissä tapahtuvat äkkinäiset muutokset voivat toteutuessaan aiheuttaa uusia ennustamattomia ilmiöitä.
Globaali toimintaympäristö on tällä hetkellä vaikeasti ennustettava. On silti tärkeää
pystyä asettamaan suuria yhteisiä tavoitteita
ja omaksua ketteriä toimintatapoja.
Saksalaisen Bertelsmann-säätiön tutkimuksesta Globalization report 2014: Who
benefits most from globalisation? käy ilmi,
että Suomi on ollut globalisaation suuri voittaja, kun kaikkien maailman maiden kehitystä vuosilta 1990–2011 verrataan keskenään. Suomen menestyksen kannalta tärkeä
kysymys on, ymmärrämmekö olevamme erot-

Hallitus, haasta itsesi!
Jokaisen yrityksen hallituksen olisi
esitettävä ainakin seuraavat kysymykset:
Miten yrityksen liiketoiminta voidaan muuttaa
kokonaan uuteen malliin tai miten nykyisen liiketoiminnan
lisäksi voidaan ottaa käyttöön uusia malleja?
Millaiset uudet mallit uhkaavat nykyistä liiketoimintaa?
Mistä kilpailijat tulevat?
Jos uusia kilpailijoita ei voi voittaa, voiko
niiden kanssa liittoutua?
Onko johtoryhmässä tarpeeksi osaamista ja
näkemystä nähdä nämä uhat ja mahdollisuudet?
Onko yrityksen hallituksessa tarpeeksi näkemystä
vaatia näiden asioiden selvittämistä?

tamaton osa globaalia toimintaympäristöä ja
osaammeko toimia siinä.
Maailma on muuttunut myös paremmaksi.
Kunnianhimoisia strategisia tavoitteita asettamalla on pystytty vähentämään köyhyyttä,
rikollisuutta, valtioiden välisiä konflikteja ja
sotia. Pariisin ilmastosopimus on esimerkki
positiivisesta kehityskulusta, jolla voi olla
merkittävät vaikutukset koko ihmiskunnan
tulevaisuudelle.

Kestävyyskriisin mahdollisuudet
Ilmastonmuutoksella ja luonnonvarojen
ehtymisellä on monia pitkällä aikavälillä
dramaattisia ja monimutkaisia vaikutuksia
ympäristöön, ihmisten elinoloihin, talouteen
ja yhteiskuntaan.
Ilmansaasteet aiheuttavat yli 7 miljoonaa
ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Samaan
aikaan kamppailemme kriittisten luonnonresurssien riittävyydestä. Vesi, viljelykelpoinen
maa, puhdas ilma sekä erilaiset mineraalit ja
muut luonnonvarat ovat vaarassa ehtyä.
Aikamme suurin haaste on talouskasvun
irtikytkentä luonnonvarojen ylikäytöstä ja
päästöistä. Sillä tarkoitetaan hyvinvoinnin ja
talouden kasvun irtikytkentää sekä toisistaan
että erityisesti luonnonvarojen kestämättö-

mästä käytöstä. Hyvinvoinnin kasvua tulisi
tavoitella myös matalan talouskasvun aikana.
Kestävyyskriisiin liittyy myös mahdollisuuksia. Ilmastonmuutos on ratkaistavissa
ja ratkaisut voivat tarjota tulevaisuudessa
hyvinvointia, työtä ja kehitystä, mikäli mahdollisuuksiin tartutaan. Kaiken ytimessä on
se, mitä ihmiset ja yhteiskunnat päättävät
tehdä. Paraskaan teknologia ei toimi, jos sitä
ei oteta käyttöön.
Ratkaisuja tarjoavat esimerkiksi hiilineutraali liiketoiminta, kiertotalous sekä
olemassa olevien toimivien ratkaisujen
skaalaaminen. Suomelle on osaavana cleantech-maana tarjolla valtavia liiketoiminnan
ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia.
Edellä esitellyt trendit ovat voimakkaasti
sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi teknologia
on sidoksissa ilmastonmuutoksen ratkaisuun
mutta myös osa luonnonvarojen ylikuluttamisen haastetta. Globaali toimintaympäristö
vaikuttaa siihen, miten ja missä teknologiaa
kehitetään ja otetaan käyttöön. Ilmastonmuutos ja resurssien ylikulutus luovat uudenlaisia turvallisuushaasteita ja toimintavaateita globaalissa mittakaavassa.
Hallitusten pöydällä on siis tavanomaisten liiketoiminnan kehittämisen ja valvomisen lisäksi suuri joukko sekä paikallisia että
kansainvälisiä monimutkaisia haasteita, joihin ei ole olemassa valmista patenttiratkaisua. Tämä edellyttää hallitusten jäseniä valitsevilta tahoilta entistä enemmän painotusta
monipuoliseen ja muutoksiin oikealla tavalla
reagoivaan osaamiseen.

Sitra
Tulevaisuustalo, jonka tavoitteena on
kestävä kasvu ja hyvinvointi.
Perustetiin vuonna 1967.
Pauli Marttila on toiminut 16 suomalaisen korkean
teknologian yrityksen hallituksessa. Erityisosaaminen
yritysjärjestelyissä ja pääomarahoituksessa.
Elina Kiiski Kataja laatii vuosittain Sitran julkaiseman
Megatrendit-listan, jonka avulla edistetään aktiivista
keskustelua suomalaisen yhteiskunnan uusiutumisesta
ja kehityksestä.
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CASE LÄÄKETEOLLISUUS

Vuosikymmenen mullistus
Lääkkeiden tarve tulee kasvamaan dramaattisesti samalla,
kun yhteiskunnan kustannussäästöt pyrkivät rajoittamaan
niiden käyttöä. Lääkealan yritysten hallituksissa
tulee ottaa huomioon alaan vaikuttavat trendit.

V

äestön ikääntyminen ja siitä johtuva kroonisten rappeuttavien
sairauksien lisääntyminen johtaa lääkkeiden tarpeen jatkuvaan
lisääntymiseen. Erityisesti syöpä, sydän- ja
verisuonisairaudet ja keskushermoston sairaudet tulevat kuormittamaan terveydenhuoltojärjestelmää ja uusia lääkkeitä kaivataan kipeästi. Myös elintaso vaikuttaa
tautien yleisyyteen: ylipainoisia on jo enemmän kuin nälkää näkeviä, metabolinen
oireyhtymä ja diabetes lisääntyvät. Infektiot
hoidetaan tehokkaasti mutta antibioottiresistenssi kasvaa.
Kustannustehokkuuden tarve näkyy
uusissa säädöksissä ja lääkekorvausmalleissa.
Lääketeollisuus pyrkii vastaamaan tähän
kehittämällä tarkemmin kohdistettuja lääkkeitä, joiden teho on parempi ja niistä hyötyvä potilasryhmä pienempi kuin nykyisin.
Perinteisten lääkkeiden rinnalle tulee uusia
hoitomuotoja, esimerkiksi soluterapiat, jotka
vaativat toimintamallin muutosta sekä lääketeollisuudessa että terveydenhoidossa.

Kustannuksiin puututaan
Lääkkeiden hinnoittelu- ja korvattavuuspolitiikka Euroopassa on johtanut hintojen laskuun ja uusista lääkkeistä huolimatta kasvu
on ollut lähes olematonta. USA:n presidentti
Donald Trump on kertonut lääkesäästöjä varmasti tulevan samalla, kun innovaatioiden

markkinoille pääsyn pitäisi nopeutua. Toistaiseksi on epäselvää, mitä nämä periaatteet
tarkalleen tarkoittavat.
Terveystaloudellinen arvo on entistä vahvemmin lääkkeen hinnan ja korvattavuuden
pohjana. Valtiot ja muut maksajat neuvottelevat uusista korvausperusteista. Eräissä
malleissa valtio maksaa kustannukset vain,
jos potilas reagoi positiivisesti lääkkeeseen.
Toisissa malleissa yritys ja korvaaja sopivat
etukäteen, kuinka paljon korvauksia maksetaan ja sen jälkeen lääkeyritys vastaa kustannuksista.
Säästötoimet ovat johtaneet geneeristen lääkkeiden käytön ja markkinaosuuksien lisääntymiseen. Uutena tulokkaana ovat
biosimilaarit, jotka ovat biologisten alkuperälääkkeiden kopioita. Kopiointi solun tuottamasta proteiinista ei liene koskaan aivan
täydellistä: siksi ei puhuta geneerisistä bio-

Reijo Salonen

professori,
lääketutkimuksen ja
-kehityksen johtaja,
Orion

Maksajat neuvottelevat uusista
korvausperusteista. Eräissä malleissa
valtio maksaa kustannukset vain, jos
potilas reagoi positiivisesti lääkkeeseen.
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logisista lääkkeistä vaan biosimilaareista.
Täyden varmuuden puuttuminen samanlaisuudesta on tarkoittanut sitä, että biosimilaareilla on täytynyt tehdä teho- ja turvallisuustutkimuksia myyntiluvan saamiseksi
ja tämä on hidastanut niiden käyttöönottoa. Epäilyt ovat pikkuhiljaa hälvenemässä,
käyttö lisääntymässä ja hintakilpailu alkamassa. Aiempi arvio 30–50 prosentin hinnanlaskusta verrattuna alkuperäbiologisiin
näyttää olevan alakanttiin.

Tutkimus ja kehitys uudistuu
Lääketeollisuuden T&K:n toimintamalli on
muuttunut kiihtyvällä tahdilla monimuotoisemmaksi. T&K-toiminnan tuottavuus on
kyseenalaistunut, kun kulut ovat jatkuvasti
nousseet mutta uusien lääkkeiden hyväksynnät eivät juurikaan (mm. JPMorganin
raportti Exit Research – Create value).
Toisaalta avoin innovaatio on johtanut
kumppanuuksiin akatemian, pienten ja isojen yritysten kesken lähes kaikilla T&K:n alueilla. Myös Orion on edistyksellisesti lähtenyt
tasavertaisiin riskinjakomalleihin jopa akateemisten yhteisöjen kanssa.
Uusia trendejä on myös sääntelyn maailmassa. Tehon ja turvallisuuden rinnalle nostetaan potilaan kokemus lääkkeestä. Uusia
mittareita tähän kehitetään kiivaasti. Lääkeyrityksiä rohkaistaan hakemaan biologisesti
relevantteja alaryhmiä, joissa vaste tutkittavaan lääkkeeseen on parempi. Tätä kutsutaan henkilökohtaiseksi lääketieteeksi, vaikka
kyseessä ovatkin vain alaryhmät, eivät yksilöt. Lääkkeiden turvallisuutta halutaan selvittää myös hyväksynnän jälkeen ja näiden
post-marketing-vaatimusten määrä on nousussa. Potilaat ovat usein monisairaita, monia
lääkkeitä käyttäviä lääkkeenoton unohtavia
vanhuksia, jotka muistuttavat kovin vähän
kliinisten tutkimusten aineistoa. Korvattavuuden saamiseksi vaaditaan siksi enemmän
tosielämän tutkimuksia kaikissa mahdollisesti lääkkeestä hyötyvissä potilasryhmissä.
20 BOARDVIEW 1 - 2/2017

Tieteen edistyminen muuttaa
teollisuuden toimintamallia
Suurin osa uusista lääkkeistä on edelleen synteettisellä kemialla tehtyjä pieniä molekyylejä,
mutta biologisten terapioiden määrä on jatkuvassa nousussa. Biologiset terapiat ovat elimistön omia tuotteita, joita on manipuloitu
erilaisilla tavoilla. Maailman 20 myydyimmästä lääkevalmisteesta valtaosa on jo nyt
biologisia. Monoklonaaliset vasta-aineet ja
erilaiset proteiinit ovat edelleen suurin yksittäinen biologisten terapioiden ryhmä, mutta
niiden rinnalle on nousemassa täysin uusia
valmisteita, kuten soluterapioita, geeniterapioita ja RNA-pohjaisia terapioita. Ensimmäiset ns. CAR-T-solut ovat viimeisen vaiheen
kliinisissä tutkimuksissa verisyöpien hoidossa ja ensimmäinen geeniterapia hyväksyttiin pari vuotta sitten Euroopassa.
Myös erilaisten kantasoluterapioiden
määrä tutkimuksissa on nousussa ja näistä
odotetaan apua esimerkiksi Alzheimerin tautiin, Parkinsonin tautiin ja sydämen vajaatoimintaan. Näiden terapioiden ilmestyminen
vaikuttaa koko lääketeollisuuden toimintamalliin, kun terapiat on tehtävä lähellä potilasta ja varsinaiset tehtaat jäävät pois kuvasta.
Aivan muutaman vuoden kuluessa ne eivät
silti korvaa varsinaisia lääkkeitä.
Digitalisaatio tulee väistämättä myös lääketeollisuuteen. Säännöksiin perustuvan sarjanumeroinnin kautta jokainen lääkepakkaus voidaan kohta yksilöllisesti tunnistaa.
Diagnostiikka paranee kehittyvän keinoälyn
myötä. Erilaiset lääkkeenkäyttöön liittyvät
digitaaliset oheispalvelut – kuten oireiden
ja lääkkkeenkäytön seuranta – lisääntyvät,
mutta toistaiseksi niiden oletetaan sisältyvän lääkkeen hintaan. On epäselvää, miten ja
koska oheispalveluista syntyy itsenäistä liiketoimintaa.
Monet uskovat radikaalin eksponentiaalisen muutoksen tulevan lääkealalle seuraavan
vuosikymmenen aikana. Kohta nähdään, paljonko siitä tapahtuu vuonna 2017.

CASE METSÄTEOLLISUUS

Kasvava rooli
Maailman väestönkasvu ja tulotason nousu kiihdyttävät
kulutusta ja kaupungistumista, mikä luo monia
mahdollisuuksia Suomen biotalouden ytimessä olevalle
metsäteollisuudelle. Suomalainen metsäteollisuus tavoittelee
näiden ilmiöiden luomaa kasvua vastuullisesti kasvatetulla,
uusiutuvalla ja kierrätettävällä puuraaka-aineella.

S

iinä, missä puutuotteiden, sellun,
kartongin, paperin ja muiden biotuotteiden tuotanto on suurelta osin
paikallista toimintaa, joka työllistää Suomessa suoraan noin 42 000 ihmistä,
niiden markkinat ja toimintaympäristö ovat
maailmanlaajuisia. Väestönkasvu, lisääntyvä kulutus, kilpailu energiasta ja luonnonvaroista sekä ympäristötietoisuuden kasvu
luovat kysyntää uusituvista materiaaleista
valmistetuille metsäteollisuuden tuotteille.
Vaikka maailma on entistä digitaalisempi,
myös metsää tarvitaan.

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
Maailman väkiluvun ennustetaan nousevan
yli 9,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.
Kulutuksen kasvaessa uusiutumattomille
öljypohjaisille raaka-aineille sekä ympäristöä
kuormittaville valmistusmenetelmille on löydettävä vaihtoehtoja. Tässä työssä metsäteollisuudella on tärkeä rooli. Riippumattomuus
fossiilisista luonnonvaroista ei tapahdu hetkessä, mutta matka on alkanut.
Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, Äänekoskelle tänä vuonna valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas on
siitä hyvä esimerkki. Selluntuotanto Äänekoskella nousee 1,3 miljoonaan tonniin nykyisestä noin 0,5 miljoonasta. Fossiilista energiaa tehdas ei käytä lainkaan, ja biosähkön
omavaraisuus nousee 240 prosenttiin.
Tehdas valmistaa perinteisten sellutehtaan
lopputuotteiden – sellun, mäntyöljyn, tärpätin ja energian – lisäksi täysin uusia bio-

tuotteita. Muiden biotuotteiden kuin sellun
osuus tehtaan liikevaihdosta on jo alkuvaiheessa noin 20 prosenttia ja myöhemmin
mahdollisesti vielä enemmän. Biotuotetehdas on erilaisia biotuotteita valmistavien yritysten sydän, jonka ekosysteemissä biotuotteita valmistetaan tehtaan sivuvirroista tai
sellua jatkojalostamalla. Uusia biotuotteita
ovat tehtaalla hyödynnettävät tuotekaasu ja
rikkihappo, liikennepolttoaineeksi soveltuva
biokaasu ja mahdollisesti muovia korvaava
biokomposiitti. Havusellupohjaisen tekstiilikuidun ja ligniinijalosteen kehitystyöt ovat
edenneet koelaitosvaiheeseen.
Vanhojen liiketoimintamallien rinnalle
nousee uusia, joita on luonteva kehittää olemassa olevan, kilpailukykyisen teollisuuden
yhteydessä.

Kari Jordan

pääjohtaja,
Metsä Group

Sellupohjaisten tuotteiden
kysyntä kasvaa
Pohjoisten metsien pitkäkuituinen havusellu
niin biotuotetehtaalta kuin monelta muultakin tuotantolaitokselta päätyy pääosin vientiin. Sellu on tärkeä raaka-aine pakkauskartongeissa ja pehmopapereissa, sillä sen tehtävä on tuoda lujuutta ja ajettavuutta paperija kartonkikoneilla. Pakkauskartonkien ja
pehmopapereiden kasvavan kysynnän taustalla ovat väestön kasvu, elintason nousu
ja kaupungistuminen. Pakkauskartongin
kysyntään vaikuttaa lisäksi ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja verkkokaupan merkittävä kasvu.
Suurinta sellun kysynnän kasvu on
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Kasvu syntyy yrittämisestä.
Valitse kumppani, jolle ykkösasia on
yrittäjän menestys.

Kuule lisää asiantuntijaltamme
www.evli.com/yrittaja
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Aasiassa. Suomessa valmistetusta sellusta viedään jo noin kolmannes Kiinaan, jossa esimerkiksi pehmopaperin kulutus on noussut
60 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden
aikana.

Puurakentaminen on
ekologinen vaihtoehto
Megatrendit eivät luo mahdollisuuksia pelkästään sellukuidulle, vaan väestönkasvun ja
kaupungistumisen seurauksena myös rakentaminen lisääntyy. Uusiutuva puu on luonnonvara, joka varastoi pitkään ilmakehästä
hiilidioksidia, eli puurakennukset toimivat hiilivarastoina vuosikymmeniä. Sahatavaran ja vanerin kysynnän ennustetaan kasvavan maailmalla lähivuosina keskimäärin pari kolme prosenttia vuodessa. Voimakkaampi kasvu keskittyy Euroopan ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Puu pääsee rakennusmateriaalina oikeuksiinsa paitsi ekologisuutensa ansiosta,
myös silloin, kun rakentamiselta vaaditaan
nopeutta ja keveyttä.

Toimintaympäristön on oltava kunnossa
Suomen metsäteollisuus on onnistunut kääntämään investointinsa kasvuun. Investointien toteutumiseen vaikuttaa toimintaympäristön vakaus: nykyisellään sääntely on liian
runsasta ja poukkoilevaa. Suurissa investoinneissa sääntely tulisi lukita pitkäksi aikaa.
Investointeja syntyisi todennäköisemmin, jos
riskiä kannattavuuslaskelmien heikkenemisestä ei muuttuvan regulaation vuoksi ole.
Arvaamattoman sääntelyn lisäksi suomalaisen teollisuuden suurimmat kilpailukykyongelmat ovat sijainti, työmarkkinoiden
joustamattomuus, korkea verotus ja julkisen
sektorin raskaus. Sijaintia lukuun ottamatta
näihin voidaan vaikuttaa kansallisella päätöksenteolla.
Pohjoinen puu on yksi monipuolisimmista
raaka-aineista, jonka resurssitehokas jalostus
tuotteiksi luo eniten lisäarvoa. Markkinoiden
on ohjattava raaka-aine sille arvokkaimpaan
käyttöön ilman tukipolitiikkaa.

Uusiutuva puu on luonnonvara,
joka varastoi pitkään ilmakehästä
hiilidioksidia, eli puurakennukset toimivat
hiilivarastoina vuosikymmeniä.

Metsä digitalisoituu
Suomalaisella metsäteollisuudella on rahkeita kehittää kansainvälisellä mittapuulla
erinomaisia palveluita, jotka tuottavat asiakkaille lisäarvoa. Tekninen konsultointi, kuituosaaminen, yhteinen tutkimus- ja kehitystyö sekä digitaaliset palvelut parantavat myös
asiakkaiden tuottavuutta ja kilpailukykyä.
Digitaaliteknologian avulla luodaan
mobiileja ja älykkäitä ratkaisuja asiakaspalveluun, tehtaiden kunnossapitoon, tuotantotehokkuuteen ja puukauppaan. Yhä useammin metsänomistaja asuu kaupungissa tai
kaukana omistamistaan metsistä, jolloin paikasta riippumattomalle asioinnille on kysyntää. Puukauppoja ja metsänhoitotöiden tilauksia on jo alettu hoitaa sähköisesti, ja tiedot
metsäomaisuudesta kulkevat metsänomistajan mobiililaitteessa kaikkialle. Innovaatioiden myötä metsäomaisuuden hoidossa saatetaan lähitulevaisuudessa nähdä virtuaalisia
metsäsuunnitelmia ja nykyistä huomattavasti
tarkempia metsätietoja.
Meillä Suomessa on maailman paras
uusiutuva raaka-aine ja kykyä jalostaa se
kestävästi uusiutuviksi ja turvallisiksi tuotteiksi, joita miljoonat ihmiset eri puolilla
maailmaa tarvitsevat. Suomessa eletään
puusta jatkossakin.
BOARDVIEW 1 - 2/2017
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BOARD AND MEGATRENDS

Futures Thinking, Disruption,
and the Board
In corporate governance, the board of directors is often cast
as the quintessential supervisory position. Its key role is often
regarded as one of checks and controls, and although the
board has ultimate say-so regarding strategy and corporate
goals, the more creative aspects of foresight are often
delegated to top management or an outside consultant.

T

o put this more bluntly, futures
thinking is regarded as at best a
marginal issue for the board, small
entertainments to be engaged in, if
the more important tasks have been dealt
with – which for some boards is pretty much
never.
This is a dangerous presupposition, for
two reasons. One, it contains the implicit
assumption that top management teams will
handle the task of strategic foresight and
futures thinking to a satisfactory level. Whilst
there certainly are many instances where this
is the case, top management teams are in
many other instances too busy with the dayto-day operations of the firm to truly be able
to dedicate time to e.g. delve into disruptive
trends. Two, casting the board of directors as
primarily a supervisory function can hamper
its capacity to offer more challenging strategic visions to the company, as they will by
necessity and by way of their nature be more
speculative and less exact than for example
specific and already realized KPIs.

Interestingly, the role of the board of directors has rarely been referred to in all this,
except in passing. In many cases of disruption, however, the key failure didn’t necessarily lie in bad day-to-day management. In fact,
there is a wide range of such cases where the
business-as-usual aspect of the company was
in fact very professionally handled, and what
brought the company down might rather
have been called a failure of imagination –
a failure to imagine situations in which existing best practices becomes a hindrance, in
which today’s KPIs blind us to the future, and
in which a company could well supervise
itself into a death spiral.
What, then, can and should a board of
directors do with regards to futures thinking?
Starting out with futures thinking is actually surprisingly simple. What it involves is
nothing more than the capacity to imagine
more than one future, and preferably enough
of them to not get too comfortable with any
single one. The reason strategy work misses

Failure of Imagination
If we look to some of the more well-known
cases of companies being caught off-guard
by changes in e.g. technologies or their general environment, companies such as Kodak,
Schlecker, Bang & Olufsen, and just about
any old media company you can think of, the
strategic missteps involved in their downfall
has been extensively discussed.
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Boards need to think the
improbable and the impossible.

Alf Rehn

Chair of
Management and
Organization,
Åbo Akademi
University
DIF Member

out on disruptive trends is this, the unwillingness to consider futures in which the
realities we’ve gotten comfortable with no
longer hold.

What if?
Board needs to consider not only the
expected moves from consumers and competitors, but rather to see our current
assumptions regarding the same as a potentially critical weakness. In futures thinking this is called scenario planning, but
I like to refer to it as ”What if?”. A board
that has imagined being out-competed by
robots will be better attuned to seeing the
emergence of a new, cheaper competitor. A
board that has explored a radical shift in
consumer preferences will be less likely to
ignore the emergence of a new geopolitical
situation. Much like working with weights
in the gym makes you more prepared to
deal with physical exertion in your day-today life, working with scenarios that look
very unlikely to occur can make a board’s
thinking more agile in general.
Yes, it was very unlikely that a website
with the ludicrous name Facebook would
become the world’s most pre-eminent platform for communication and marketing,
yet here we are. Yes, it was unlikely someone like Donald Trump would become
anything more than a somewhat successful reality TV-star, yet here we are. Yes, it
was beyond the realm of the thinkable that
China would become a global economic
powerhouse, yet…
This means that boards need to be something more than KPI-controllers. They even
need to go beyond strategy, as this is usually
practiced. In a world where the impossible
becoming possible starts to be an everyday
occurrence – and all this before things like
synthetic biology and artificial intelligence

have really taken off – boards need to think the
improbable and the impossible, and be prepared to present evermore challenging scenarios to the company.
As a board becomes more comfortable with
addressing unlikely disruptions, it starts developing foresight skills and agility, and although
this does not guarantee you won’t be surprised
by the future, it increases the likelihood that it
is your competitors, not you, who get flustered
when the inevitable future shock arrives.

Imagine Futures
These three steps are obviously only a beginning,
but they are an important one. They can be done
during any board meeting, with no specialists present, no tools, and no complicated models.

► Go through the room, and address competence
and experience as a liability. So your board is
competent and experienced? Congratulations,
but if you want to be more attuned with futures
thinking, you must start from humility. What you
know and what you’ve seen may be what blinds
you to the next things coming.
► Imagine a future in which your current
strategy is laughable. This is an uncomfortable
exercise, and yet an important one. Imagining
uncomfortable cases can highlight current
biases, and it is better to see yourself as
laughable than have others do it for you.
► Vow to consider at least one unlikely future at
every board meeting. Futures thinking is not
about getting it right the first time, and instead
all about keeping the inquiry going. Developing
strategic agility is really all about starting small,
keeping it up, and increasing resistance as you
get better and better.
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Olethan ajan tasalla?
Osaatko johtajana
viestiä tehokkaasti
ja oikeissa kanavissa?
Osaatko hallituksessa
vaatia oikeita asioita
johtajien viestinnältä?
Kuinka yrityksen
mainetta johdetaan
hallituksessa?

Varmista osaamisesi Suomen parhaan kanssa
• hallitusten jäsenten ja johtajien viestinnän konsultointi
• esiintymis-, media- ja kriisiviestintävalmennukset
• johtaja sosiaalisessa mediassa -valmennus
• strateginen viestinnän suunnittelu
• kriisi- ja muutosviestintä
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CASE ENERGIATEOLLISUUS

Uusi energiajärjestelmä
haastaa yritysjohdon
Energiasektoria olennaisesti muovaavat maailmanlaajuiset
megatrendit – ilmastonmuutos, kaupungistuminen,
digitalisaatio ja aktiiviset asiakkaat – ovat varsin laajasti
tiedossa, ja ne vaikuttavat moniin muihinkin aloihin.

M

egatrendien synnyttämiin haasteisiin vastaaminen edellyttää
energia-alalta perustavanlaatuista muutosta. Samalla yritysten johdolta vaaditaan herkkyyttä suunnata
strategia oikein muutoksen keskellä.
Energiantuotanto ja -kulutus synnyttää
kaksi kolmasosaa maailman hiilidioksidipäästöistä ja nojaa vielä vahvasti fossiilisiin
polttoaineisiin. Samalla sähkön kysynnän
arvioidaan lähestulkoon kaksinkertaistuvan
vuoteen 2040 mennessä kaupungistumisen,
digitalisaation ja elintason nousun vauhdittamana. Energiateollisuus pyrkiikin aktiivisesti löytämään ratkaisuja, jotka vastaavat
ihmiskunnan kasvavaan energian tarpeeseen
sekä auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja kaupunkien pahenevia ympäristöongelmia.

Valtava investointitarve
Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen alle 2 °C asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä
toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 °C asteen. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että 2 °C asteen
tavoitteen saavuttaminen edellyttää noin 16
500 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisia
investointeja maailman energiajärjestelmään.
On selvää, ettei näitä investointeja voida
rahoittaa valtioiden budjeteista. Tavoitteeseen päästään ainoastaan ottamalla käyttöön
selkeitä markkinamekanismeja, jotka kannustavat sijoittamaan yksityistä rahaa.

Näiden panostusten kautta syntyy vaiheittain tehokkaampi energiajärjestelmä, joka
perustuu päästöttömiin ja uusiutuviin energianlähteisiin: vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaan
sekä biomassasta ja jätteestä tuotettavaan
energiaan. Kehitys on ollut viime vuosina
hyvin rohkaisevaa. Tuuli- ja aurinkoteknologioiden investointikustannukset pienenevät
nopeasti, ja vuoteen 2040 mennessä investointien ennustetaan nousevan lähes 5,8 biljoonaan euroon, eli noin 60 prosenttiin kaikista sähköntuotantoinvestoinneista.
Uusiutuva energia ei ole ainoa energiasektoria olennaisesti muovaava tekijä. Myös laajasti ymmärretty resurssitehokkuus ja kiertotalous ovat uudessa energia-ajattelussa
keskeistä. Ne tarkoittavat jätteen hyötykäyttöä tai vaikkapa datakeskusten synnyttämän
hukkalämmön entistä parempaa hyödyntämistä.
Kiertotaloudessa mahdollisimman suuri
osa materiaaleista ohjataan kiertoon. Näin
sekä jätteen synty että neitseellisten raaka-

Pekka Lundmark

Toimitusjohtaja,
Fortum
DIF:n jäsen

Uusiutuvan energian ohella
myös resurssitehokkuus ja
kiertotalous muovaavat olennaisesti
energiasektoria.
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Tässä uudessa ajassa vain
hereillä oleva, rohkea ja
ketterä johto menestyy.

aineiden tarve vähenevät. Siirtyminen kiertotalouteen ei tietenkään tapahdu itsestään, vaan se vaatii uusia menetelmiä ja
investointeja, jotka parantavat luonnonvarojen hyötysuhdetta ja materiaalien kierrätystä. Tämä kehitys johtaa älykkäämpään
ja resurssiviisaaseen yhteiskuntaan ja luo
samalla merkittävät markkinat laadukkaille
ja ekologisille toisen sukupolven raakaaineille.

Digitalisaatio luo uudenlaisen
arvonmuodostuksen
Myös digitalisaatio muovaa energiamarkkinoita etenkin parantamalla asiakkaiden
mahdollisuuksia osallistua energiamarkkinoille. Uuden teknologian ansiosta asiakkaat voivat jo nykyisin ohjata omaa kulutustaan muuttuvien sähkönhintojen mukaan
ja myydä omaa pientuotantoaan verkkoon.
Tulevaisuudessa älykkäät kodinkoneet säätävät itse kulutustaan sähköjärjestelmän
antamien viestien mukaan. Näin aktiiviset
asiakkaat voivat osaltaan edistää uusiutuvaan energiaan siirtymistä laajassa mittakaavassa. Kun aurinko- ja tuulivoiman tuotanto vaihtelee sään mukaan, myös kysynnän tulee voida joustaa. Kysyntäjousto
onkin olennainen osa sekä tulevaisuuden
energiajärjestelmää että energiamarkkinoita.
Vaihtelevan tuotannon osuuden merkittävä lisääntyminen sähköjärjestelmässä
muuttaa jopa toimialan arvonmuodostusta. Sähkön hinta sähköpörssissä määräytyy tunneittain seuraavalle päivälle ja päivän sisäisessä kaupassa tätäkin lyhyemmille
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ajanjaksolle. Kun perinteisesti sähköntuotannon arvo on ollut tuotannon marginaalikustannuksissa, on se jatkossa yhä enemmän tuotannon joustavuudessa. Parasta hintaa saa se
tuottaja, joka pystyy hyvin nopeasti tarjoamaan
säätövoimaa odottamattomia tuotannonvaihteluita tasaamaan. Sähköjärjestelmän kun on
oltava tasapainossa joka hetki.

Tukipolitiikasta kohti aitoa
markkinaehtoisuutta
Nopealla kehityksellä on ollut myös varjopuolensa Euroopassa. Uusiutuvan energian tuotannon rakentamista on tuettu vahvasti julkisista varoista ja ohjattu päällekkäisin mekanismein, mikä on johtanut häiriöihin markkinoilla ja romauttanut sähkön hinnan. Tämä
puolestaan on saanut useita maita kehittämään erilaisia tukimekanismeja myös fossiiliselle tuotannolle, jotta sähköä riittäisi silloinkin, kun ei tuule tai paista. Suotuisilla alueilla
kypsät uusiutuvan energian teknologiat, kuten
maalle rakennettava tuulivoima, ovat kuitenkin jo nyt edullisin sähkön tuotantomuoto.
Markkinoita vääristävistä uusiutuvan energian
tuotantotuista olisikin päästävä pian eroon ja
annettava päästökaupan määrittää askelmerkit
kohti päästötöntä energiajärjestelmää.
Yhtiön toimivalta johdolta ja hallitukselta
vaaditaan paljon tilanteessa, jossa megatrendit muuttavat toimialan peruslogiikkaa. Johdon on tunnistettava muutosta ajavat voimat
ja analysoitava niiden vaikutukset toimialaan
ja yritykseen. Heidän on myös osattava käynnistää tarvittavat muutokset yrityksen strategiassa ja kulttuurissa riittävän ajoissa, ennen
kuin liian moni ovi pysyvästi sulkeutuu edessä.
Toisinaan kyse on painopisteiden mukauttamisesta: joskus vaaditaan myös liiketoiminnan
täydellistä uudelleensuuntaamista. Keskeistä
on ylläpitää jatkuvasti oikeaa tilannekuvaa.
Samalla on hyväksyttävä se tosiasia, että yhä
useammin toimintaympäristön lisääntyvä epävarmuus ja ennustamattomuus pakottavat johtajat tekemään päätöksiä vajailla perusteilla.
Tässä uudessa ajassa vain hereillä oleva, rohkea ja ketterä johto menestyy.

LIIKETOIMINTA MUUTTUU

Asiakas ei halua enää omistaa
Tähän asti oman auton hankinnassa rahoituksen valinta
on määritellyt suhteemme autoiluun; oma vai leasing?
Nyt tilanne on muuttunut ja realistisia vaihtoehtoja
alkaa olla. Haluanko omistaa auton vai riittääkö
mahdollisuus joustavaan liikkumiseen?

C

ityCarClub oli ensimmäinen yritys saada kuluttajat maksamaan
auton käytöstä. Yritys tuli markkinoille Suomessa niinkin varhain
kuin 1999. Nimensä mukaisesti kyseessä
oli klubi, johon kuuluminen edellytti klubin jäsenmaksun maksamista. Tämän jälkeen yhteiskäytössä olevat autot olivat jäsenten ajettavissa käyttömaksua vastaan. CCC
oli alansa edelläkävijä ja joutui taistelemaan
olemassaolostaan pitkään.
Jakamistaloutta ei terminä ollut olemassa,
eivätkä kuluttajat olleet vielä valmiita suurissa määrin muuttamaan käyttäytymistään.
Vasta kun kaikkien tuntema Airbnb opetti
meidät hyödyntämään toisten omistamia
resursseja, opimme soveltamaan jakamistalouden periaatteita myös autoiluun. Tästä on
tulossa valtava uusi megatrendi.

tai muuta tuotetta ei enää tarvitse hankkia
omaksi vaan tarjolla alkaa olla useita vaihtoehtoja. Urbanisoitumisen ansiosta on syntymässä nopeasti kasvava kuluttajaryhmä,
joka ei missään nimessä halua omistaa autoa.
Heille on tärkeämpää päästä liikkumaan
joustavasti omien tarpeidensa ja odotustensa
mukaisesti.
Kun autoa tarvitaan, sen käyttöönotto
tulee olla vaivatonta ja huomaamatonta. Joskus tehdään mökkireissu perheen kanssa,
toisella kertaa siirretään sohvaa uuteen
asuntoon ja kolmannella käydään puolison
kanssa naapurikaupungissa teatterissa. Varsin erilaisia tarpeita, joihin pitäisi löytyä erilaiset ratkaisut. Autoja ja niihin palveluita
tarjoavat yritykset ovat useiden haasteiden

Kari Kaario

johtaja,
Accenture Digital

Tarvitaan uusi liiketoimintamalli
Jo koulussa meille tulivat tutuiksi termit
kuten tuotekehitys, tuotemarkkinointi ja
tuotepäällikkö. Tuotteita brändättiin ja niille
suunniteltiin elinkaaria. Moni suomalainenkin menestystarina on perustunut ja perustuu edelleen ylivertaiseen tuotteeseen.
Jakamistalouden periaatteiden ymmärtäminen ja laajamittainen hyväksyminen edellyttävät meiltä kaikilta uutta ajattelua. Autoa

Jakamistalouden periaatteiden
ymmärtäminen ja laajamittainen
hyväksyminen edellyttävät meiltä
kaikilta uutta ajattelua.
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edessä, sillä asiakkaan käyttäytyminen disruptoi myös autoilua.
GM on ensimmäisenä isona valmistajana
ottamassa uusia askeleita ja sopeuttamassa
toimintaansa julkistamalla Maven-palvelun, tosin varsin rajoitetulle käyttäjäkunnalle
Michiganissa. Palvelussa GM-autot ovat yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä kampuksella. Auto on käytettävissä
mobiilisovelluksella ja palveluun kuuluu
polttoaine ja vakuutus. Hinta on kiinteä ja
se perustuu ajettuun aikaan. GM on valmistautumassa sekä kuluttajien käyttäytymisen
muutokseen että teknologian kehittymiseen.

Ja kuka sitten
loppukädessä
omistaa asiakkaan
sydämen?

Liikevaihto palveluista
Mutta onko tämä autoiluesimerkki relevantti
suomalaisille teollisille toimijoille? Useat
teolliset investoinnit ovat varsin syklisiä. Asiakkaat investoivat vain silloin, kun siihen
löytyy taloudellinen peruste. Tästä syystä
useat tuotteita valmistavat yritykset ovat jo
hyvissä ajoin panostaneet palveluliiketoiminnan kehittämiseen.
Meillä on Suomessa upeita esimerkkejä ja
menestystarinoita myös palveluliiketoiminnan onnistumisista. Muun muassa Koneen
liikevaihdosta yli puolet tulee palveluista.
Kuten niin monet muutkin kuluttajista
lähteneet innovaatiot, myös jakamistalouden
erilaiset ilmenemismuodot tulevat vääjäämättä vaikuttamaan ikonisten yritystemme
liiketoimintaan ja liiketoimintamalleihin.
Omistamisen sijaan halutaan tuloksia ja vaivattomuutta. Yhä useammin yritykset miettivät tapoja laskuttaa asiakasta lopputuotteen

30 BOARDVIEW 1 - 2/2017

arvosta sen sijaan että laskutetaan tuotannon mahdollistavista tuotteista ja palveluista.
Kun seuraavan kerran otat mobiilisovelluksella käyttöön kadunkulmassa olevan
käyttötarvettasi vastaavan kulkuneuvon, katsotko edes sen merkkiä ja mallia? Vai riittääkö ensiluokkainen mobiili käyttäjäkokemus? Tässä on mietittävää teollisia tuotteita
valmistavien yritysten strategiatiimeille.
Kun asiakkaiden jatkuvasti muuttuvat
odotukset siirtyvät toimialalta toiselle, myös
teollisten toimijoiden tulee panostaa uusien
liiketoimintamallien testaamiseen ja kehittämiseen. Ja kuka sitten loppukädessä omistaa
asiakkaan sydämen?
Taidan itse olla sen verran konservatiivinen, että ostan vielä kerran oman auton.

TEEMA

Hallitus ja henkilöstö
Megatrendit muuttavat maailmaa ja
yritystoimintaa, joten henkilöstönkin on
muututtava. Organisaatiot
madaltuvat ja hallituksiin
halutaan henkilöstön edustus.
TO BE, OR NOT TO BE?
– WORKERS ON BOARDS
WHY DOES YOUR
COMPANY EXIST?
CASE NEW NOKIA: EMERGING
ORGANIZATIONAL CULTURES
MIKÄ TODELLA OHJAA
ORGANISAATION TOIMINTAA?
HALLITUS HERÄÄ:
OSAAJISTA TAISTELLAAN!
ARTIFICIAL INTELLIGENCE :
FOCUS ON LONG-TERM IMPACT
HYVÄ PAHA
OSAKEPALKKIO
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EMPLOYEE REPRESENTATION

To be, or not to be?
– Workers on Boards
Employees’ representation in the boards is largely
seen a way to embed democracy at the workplace. It
is perceived as employees’ unique participatory rights
in the decision-making process of companies.

P

leas for employees’ representation
in boards resurface both at national
level with the initiative report still
under consideration at the European
Parliament and the attempt from Teresa May
in the UK.
Companies have also been accused in the
recent years of losing touch with the public. While advocating for workers’ representation, Teresa May clearly stated that: “In practice, they [managers and board members]
are drawn from the same narrow social and
professional circles as the executive team”.
To remedy this situation, new ways of connecting boards to a wider range of interested groups including employees is therefore explored.
It puts this initiative into the overall context of stakeholder involvement in corporate governance. The stakeholders’ approach
to Corporate Governance implies a shift in
the traditional role of boards of directors as
defenders of shareholders’ interest maximizing short-term shareholder value.

Sustainable model
Obviously, there is a tendency to link the
debate of the employees’ representation to

the “sustainable company model” and the
importance associated with making decisions
for the long-term success of the company.
The resilience towards the 2009 crisis of
companies having involved employees’ representatives in their boards has given some
credit to their capacity to survive better in the
long run until the Volkswagen case happened.
The Communication on Long-Term
Financing of the European Economy emphasized the importance of the longer-term sustainable performance of companies and
investors which was reiterated on the Action
Plan on building a Capital Markets Union.
At the time of the EC Consultation on the
Capital Markets Union, trade unions underlined that the rules protecting employees
and promoting the role of social partners
must not be undermined, and that corporate
governance practices to be promoted could
include, among others, information, consultation and representation of employees.

On the Commission’s agenda
Bringing external perspectives in the boards
also broadens the diversity of board members and operates as an antidote to groupthink. Bringing more diversity competences

Béatrice
Richez-Baum

Secretary General,
ecoDa – the European
Confederation
of Directors’
Associations

Leena
Linnainmaa

Deputy Chief
Executive,
Finland Chamber of
Commerce
DIF member
DIF is a member
of ecoDa
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and views among the board members has
been identified as a key objective of the 2012
Action plan on Corporate governance framework, even if the directive on the gender balance among non-executive directors is still
blocked at the Council.
At the time of the discussion on the Shareholders’ Rights Directive, some political parties at the European Parliament went further
and wanted to involve more employees in
boards to limit executive pay.
If it has never been addressed as a key priority, promoting workers’ representation
in boards seems to fit well with the wider
agenda of the European Commission.
The attempt of the European institutions
to promote the German model of worker
representation at board level is however not
recent.
The European Company Statute was
first put forward in the early 1970s and was
intended to allow the setting up of a new type
of company incorporated under European
rather than national law. It took 30 years of
lively debate until a solution to the political
deadlock was reached in the 1990s largely
because of disagreements in relation to
the nature of worker involvement in such
companies.
In 2008, the European Commission
launched a new proposal on the Statute for a
European Private Company. The European
institutions have not found a compromise yet
mainly because of the incapacity of the Member States to agree on a threshold of employees enjoying higher rights to worker representation at board level.
With its initiative report, the European Parliament is now pushing for a sanction-backed Directive setting universal minimum standards of worker representation in
the EU, applicable to all companies.
Proposals include giving half the seats of
supervisory boards to employee representatives having representatives consulted on
“fundamental” decisions, and allowing them
to oversee the management board. Another
measure suggests enforcing the gender bal34 BOARDVIEW 1 - 2/2017

Two thirds of European countries
(65%) have put in place
mechanisms of representation
of employee on boards.

ance in the board that matches the gender
ratio of the company’s workforce.
At the European Parliament, there is a
strong consensus on informing stakeholders’
representatives of board decisions on matters
relating to them, and to improve the spread
of information across all management levels
of a company.

A large diversity in the
national legal systems
Two thirds of European countries (65%) have
put in place mechanisms of representation of
employee on boards, either limited to stateowned sector (20%) or extended to private
companies (45%). Only 35% of European
countries remain without systems of employees on boards.
There is not a common model for the
involvement of worker representatives. While
in certain countries work councils elected by

all employees sit in boards, in other countries the representation concerns both union
and work council structures. Another important difference is related to the thresholds to
define the companies concerned and to fix
the number of employees’ representatives.
In France, because of a new legislation,
employee representation at board level has
become obligatory in larger shared-based
companies with 5,000 or more employees
worldwide (or 1,000 or more in France).
In Germany, employees in larger limited
liability companies (500 employees or more)
also have representation on a supervisory
board to which the day-to-day management
of the company reports.
The thresholds are lower in Norway where
companies with 30 or more employees are
entitled to elect employee representatives on
to the board of directors and in smaller companies this can be done on a voluntary basis.
Similar system is applied in Sweden.

How about Finland?
Although Finnish law doesn’t stipulate
employee representation on boards, companies may opt to have one or more employee
representatives on board. This is very rare
and only a handful of Finnish listed companies have this structure.
The Finnish law doesn’t differentiate board
members according to their background.
This means that if there are employee representatives on board they have the same
duties and liabilities as other board members. According to the Finnish Companies
Act, the statutory control duties of the board
expressly extend to the administration of the
company, the appropriate organisation of its
operations and the appropriate arrangement
of the control of the company’s accounts
and finances. A recent supreme court case
(2016:58) shows that the interpretation of
directors’ duties is rather strict in Finland
when directors were held criminally liable for
the company’s neglect of managing its environmental issues appropriately.
An option without the duties and liabilities

of directors would be to award an employee
representative the right to be present in
board meetings without an actual board
membership.
At least until now there hasn’t been wide
support for employee representation among
listed companies as is shown by the rare
occasions where this choice has been made in
Finland. It has been suggested, though, that
the large number of strikes in Finland compared to Sweden could be explained that with
employee representation Swedish companies
have been able to find a more harmonious
atmosphere even when companies face difficult decisions.

No more mandatory
legislation
As listed companies are governed by enormous amounts of rules, additional mandatory legislation might not be an ideal tool to
create and promote fruitful cooperation and
dialogue. Instead, companies should strive to
better understanding with their employees
and find suitable ways to achieve it.
Workers representation on boards is still
a topical issue, the likelihood that the European Commission will launch a new controversial debate is weak. The European
Commission will have no alternative but to
respond to the European Parliament’s initiative. However, like Teresa May who has
already watered down her original proposal,
the European Commission might opt for
non-binding guidelines in order to preserve
national specificities and companies’ freedom.
On the other hand, dialogue with employees can be enhanced with other mechanisms. Companies should consider different
options to engage their employees more and
find a way of creating the success of the company a common goal for the company and
its employees. Additional mandatory legislation is not an ideal tool to create and promote
fruitful cooperation and dialogue. Instead,
companies should strive to better understanding with their employees and find suitable ways to achieve it.
BOARDVIEW 1 - 2/2017
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Juridi kka on
enemmän
Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä
ja luoda kestävää kasvua jo tänään?

Asiakkaamme ansaitsevat kaiken huomiomme.
Näemme maailman raikkain silmin ja luomme
asiakkaillemme edellytyksiä menestymiseen.
Meillä on pitkä käytännön kokemus liikejuridiikan
eri osa-alueilta. Toiminnassamme yhdistyvät
juridinen, taloudellinen ja verotuksellinen
osaaminen sekä kansainvälinen
asiantuntijaverkosto.
www.kpmg.com/fi/lakipalvelut
#juridiikkaonenemmän
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CORPORATE PURPOSE

Why does your Company exist?
Discussion around corporate purpose is living renaissance among
international business leaders. Since the financial crisis, many
global corporations have started to re-evaluate whether they
have any other purpose than making money for their owners.

T

here are two main drivers which
have pondered the question of corporate purpose into limelight.
Financial crisis initiated corporate
purpose discussion mainly in the USA for
well-known reasons. Leaders like Indra Nyooi
of PepsiCo and Jeffrey Immelt of GE have
been elaborating how a company’s purpose
influences its financial success: how to make
business more sustainable, motivate talent
and at the same time satisfy hungry investors.
Another impetus for the question of purpose can be located from the corporate
responsibility debate. Many companies have
been criticized for ‘greenwashing’ and ‘bluewashing’ their corporate responsibility without any real strategic desire, simply to build
their brand or public image.
Authentic and audacious corporate purpose is a performance driven business strategy, like a lens through which all business
decisions should be taken. By re-defining
purpose companies benefit from talent retention, reduce business risks, secure reputation
and assist reputational recover after a crisis.

Unilever as an example
Geoff McDonald, a Senior Advisor at Burson-Marsteller and a former VP Human
Resources of Unilever said that we are living interesting times, where the form of capitalism focusing on short-term shareholder
return is no longer sustainable. According
to him for the past 10–15 years, the business
world has ignored its other stakeholders and
the value add to them. This has led to greater
inequality and a widening gap between rich

and poor; businesses have behaved in unethical ways, McDonald argues. Consumers now
have the power, through the advent of social
media, and they expect more from businesses.
Unilever is one of the pioneering global
companies which made a huge transformation by rediscovering purpose. In Unilever, a
trigger point for rediscovering the purpose
in 2009 was unsatisfying performance of the
business and difficulty to hire employees. By
rediscovering and implementing the purpose
throughout the organization, the company
gained growth, reduced costs and attracted
employees again. Unilever Sustainable Living
Plan (USLP) strategy was launched in 2010
and its core was redefined purpose: To Make
Sustainable Living Commonplace.
The purpose of a company cannot be to
make money. Growth and profitability are
the consequences of good business. By defining its purpose a company can bring value to
all stakeholders. Unilever responded to the
environmental water challenge by reducing
water consumption with their products, for
example. Thus, mitigating its risk on water
dependency.

Jouni Heinonen
Chairman,
Pohjoisranta
Burson-Marsteller
DIF member
Pohjoisranta BursonMarsteller is DIF
Partner

How to make business more
sustainable, motivate talent
and at the same time satisfy
hungry investors?
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Performance with purpose
IMD Business School and Burson-Marsteller
have studied for several years how purpose
should be defined and communicated, and
most importantly how it is reflected in business results.
Power of Purpose research from 2013
showed that a strong and well communicated
purpose can impact financial performance by
up to 17 percent. Another research from 2015
demonstrated that purpose must be real and
authentic. Otherwise it won’t work. Many
other research support the conclusion that
purpose is a business case. EY survey in 2014
revealed that 87 percent of business leaders believe that companies perform better
over time if their purpose goes beyond profit.
Deloitte’s Culture of Purpose survey showed
that a clear purpose creates a longer horizon
for positive returns and breeds confidence
on brand’s ability to thrive in a shifting landscape. And as Jim Stengel, ex-Global Marketing Officer at Procter & Gamble, demonstrated in his book Grow, a study of 50,000
brands, purpose-driven brands simply outperform old-fashioned brands.
It is fascinating that new, disruptive companies are very often purpose-driven. Good
examples are TOMS, a US-based company
selling shoes and accessories, and online
store Zappos.com. TOMS business model
‘One for One’ is based on strong ethical
responsibility: when you buy shoes, TOMS
donates other pair for the people, who need
them. Zappos is well-known for its unique
culture, mainly how well they treat their personnel. Zappos business model is founded on
a simple philosophy: happy employees equals
happy customers.
Both companies are ‘walking the talk’ with
the purpose and the same time they are good
investments for their shareholders. TOMS
founder sold 50 percent of the company to
Bain Capital with a good price tag and Amazon bought Zappos.

No marketing ‘mumbo-jumbo’
Companies are often good at describing what
they do and how they do it, but rarely do they

New, disruptive companies are
very often purpose-driven.

describe their corporate purpose – the ‘why’ –
the rationale for their company and guiding
principles of their work.
According to McDonald the purpose differs from vision and mission in a rather simple way. While the purpose answers the question why this company does what it does; the
vision answers what would the future of the
company look like; and, the mission then tells
how the company is going to achieve that.
There are too many cases, where boards
just stamp mission or purpose statement
without thinking it any further. The exercise
will continue by CEO’s boring presentation
to personnel and that’s it. No wonder many
boards have been quite skeptical about the
benefits of the corporate purpose. It is important to remember that sustainable purpose is
not a marketing ‘mumbo-jumbo’ or a project
which could be delegated to corporate communications. Purpose journey is continuous.

8 requirements for
building sustainable
corporate purpose
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Being authentic and audacious
Making it measurable
Leaders living and inspiring it
Building partnerships
Engaging communications
Adapting culture
Adapting business systems
Having the capacity & capabilities to deliver
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CASE NEW NOKIA

Emerging organizational cultures
In an industry that is driven by scale, continuous innovation,
intensive R&D investments and challenging markets, you
need to have a strategy that enables you to play with
the best possible assets and capabilities. The Board of
Directors should take part in driving the evolution.

I

n 2015, Nokia decided to acquire Alcatel-Lucent to strengthen its own capabilities in line with the long-term intent of
being an architect of the “programmable
world”, where billions of people and devices
are intelligently connected.
The integration of Alcatel-Lucent meant
putting together two global and multicultural
organizations of approximately 50,000 people each, with combined net sales of approximately 26 billion euros. Integrations of this
magnitude are demanding. Based on our
own extensive experience with M&A and
integration, we knew that a successful acquisition and integration needs to be led with
clear guidance.
We set three core principles for our work:
1. Focus on value creation – clear governance
and a disciplined decision-making focus on what
needs to be integrated.
2. Prepare well – a well-defined masterplan with
a limited number of people involved in planning
and preparation – and do not underestimate the
importance of culture.
3. Execute rigorously – manage a proactive
and assertive stakeholder interaction, track
and measure and involve people, engage and
over-communicate.

The plan and scope of culture
Integration management is vital for a successful M&A execution, and for enhancing
40 BOARDVIEW 1 - 2/2017

performance and cohesion. We focused on
a culture and change that enable the strong
unity of people and respectfully address cultural aspects to ensure deal success.
Three key objectives for the pre-closing
phase were set:
1. Do diagnostics on the current culture and key
practices on both sides to understand where the
cultures may differ. The diagnostics helped us to
see our similarities and differences, which facilitated communication, leadership and defined the
needed employee involvement.
2. Set clear expectations on the end-state of culture integration. We explained what is our culture
vision, what is non-negotiable (e.g. Nokia values) and what areas will need to be co-created
together to suit the new Nokia.
3. Help manage change and people’s transition
into the new target operating model. A global
plan – done in all businesses and key functions –
was turned into practical and unit-specific actions
to enable employees’ adoption of the new mode
of operation and ways of working.

Why, what and how
After a successful Day 1, the new organization
gradually took responsibility of the respective teams and the holistic management of
employees. The 2016 culture integration plan
reflected the fact that Nokia had significantly
changed from what it was pre-acquisition,
emphasizing collaboration and co-creation.

Hans-Jürgen Bill

Chief Human
Resources Officer,
Nokia

The integration of AlcatelLucent meant putting together
two global and multicultural
organizations.

The approach in culture integration focused
on providing a continuous and ongoing direction of culture.
We needed to make sure that proactive
communication on “why, what and how” was
provided to the organization. Culture integration also requires the facilitation of employee
involvement and co-creation, and must give
the means and opportunities for people to
raise their voice: Let them say what we are
doing well, and where we need to improve.
We also wanted to give people opportunities to meet with their colleagues, new and
old, so they could reflect on various topics
and build relationships. Integration was done
in collaboration with all business groups and
functions through steering and input to the
new culture agenda.

Voice of the employee
The new era of Nokia requires a healthy core
culture that is shared by all, a core culture
that keeps us true to our values, protects the
brand and helps us to be the best we can be.
At the same time, we also need differentiation, allowing for business-specific practices
to emerge to facilitate high performance in a
particular market or business context.

Today we have a very rich “voice of the
employee” baseline, which is built on some
80,000 data points. The employee voice has
clearly shown we are united in our belief in
Nokia and our future. We have confidence in
our strengths and the potential to succeed.
We have good decision making, clarity in
our operational model and a sense of ”we”.
There is an emotional connection with the
brand, and there is observed evidence of
employees acting in line with our values as
well as highly endorsing integrity and ethical
behavior.
This is a good position to take forward, to
further evolve our core culture.

New Nokia core culture
Based on the discoveries and insights made
from the rich voice of employee data, a plan for
how to drive new Nokia core culture was put
together with the CEO and Group leadership
team. The plan for 2017 focuses on providing clarity and inspiration through meaningful
operational principles that all employees can
act on and thus directly influence our core culture. The Board of Directors have taken part in
the insights we made in 2016 and the philosophy we follow to drive evolution further.
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Huipulle kiipeäminen edellyttää
tietoa ja taitoa, sisua ja sitkeyttä.
Huipulle pääsy vaatii itsensä
haastamista, rajojen rikkomista,
hallittua riskinottoa ja tavoitteiden
ylittämistä.
TAVOITTEISTA TULOKSEEN.
HUIPULLE.

REWARDAGENCY.FI
Konsultointi I Viestintä I Valmennus
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ORGANISAATIOKULTTUURIN JOHTAMINEN

Mikä todella ohjaa
organisaation toimintaa?
Hallitus saa tietonsa yrityksen toimivalta johdolta,
mutta mitä käy, jos johto ei ymmärrä oman
organisaationsa toimintaa ohjaavia tekijöitä?

V

aikka tilanne kuulostaa absurdilta, olemme useammassa asiakasyrityksessä havainneet, että
johto, jolla on hyvä ymmärrys
yrityksen asemaan vaikuttavista markkinatrendeistä ja strategisesta positiosta, ei oikeastaan tiedä, mikä aidosti ajaa heidän oman
yrityksensä keskijohdon ja henkilöstön toimintaa. Tämä heikentää johdon edellytyksiä kehittää yrityksen toimintaa ja kohdata
muutoksia.
Kuva asioista, jotka todellisuudessa vaikuttavat yksilöiden ja tiimien käyttäytymiseen ja suoritukseen, on usein hyvin epätarkka. Ikään kuin hermoradat, jotka
välittävät tietoa eri puolilta organisaatiota ja
auttavat muodostamaan käsityksen kokonaisuudesta, olisivat poikki.
Se, mitä johto kertoo hallitukselle organisaation kulttuurista, motiiveista ja toiminnasta voi siis perustua kuvitelmiin tai
kapeisiin mittareihin, jotka eivät paljasta
todellisuutta. Näin neuvot, joita hallitus voi
vastavuoroisesti antaa johdolle esimerkiksi
muutosjohtamiseen tai yrityskaupan jälkeiseen integraatioon liittyen ovat reaktioita
johdon harhoihin eivätkä organisaation tarpeisiin.
Syyt johdon epätarkalle ymmärrykselle
ovat moninaisia alkaen monimutkaisesta
organisaatiorakenteesta ja epäselvistä vas-

tuista kovaan muutosvauhtiin. Toimintaa arvioidessa myös unohdetaan intuition
ja tunteiden merkittävä rooli ihmisten toimintaa ohjaavana tekijänä tiedostetun rationaalisen ajattelun rinnalla. Perinteisesti
fokus on viimeksi mainitussa ja johto optimoi organisaation rationaalisia kannustimia,
vaikka keskijohto suuntaa omat toimensa
sen mukaan, mikä heistä tuntuu parhaalta.
Eikä kukaan johdossa välttämättä tiedä,
miltä keskijohdossa aidosti tuntuu tai mikä
vaikuttaa näihin tuntemuksiin.

Pasi Torppa

Partner,
August Associates

Analyysi tuottaa yllättäviä tuloksia
On uusia tapoja muodostaa tarkka kuva
käyttäytymistä ja päätöksentekoa ohjaavista
tekijöistä. Käyttämämme analyysimenetelmä perustuu syvähaastatteluihin ja niiden
yksityiskohtaiseen analyysiin. Käytännössä
selvitetään yksilöiden näkökulmasta, mikä
ajaa heidän tekemisiään, mikä auttaa heitä
hoitamaan työnsä hyvin ja mikä puolestaan
estää huippusuorituksen. Näitä kuvauksia
vertailemalla, jäsentämällä ja yhdistelemällä
syntyy käsitys olennaisimmista suoritukseen
vaikuttavista asioista yritystasolla. Menetelmä on grounded theory, jota käyttävät
myös maailman arvostetuimmat johtamisen
tutkijat. Kokemuksemme mukaan analyysi
tuottaa kerta toisensa jälkeen johdolle yllättäviä tuloksia.

Timo Vuori

Strategian
apulaisprofessori,
Aalto-yliopisto
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Se, mitä johto kertoo hallitukselle
organisaation kulttuurista, motiiveista ja
toiminnasta voi perustua kuvitelmiin tai
kapeisiin mittareihin.

Erään yrityksen tuore toimitusjohtaja
suunnitteli toimia suunnan kääntämiseksi.
Yhtenä ajatuksena oli vastuuttaa paikalliset yksiköt tuloksesta aiempaa selkeämmin,
mutta analyysimme osoitti, että tämä olisi
ollut virhe. Yhtenäistä toimintakulttuuria ei
ollut ja vahva paikallinen fokus johti räikeään osaoptimointiin, ja johdon alkuperäinen
ajatus olisi vain pahentanut tätä ongelmaa.
Yrityksen läpikäymän one company -ohjelman hyödyt olivat jääneet realisoitumatta.
Tilanteen korjaamiseksi vähennettiin paikallisten mittareiden roolia suorituksen johtamisessa, lisättiin työnkiertoa ja parannettiin
viestintää, jotta ihmiset pystyisivät muodostamaan kuvan kokonaisuudesta ja toimimaan osana sitä.
Eräässä toisessa yrityksessä oli puolestaan työtyytyväisyyskyselyiden avulla
havaittu heikon työtyytyväisyyden johtuvan johtamisongelmasta. Johto oletti, että
syy on johtamisjärjestelmässä ja käynnisti
projektin sen kehittämiseksi. Johtamisjärjestelmä käytiin läpi kattavasti talouden ja
henkilöstöhallinnon käytäntöjen osalta suorituksen mittaamisesta palkkiojärjestelmiin.
Olennaista kehitettävää ei kuitenkaan löytynyt. Analyysimme paljasti kuitenkin, että
todellinen haaste oli konsernin ja eri yksiköiden välisessä vuorovaikutuksessa. Konsernin keskitetyt funktiot pyrkivät lanseeraamaan konsepteja, jotka eivät toimineet
paikallisesti hajautetussa organisaatiossa.
Konseptit eivät toimineet, koska paikallisissa olosuhteissa oli merkittäviä eroja, joita
johto ei tuntenut riittävän hyvin. Konser44 BOARDVIEW 1 - 2/2017

nin painostuksesta yksiköt kuitenkin päätyivät kaavamaisesti ottamaan käyttöön
heille heikosti sopivia toimintamalleja. Syntyi merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia ja
henkilöstön sitoutuminen heikkeni. Analyysimme myötä johto löysi oikean syyn heikkoon työtyytyväisyyteen ja pystyi käynnistämään korjaavat toimenpiteet.

Kokemus ja intuitio
eivät riitä
Yksi menetelmämme vahvuuksista on, että
se tuottaa perusteellisen kuvauksen yrityksen eri tasojen kokemuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Näin ollen johdon ei
enää tarvitse luottaa ”höttöiseen” kuvaukseen organisaation kulttuurista keskustellessaan hallituksen kanssa, vaan se voi käyttää konkreettisia termejä, kuvauksia ja esimerkkejä siitä, mitkä ovat organisaation suorituksen kannalta keskeisiä käyttäytymisiä,
ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin. Näin hallitus voi kohdistaa neuvonsa näiden tarkemmin määriteltyjen asioiden kehittämiseen
yleistasoisen ideoinnin tai vanhojen kokemusten sokean, uuden tilanteen erityispiirteet unohtavan, toistamisen sijaan.
Olennaista on tunnistaa vivut, joiden
avulla haluttu muutos saadaan vietyä läpi.
Tähän kovimmankaan hallitusosaajan intuitio ei aina riitä, vaan oikeat päätökset uusissa
tilanteissa edellyttävät analyyttistä otetta
– myös organisaation sisäisiä asioita kehitettäessä. Panostus tarkemman kuvan muodostamiseen toimintaa ohjaavista tekijöistä
maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin.

STRATEGISET KYVYKKYYDET

Hallitus herää:
osaajista taistellaan!
Henkilöstöasiat ovat usein ensisijaisesti toimitusjohtajan
ja henkilöstöjohtajan agendalla. Hallitusten tulisi käyttää
aikaansa miettimällä henkilöstön kyvykkyyttä. Se on yrityksen
pitkän aikavälin tulosten kannalta kriittisin tekijä.

U

sein herätään vasta sitten, kun
avainhenkilö lähtee yllättäen ja
kriittinen avainpositio tulee täytettäväksi. Tällainen tilanne saattaa paljastaa suuremman ongelman sekä
hallitukselle että johdolle. Voi olla, että systemaattinen seuraajasuunnittelu on jäänyt muiden asioiden jalkoihin tai sen, ettei
aikaisemmin tehty avainhenkilösuunnittelu
vastaakaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Miten sitten varmistaa, että yrityksellä on
oikeat ihmiset oikeissa paikoissa tukemassa
yrityksen strategiaa ja kyvykkyyksiä, jotka
mahdollistavat yrityksen kilpailukyvyn tulevaisuudessakin?

Kyvykkyyksien kehittäminen
johdon tärkeimpiä haasteita
Asia ei ole yksinkertainen. Conference Boardin vuosittaiseen (2016) CEO Challenge
-kyselyyn vastanneet toimitusjohtajat nimesivät tärkeimmäksi haasteekseen yrityksen kyvykkyyksien kehittämisen. Strategiset kyvykkyydet kertovat, mitä yritys tekee
paremmin kuin muut ja määrittelee siten
yrityksen kilpailuedun. Siksi strategisten
kyvykkyyksien tulisi ohjata johtamisen kehittämistä sekä muita keskeisiä henkilöstöjohtamisen toimintoja, kuten osaamisen kehittämistä ja Talent Managementia.

Strategiset kyvykkyydet eivät myöskään
saisi olla riippuvaisia yksittäisistä henkilöistä, vaan niiden tulisi olla osa yrityksen
tapaa toimia. Kyvykkyyksien kehittäminen
vaatii yksilö- ja tiimitason kompetenssien
systemaattista kehittämistä mutta myös sitä,
että yrityksen järjestelmät, organisaatioarkkitehtuuri ja -kulttuuri sekä käytänteet tukevat kyvykkyyksien rakentamista. Parhaimmillaan strategiset kyvykkyydet ovat osa
yrityksen dna:ta eivätkä ole helposti kopioitavissa.

Paula Kilpinen
toimitusjohtaja,

HRM Partners

Talent Management vie strategiset
kyvykkyydet yksilötasolle
Organisaation strategiset kyvykkyydet selkeyttävät, miten yritys erottautuu muista
varmistaakseen tulevaisuuden kilpailukyvyn
ja kasvun. Hyvät Talent Management -käytänteet vievät tämän ajattelun yksilötasolle.

Mari Tasanto

johtaja,
HRM Partners

HRM Partners on DIF:n
asiantuntijakumppani

Henkilöstön on tiedettävä,
mihin suuntaan omaa
osaamista tulee kehittää.
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Lounastilaisuus DIF:n jäsenille

JAKAMISTALOUDEN
LIIKETOIMINTAMALLIT
Jakamistalous ja palvelut uusien liiketoimintamallien keskiössä
+ Miten jakamistalous muokkaa liiketoimintamalleja?
+ Millaisia muutoksia pitäisi yrityskulttuurissa tapahtua?
+ Miten käy tuoteuskollisuudelle?
Asiakkaiden uusi ajattelumalli
mahdollistaa täysin uusien
liiketoimintamallien syntymisen.
Kun asiakkaiden nopeasti muuttuvat
odotukset leviävät toimialalta toiselle,
myös teollisten toimijoiden tulee
panostaa uusien liiketoimintamallien
testaamiseen ja kehittämiseen.

Keskiviikko 25.10.2017
Klo 11.30 – 13.30

Jakamistalouden periaatteiden
ymmärtäminen ja laajamittainen
hyväksyminen edellyttävät meiltä
kaikilta uutta ajattelua ja toimintaa.
Tervetuloa jatkamaan keskustelua
kanssamme, jakamaan näkemyksiä
ja kuulemaan esimerkkejä
liiketoimintamallien strategisista
muutoksista!

Hotelli Kämp – Peilisali
DIF:n jäsenet saavat
henkilökohtaisen kutsun.

Lisätietoja
marika.soravuo@accenture.com

Henkilökohtainen kehittyminen
tukee yrityksen menestystä

Talent Management -prosessin avulla
määritellään ensin, mitä osaamista yritys
tarvitsee tulevaisuudessa, jotta strategiassa
onnistutaan. Seuraavaksi on tunnistettava,
missä osissa organisaatiota on eniten lisäarvoa tuovaa osaamista lähitulevaisuudessa
ja sen jälkeen tehdään suunnitelma tarvittavan osaamisen ylläpitämiselle, hankkimiselle ja kehittämiselle. Tätä kehitystä on
tuettava systemaattisesti.
Osaamisen lisäksi Talent Management
-kriteereissä huomioidaan henkilön suoriutuminen ja toiminta yrityksen arvojen
mukaisesti ja sopivuus organisaation kulttuuriin. Jäljempänä mainittujen kriteerien
painoarvoon vaikuttaa organisaation kulttuuri ja arvot, eli se, kuinka suuri painotus
näillä asioilla yrityksessä on. Kun organisaatiossa on selkeä suunnitelma talenttien
kehittämiselle ja siitä viestitään avoimesti,
kehittyy organisaatio strategian mukaisesti.
Samalla opitaan myös laajemmin tunnistamaan strategiset vahvuudet ja heikkoudet.
Osaamisen johtamisesta tulee avointa.

Avainhenkilöiden seuraajasuunnittelu on
oleellinen osa prosessia. Kun yrityksessä
tunnetaan esimerkiksi keskijohdon osaamisen taso ja sen potentiaali, voidaan valittua
joukkoa alkaa tukea ja varmistaa kehittyminen kohti vastuullisempia ylimmän johdon
positioita.
Parhaat käytännöt eri yrityksistä osoittavat, että Talent Management -prosessi ja
-kriteerit kannattaa pitää avoimena. Henkilöstön ja etenkin avainhenkilöiden on
tiedettävä, mihin suuntaan omaa osaamista tulee kehittää yksilö- ja yritystasoisen
menestyksen varmistamiseksi.
Tutkimukset myös osoittavat, että etenkin ylimmän johdon tasolla oleva ymmärrys
osaamistarpeesta ja sen jatkuva reflektointi
omaan tilanteeseen on yhteydessä yrityksen
taloudelliseen menestykseen.

Henkilöstöasiat hallituksen agendalle
Yrityksissä keskitytään usein taloudellisten
tavoitteiden asetantaan sen sijaan, että mietittäisiin, miten nämä tavoitteet saavutetaan,
eli mitä kyvykkyyksiä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.
Samoin yrityksissä kiinnitetään huomiota aineellisiin investointeihin, mutta osaamisen eli aineettoman pääoman tavoitteellinen johtaminen jää helposti vähemmälle
huomiolle. Henkilöstön kehittämisen suunnitelmat tulisi kuitenkin tehdä yhtä suunnitelmallisesti ja tarkasti kuin vuosittaiset
talouslaskelmat ja budjetointi.
Hallituksen on aika herätä. Parhaista
osaajista taistellaan ja osaava henkilökunta on yrityksen menestyksen perusta.
Olisiko aika päivittää hallituksen kokousten vuosikello ja agenda niin, että yrityksen
kyvykkyyksiä ja henkilöstön kehittymistä
käsiteltäisiin samalla vakavuudella kuin
talouslukuja ja strategiaa?
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Focus on long-term impact
Artificial intelligence (AI) is touted as the next big disruptive force
in technology that will transform public services and business.

I

n the future, increasingly powerful and
flexible AI will drive advances in productivity in almost every business area imaginable. As Kevin Kelly, founding editor of
Wired, says: “The business plans of the next
10,000 start-ups are easy to forecast: Take X
and add AI.”

Challenges
This revolution will also bring important
challenges. Economists argue furiously about
whether, or not, AI will lead to mass unemployment. The pessimists suggest that as
machines take on more and more routine
intellectual tasks on top of the physical tasks
that they already excel at, little work will be
left for humans to do.
The optimists think fears of mass unemployment stem from limitations of our imagination. Historically, technological advances
have created jobs in previously unimaginable
sectors. Enter the words “social media jobs”
into any recruitment website, for example,
and you will find hundreds of jobs that simply did not exist ten years ago.
Jobs that are likely to resist automation are
those that require creativity, lateral thinking,
interpersonal skills, caring, and adaptability.

Board focus
As with much technological change we
have a tendency to overestimate shortterm impact and underestimate the longerterm impact, drawing a straight line from
the present day, when an exponential curve
is the more likely shape of the future. But
there are significant immediate opportunities for companies to seize.
48 BOARDVIEW 1 - 2/2017

Currently AI works well where the problem is routine, well defined and well understood, and where ample data is available to
make good decisions.
Other problems are best solved by humans
for now, or by a combination of humans
and machines. But it would be a mistake
to think of AI applications too narrowly. As
we’ve seen from the internet, disruptors can
emerge from nowhere with new business
models to threaten established players. Company boards also need to think about how
they will address the important challenges
that AI will bring.
As AI takes on more routine intellectual
tasks, how will companies attract the talent
needed to do the remaining highly skilled
tasks? How will they attract those people
who are able to work best alongside AI? How
can employees whose work is taken over by
AI, and whose time is freed up, be up-skilled
to add greater value to companies?
Boards should also assume that issues of
transparency in AI decision-making and
of privacy in the use of personal data will
become increasingly important and that customers will value businesses that take these
issues very seriously.
The future is not at all clear, but one thing
is certain: great changes are coming, and
board members will have a critical role to
play in maximizing the opportunities and
minimizing the risks, both for the bottom
line and for the good of society.
Read the full article on Board Agenda:
http://boardagenda.com/2016/12/13/artificialintelligence-revolution/

Olly Buston

CEO
Future Advocacy

HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN

Hyvä paha osakepalkkio
Hallituksen pitää olla kartalla siitä, ymmärtääkö
keskijohto osakepalkitsemisen merkityksen.

K

eskeinen käyttökohde yhtiön osakkeille on myös avainhenkilöstön palkitseminen osakepohjaisilla kannustusjärjestelmillä, joita lähes jokainen
listayhtiö käyttääkin osana kokonaiskompensaatiota.
Osakkeen kurssi on vakiintunut johdon
toiminnan pitkän aikavälin mittarina, ja sen
perusteella rakennetut osakepohjaiset kannustusjärjestelmät, osakepalkkiot ja optiot,
ovat tulleet jäädäkseen osaksi pörssiyhtiöiden
palkitsemismuotoja – annetaan rahan sijaan
osakkeita ja luodaan aitoa omistusta.
Strategisten tulos- ja tasemittareiden perusteella ansaittava osakepalkkio mitataan
yleensä vuoden mittaiselta jaksolta. Ansaittuja osakkeita on säilytettävä vielä 2–3 vuotta
myöntämisen jälkeen. Osakkeen kurssi vaikuttaa siis saatavan osakepalkkion arvoon alusta
alkaen – mitä enemmän osakkeita ansaitaan
ja mitä enemmän osakkeen kurssi on noussut,
sitä suurempi on osakepalkkion arvo.

Kaikki eivät halua
osallistua järjestelmään
Kuulostaa helpolta, mutta sitä se ei ole. Edelleen tulee tilanteita, joissa osakepalkkioon
oikeutettu ei halua osallistua järjestelmään,
tai osallistunut ihmettelee jälkikäteen, mistä
arvo-osuustilille on tupsahtanut osakkeita!
Tällaiset tilanteet osoittavat, että avainhenkilöiden ja jopa pörssiyhtiöiden johdon voi olla
haasteellista käsittää osakepalkkioiden toimintaa tai arvonmuodostusta.
Omistajille ja hallitukselle tulee olla punainen vaate se, että kallista omistaja-arvoa hukataan osakepalkkioon, jota vastaanottaja ei
arvosta, tai pahimmillaan edes ymmärrä, mistä
palkkion arvo muodostuu. Amerikkalaisissa
tutkimuksissa on vertailtu osakekannustimien
perceived value -kerrointa, eli kuinka arvok-

kaana saatua osaketta pidettiin. Jopa viidennes piti kannustinta puhtaana arpapelinä.

Puhumattomuuden kulttuuri hidastaa
Ymmärryksen lisääminen, eli avainhenkilöiden ja johdon kouluttaminen on nykypäivän teknologialla tehokasta ja helppoa. Hyviä
kokemuksia on saatu muun muassa Q&Averkkoesityksistä, videoista sekä infograafeista, jotka kiteyttävät keskeiset seikat visuaalisesti ja tehokkaasti.
Usein kynnyksenä ja hidasteena työkalujen
käyttöön on kustannusten sijaan häveliäisyyden ja puhumattomuuden kulttuuri palkitsemisasioiden ympärillä.
Parhaimmillaan sisäistetyt ja ymmärretyt osakepalkkiot suuntaavat vastaanottajien
huomion osakkeen kurssikehitykseen, ja tuovat ajatteluun mukaan päätösten vaikutukset
omistaja-arvon kehitykseen – niiden ei pitäisi
ruoskia johtoa tekemään enemmän töitä,
vaan oikeampia töitä.
Seuraava haaste sen jälkeen, kun vastaanottajat on saatu ymmärtämään ja arvostamaan
osakepalkkiotaan, on laajenevan keskijohdon
osallistaminen ohjelmiin. Yhtiöiden hallitusten on uskottava ohjelmista saavutettavaan
hyötyyn. Mikä olisikaan aidompaa omistajaarvon ajattelun ruokkimista kuin osakeomistuksen luominen mahdollisimman laajalti
yrityksen henkilöstön keskuuteen – voisiko
kaikista työntekijöistä tehdä omistajia?

Pertti Helaniemi

toimitusjohtaja,
Evli Awards
Management Oy

Niiden ei pitäisi ruoskia johtoa tekemään
enemmän töitä, vaan oikeampia töitä.
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Jäsensivut
Directors’ Institute Finland
DIF on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia
yrityksiä menestymään edistäen
hyvää hallitustyötä.
DIF:ssä on noin 650 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien
yhtiöiden hallituksen jäseninä ja
lisäksi neljä yhteisöjäsentä.
DIF auttaa jäseniään kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan järjestämällä tapahtumia,
ylläpitämällä DIF-Tietopankkia
verkossa sekä julkaisemalla Boardview-lehteä.
DIF vaikuttaa yhteiskunnassa
esimerkiksi ottamalla kantaa ajankohtaisiin hallitustyöskentelyyn liittyviin kysymyksiin Suomessa.

DIF toimii kansainvälisesti yhteistyössä ecoDan ja eurooppalaisten
sisarjärjestöjen kanssa.
Yhdistyksen virallinen nimi
on Directors’ Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry.

SYKSYN 2017
TILAISUUKSIA
Jäsenlounaat
25.9.2017 Hallitustyön
kehittäminen
20.10.2017 Hallitus ja
liiketoimintamallit
27.11.2017 Hallitus ja
liiketoimintamallit

Missio
DIF auttaa suomalaisia yrityksiä
menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä.

Visio
DIF on johtava foorumi hallitustyön
kehittämisessä Suomessa. DIF auttaa jäseniään kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan. DIF on
yhteiskunnassa vaikuttava yhdistys.

Lisätietoja ja muut tilaisuudet
jäsensivuilla: www.dif.fi/tilaisuudet

TEEMAT 2017
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja megatrendit
Hallitus ja henkilöstö
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja liiketoimintamallit

TEEMAT 2018
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja johto
Hallitus ja geopolitiikka
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja verotus

HALLITUS

POLICY-VALIOKUNTA

YHTEYSTIEDOT

Philip Aminoff
KTM, MBA (INSEAD)
Maarit Aarni-Sirviö
DI, eMBA
Kirsi Komi
OTK
Juha Laaksonen
Ekonomi
Tero Ojanperä
DI, tekniikan tohtori
Annika Paasikivi
BA International Business,
M.Sc. Global Politics
Juha Rantanen
KTM, MBA, vuorineuvos
Hannu Syrjänen
Ekonomi, OTK

Timo Kaisanlahti
Puheenjohtaja
Leena Linnainmaa
Asiantuntijajäsen
Mikko Reinikainen
Sihteeri
Micaela Thorström
Sihteeri
Maarit Aarni-Sirviö
Jäsen
Manne Airaksinen
Jäsen
Philip Aminoff
Jäsen
Stig Gustavson
Jäsen
Kaarina Ståhlberg
Jäsen

Directors’ Institute Finland
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 Helsinki
Puh. (09) 6227 1840
info@dif.fi
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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
Viestintäpäällikkö
Katri Isotalo
katri.isotalo@dif.fi

Lue ajankohtaisista asioista lisää verkkosivuilta
DIF ilmoittaa kaikista ajankohtaisista asioista
jatkuvasti verkkosivuilla. Uudella sivustolla on
entistä enemmän blogikirjoituksia, teema-artikkeleita ja videoita neljännesvuosittain vaihtuvista
hallitustyötä käsittelevistä teemoista ja muista
ajankohtaisista aiheista.
Kaikista DIF:n tilaisuuksista kerrotaan verkossa jäsensivuilla, joille tarvitaan tunnukset
sisäänkirjautumista varten. DIF on myös Twitterissä @DIF_Finland ja LinkedInissä Directors’
Institute Finland.
Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.dif.fi

Senior Advisorit ja DIF-Tietopankki
Tutustu DIF-Tietopankkimateriaaleihin verkossa. Niitä
voi myös tulostaa PDF-dokumenteiksi. DIF-Tietopankin
hallitustyötä tukevat materiaalit on tuotettu asiantuntijakumppaneiden ja DIF:n Senior Advisoreiden yhteistyönä.

SENIOR ADVISORIT:
Philip Aminoff
Jorma Eloranta
Harri Kerminen
Anne Korkiakoski
Esa Korvenmaa
Riitta Laitasalo

Annika Paasikivi
Markku Pohjola
Harri Pynnä
Kiuru Schalin
Tuija Soanjärvi

Kirsi Sormunen
Arja Talma
Tom von Weymarn

Hallitustyö
listaamattomissa yhtiöissä
Strategiatyön rakentaminen ja
implementointi
Strategiatyön rakentaminen ja
implementointi
Maine ja kriisiviestintä,
Sijoittajaviestintä
Digitalisaatio
Johdon rekrytointi, pk-yritykset,
Toimitusjohtajan valinta,
Johdon valmennus ja
muutostilanteet, Palkitseminen
EcoDa, Education
Yritysrahoitus
Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys,
Vakuutukset
EcoDa, Benchmarking
Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt
Riskienhallinta,
Tarkastusvaliokunta,
sisäinen tarkastus
Yritysvastuu ja raportointi
Verotus
Vaatimustenmukaisuus
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Jäsensivut

Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet e= emeritusjäsen

Aarnio-Isohanni, Marja
Aarni-Sirviö, Maarit
Adlercreutz, Ia
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
Andersson, Cristina
Andersson, Minna
Antila, Jukka
Anttila, Juhani
Anttonen, Ari
Anttonen, Risto
Ant-Wuorinen, Jukka
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto e
Aspholm, Ingalill
Aukia, Timo
Autere, Jaakko
Autere, Jussi
Becker, Kai
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
Castrén, Petri
Castrén, Päivi
Cederberg, Kenneth
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
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Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan
Grundsten, Henri
Gräsbeck, Jerker
Gröhn, Juha
Grönlund, Lasse
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
Hagros, Kaj
Hahto, Tarmo
Halmeenmäki,
Juha-Pekka
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Esa
Harju, Jukka
Harjula, Liisa
Harrela, Pirkko
Hasi, Kalevi
Hautamäki, Päivi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, Hanna-Maria
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, Maarit
Hertsberg, Patrik
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hietala, Kaisa
Hietalahti, Erkki
Hietanen, Kari
Hiljander, Henry
Hiltunen, Arto
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvola, Jaakko
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmberg, Jan
Holmlund, Ralf
Honkanen, Vesa
Hornborg, Heikki
Hortling, Nora
Hurme, Liisa
Hurnonen, Ville
Huuskonen, Pertti
Hyssälä, Liisa
Hyttinen, Asko

Hyttinen, Pentti
Hyvönen, Anna
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hänninen, Markku
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ihamuotila, Timo
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan
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
Jyllilä-Vertigans, Annika
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvi, Juhani
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kallasvuo, Leena
Kallasvuo, Olli-Pekka
Kalliokoski, Petri
Kanerva, Leena
Kapanen, Heikki
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karppinen, Matti
Karttinen, Timo
Kasanen, Eero
Kasanen, Juha
Kasanen, Kari
Kaskeala, Juhani
Kasurinen, Hannu
Kataja, Matti
Kaukonen, Harri-Pekka
Kauniskangas, Kari
Kauniskangas, Kari
Kauppi, Marko
Kauppi, Piia-Noora
Keitaanniemi, Katja
Kekoni, Jaakko
Kerminen, Harri
Keronen, Taru
Kerppola, Nora
Kettunen, Pekka
Kielenniva, Jorma
Kiiski, Tapani
Kiiskinen, Tapio
Kivelä, Hanna
Kiviranta, Nina
Kohmo, Minna
Kohonen, Ari
Kohonen, Merja
Kohtamäki, Timo

Koiso-Kanttila, Kimmo
Koivurinta, Jan
Kokkila, Timo
Kokkonen, Marketta
Kolbe, Laura
Kolehmainen, Ilmo
Komi, Kirsi
Komulainen, Jaana
Kontio, Johanna
Kontu, Aappo
Kopola, Nina
Koponen, Harri
Koponen, Juha
Koponen, Olli
Koponen, Petteri
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Hille
Korhonen, Juha
Korhonen, Kai
Korkiakoski, Anne
Korpi, Jaana
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koski, Arja
Koskinen, Jari
Koskinen, Jussi
Koskinen, Markku
Kosonen, Pekka
Kostiainen, Leila
Kotka, Ville
Kottonen, Hannu
Kouvalainen, Satu
Krogerus, Hannu
Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kulmala, Teuvo
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laakso-Manninen, Ritva
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Laine, Pertti
Laine, Seppo
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Leena
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T.
Langenskiöld, Bertel
Larma, Janne
Lassila, Sakari
Latvanen, Jari
Laurila , Mauri
Lauslahti, Harri
Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero
Lehtimäki, Maunu
Lehtinen, Vesa
Lehto, Hannu
Lehtomäki, Vesa
Lehtoranta, Ari
Leino, Liisa
Leino, Timo
Lencioni, Roberto
Leppälä-Nilsson, Anne

Leskinen, Eero
Leskinen, Jorma
Lettijeff, Pekka
Lievonen, Matti
Liljeblom, Eva
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan
Lindberg-Repo, Kirsti
Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
Linnarinne, Harry
Lipsanen, Juho
Loikkanen, Hanna
Louhija, Matti
Luhtaniemi, Timo
Lundmark, Pekka
Luoma, Pekka
Luomakoski, Jyri
Luomaranta, Ritva-Liisa
Lång, Jan
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Maijala, Miikka
Mairinoja, Heikki
Majander-Reenpää,
Leena
Maksniemi, Tauno
Malmberg, Juho
Manner, Matti
Manner, Simo
Manninen, Matti
Manninen, Petri
Markula, Elisa
Martela, Heikki
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
MatikainenKallström, Marjo
Mattila, Kari
Mattila, Pekka
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Metsälä, Minna
Metsänen, Arto
Miekk-oja, Susanna
Mielck, Janne
Miettinen, Marjo
Miettinen-Lähde, Saila
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkilä, Mika
Mäkinen, Antti
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mäkinen, Seppo
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto
Nerg, Päivi
Neuvo, Yrjö
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika

Nieminen, Mikko
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
Nuotto, Kirsi
Nupponen, Pertti
Nurmi, Ilari
Nurminen, Juha
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Närhinen, Yrjö
Ojala, Sirpa
Ojala, Veijo
Ojanen, Aki
Ojanperä, Tero
Oksanen, Markku
Olkkonen, Kaisa
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Otala, Leena
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Annika
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Paihonen, Sami
Paitula, Hannu
Pajuharju, Tapio
Pakkanen, Pirjo
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
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
Pohjonen, Arto
Pokela, Marja
Pokela, Toni

UUDET HENKILÖJÄSENET
Poutiainen, Annika
Punta, Eeva
Puolimatka, Rauno
Puro, Perttu
Putkiranta, Juha
Pynnä, Harri
Pärssinen, Harri
Pääkkönen, Tarja
Pölönen, Jouko
Pöyry, Salla
Pöysti, Kaija
Raasio, Tuomo
Rahkonen, Ari
Raitala, Pasi
Raitasuo, Outi
Raitio, Laura
Rannikko, Riikka
Rantamäki, Pekka
Rantanen, Juha
Rantanen, Teppo
RantanenKervinen, Pirkko
Rasila, Kimmo
Rasila, Tommi
Ratia, Lauri
Rauramo, Markus
Rautamaa, Jari-Pekka
Rautiainen, Tapani
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
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena
Saastamoinen, Hannu
Saikku, Markus
Sailas, Harri
Saini, Timo
Salakka, Jouko
Salo, Marita
Salo, Risto
Salokangas, Mika
Salokoski, Timo
Salonen, Petri
Salonius, Anne-Maria
Saraketo, Timo
Sarsama, Juha
Sasse, Jan
Saukkomaa, Harri
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

Siimes, Suvi-Anne
Siirala, Leena
Silaskivi, Vesa-Pekka
Sillanpää, Matti J.
Silvennoinen, Anja
Silvennoinen, Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Valtteri
Sipi, Timo
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Sivula, Harri
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi
Sonninen, Jorma
Sonninen, Jukka
Sormunen, Kirsi
Sormunen, Sirpa-Helena
Sotamaa, Ritva
Stackelberg-Hammarén,
Catharina
Stenberg, Erkki
Strengell, Merja
Strömberg, Juhani
Ståhlberg, Kaarina
Sulin, Kati
Sumelius, Bertil
Sundell, Ann-Christine
Sundén, Jon
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero
Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti, Mikko-Jussi
Suonoja, Soili e
Suutala, Heikki
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Syrjänen, Hannu
Söderholm, Raija-Leena
Söderström, Eriikka
Taimitarha, Paul
Takala, Erja
Takanen, Harri
Tallqvist, Charlotta
Talma, Arja
Talvitie, Jyrki
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tanttinen, Annika
Tauriainen, Reijo
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Arto
Tenhunen, Pauliina
ter Horst, Kati
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tieaho, Riikka
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti
Tikkakoski, Matti
Timgren, Martti
Timonen, Päivi
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolvanen, Tapio
Tolvanen, Ville
Tonteri, Jarmo
Toveri, Maarit

Tuominen, Jaana
Tuomola, Anu
Tuovinen, Tiia
Turunen, Jorma
Turunen, Seija
Tyni, Tarja
Tähtinen, Jyrki
Törnroos-Huhtamäki,
Solveig
Tötterman, Markus
Vaajanen-Ärrälä, Sari
Vaajoensuu, Hannu
Vaarala, Jouni
Wahlroos, Juha
Vahtola, Marina
Walldén, Helena
Wallgren-Lindholm,
Carita
Valli, Timo
Valo, Raimo
van Niftrik, Christian e
Vanha-Honko, Vesa
Vanhainen, Juha
Vanhanen, Ari
Vanhanen, Jussi
Varelius, Juha
Varjas, Tapani
Wartiovaara, Markus
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna
Vauramo, Pekka
Veijalainen, Jarkko
Veijalainen, Lauri
Vepsäläinen, Anni
Vertanen, Janne
Wessman, Anna Maija
Westerlund, Heikki
Westermark,
Carl-Magnus
Westersund, Anne
Viherto, Tero
Vikiö, Jari
Viljo, Matti
Wilkman, Nina
Vimpari, Antti
Wirén, Marco
Viri, Jukka
Virkkunen, Lauri
Virtanen, Antero
Visuri, Mauri
Vitie, Heikki
Vitzthum, Christoph
Voipio, Raimo
Voipio, Ville
Wolontis, Mats
von Knorring, Johan
von Rettig, Tomas
von Weymarn, Tom
Vuola, Rami
Vuoria, Matti
Vähämöttönen, Vesa
Väliaho, Pirjo
Välikangas, Liisa
Väänänen, Heikki
Åberg, Joakim
Åström, Ann-Christin
Öistämö, Kai

JOULUKUU 2016:
Ia Adlecreutz
Yrjö Närhinen
Kaisa Hietala
Tero Ojanperä
Jaakko Hirvola
Salla Pöyry
Harri-Pekka Kaukonen
Harri Sivula
Kari Mattila
Tarja Tyni
Mikko Nieminen
Kai Öistämö
Juha Nurminen
TAMMIKUU 2017:
Juha Kasanen
Kari Kasanen
MAALISKUU 2017:
Jan Holmberg

Pekka Mattila
Ilari Nurmi
Petri Salonen
HUHTIKUU 2017:
Minna Andersson
Hanna-Maria
Heikkinen
Jussi Koskinen
Riikka Rannikko
Ville Tolvanen
TOUKOKUU 2017:
Cristina Andersson
Kai Becker
Kenneth Cederberg
Annika
Jyllilä-Vertigans
Harry Linnarinne
Antti Mäkinen
Sari Vaajanen-Ärrälä

YHTEISÖJÄSENET/HENKILÖEDUSTAJAT
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
Alexander
Asianajotoimisto Borenius Oy
The Boston Consulting Group
Boyden Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Danske Bank
Deloitte
EY
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Heidrick & Struggles
Hill + Knowlton Oy
Howden
HRM Partners Oy
Korn Ferry Hay Group
KPMG
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Mandatum Life
MPS-Yhtiöt Oy
Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
PwC
Reward Agency Oy
Roschier Asianajotoimisto Oy
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Kilpailu
avainosaajista
kiihtyy
DIF:n vuosiseminaarissa toukokuussa
kuultiin tulevaisuuden visioita ja käytännön
vinkkejä henkilöstön sitouttamiseen.
Teksti: Matti Koskinen Kuvat: Roope Permanto

T

yöelämän murros ja teknologian kehitys muuttavat yritysten ja työntekijöiden suhteita uusilla ja odottamattomilla tavoilla. Innostavan johtamisen ja avainhenkilöstön sitouttamisen rooli tulevat kasvamaan. Ateneumin
taidemuseossa 9. toukokuuta järjestetty DIF:n vuosiseminaari
pureutui hallituksen rooliin henkilöstön sitouttamisessa.
Noin sadan hengen yleisö hallitusammattilaisia kuuli ensikäden kokemuksia muun muassa tietoturvayhtiö F-Securesta, jonka hallitukseen on valittu myös työntekijöiden edustaja. Ohjelmistoyritys Vincitin hallituksen jäsen Mikko Kuitunen
puolestaan avasi viime vuonna Euroopan parhaaksi työpaikaksi
valitun yhtiön henkilöstön viihtyvyyden taustoja.
– Teema on todella kiinnostava, ja sitä lähestyttiin eri näkökulmista. Puheissa nousi esiin paitsi visionääristä ajattelua,
myös ihan käytännön esimerkkejä ja vinkkejä, kehuu Anu Nissinen, joka istuu muun muassa Keskon, Siili Solutions Oyj:n ja
DNA:n hallituksissa.
– Ei ollut kahta samanlaista esitystä. Jokaisessa oli oma näkökulma, vahvistaa kasvavan ja kansainvälistyvän 3StepIT-yrityksen hallituksen puheenjohtaja Jarkko Veijalainen.
Nissinen ja Veijalainen osallistuivat tilaisuudessa André Nöel
Chakerin vetämään paneelikeskusteluun henkilöstön sitouttamisesta. He korostivat aiheen ajankohtaisuutta.
– Olemme jo nyt tilanteessa, jossa osaajista taistellaan. Tämä
ilmiö tulee vain lisääntymään, kun data ja analytiikka tulevat
kaiken liiketoiminnan pohjaksi. Tullaan tarvitsemaan entistä
enemmän ihmisiä, jotka hallitsevat tähän liittyvän palvelumuo-
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1. Riitta Sedig, Hannele Lindell, Piia-Noora Kauppi ja
Merja Kohonen.
2. DIF:n ja KPMG:n järjestämä vuosiseminaari pidettiin
Ateneumin taidemuseon arvokkaassa ympäristössä.
Tilaisuuden päätteeksi tarjoutui halukkaille tilaisuus
tutustua ennakkoon Alvar Aallon töitä esittelevään
näyttelyyn.
3. Antero Jännes, Aappo Kontu ja Elina Engman.
4. Markku Pohjola ja Seppo Parviainen.
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toilun ja bisneksen mallintamisen, Nissinen totesi.
– Kaikki organisaatiot käytännössä kaikilla toimialoilla haluavat riveihinsä osittain samoja ihmisiä. Tullaan tilanteeseen,
jossa yrityksen kiinnostavuus työnantajana on aika korkealla
hallituksen agendalla, hän jatkoi.
Muutoksen rajuudesta kertoo sekin, että työlainsäädäntö laahaa kaukana kehityksen perässä. Hallitusta koskevat juridiset
vastuut eivät välttämättä enää vastaa edes työntekijöiden toiveita, kun työn luonne muuttuu ja kiinnostavia tehtäviä on tarjolla monella suunnalla. Työnantajan ja -tekijän suhteen ytimessä ovat aikaansaadut tulokset, ei se missä ja milloin töitä
tehdään.
Hallituksen tehtävä on panelistien mukaan paitsi vahvistaa yhtiön strategiaa ja varmistaa riittävät resurssit strategian
toteuttamiseen, myös olla kiinnostunut henkilöstön viihtyvyydestä ja kuunnella yhtiön työntekijöitä herkällä korvalla.
– Muutoin henkilöstön sitouttamisen avaimet ovat operatiivisen johdon käsissä. Heidän rekrytoinnissaan henkilöstöjohtamisen rooli tulee jatkossa entistä tärkeämmäksi, Nissinen uskoo.

5. Seminaari huipentui keskusteluun hallituksen
roolista henkilöstön sitouttamisessa. Paneeliin
osallistuivat (vasemmalta) Kimmo Antonen,
Janne Pirttilahti, Markku Pohjola, Jarkko Veijalainen
ja Anu Nissinen.
6.Jarkko Veijalainen kertoi 3stepIT-yrityksen
kokemuksista muun muassa kulttuurieroista
kansainvälistyvässä organisaatiossa. Anu Nissinen
puolestaan istuu muun muassa Keskon ja DNA:n
hallituksissa.
7. Elina Engman ja Petra Thorén.
8. Jöns Danielsson, Antti Vimpari ja Tauno Maksniemi.
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Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Katsaus ajankohtaisiin sääntelyyn liittyviin asioihin Suomessa ja
Euroopassa julkaistaan DIF:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.
Osakkeenomistajien oikeuksia
koskevan direktiivin muutos
EU:n neuvosto hyväksyi 3.4.2017 osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin
muutosehdotuksen. Tämän jälkeen direktiivi
julkaistaan virallisessa lehdessä ja se tulee
implementoida kansallisesti kahden vuoden
kuluessa julkistamisajankohdasta.
Merkittävin ehdotettu muutos on velvollisuus viedä johdon palkitseminen osakkeenomistajien hyväksyttäväksi, nk. say-on-pay
-sääntely. Määräys astunee voimaan yhtiökokouskaudesta 2020 alkaen. Kansallisesti voidaan määrittää, että velvollisuus koskee ainoastaan hallintoneuvoston, hallituksen ja
toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista, mikä tarkoittaisi sitä, että
hallituksen jäsenten palkitsemisperiaatteiden
ja -raportoinnin lisäksi ainoastaan toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tulisi viedä yhtiökokouksen
käsiteltäväksi. Direktiivimuutos tosin mahdollistaa myös sen, että jäsenmaat voisivat
laajentaa vaatimusta koskemaan myös muuta
ylintä johtoa.
Ehdotuksen mukaan palkitsemispolitiikka
tulee hyväksyttää yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi. Palkitsemispolitiikan
tulee sisältää muun muassa selostus järjestelmän laatimista, seurantaa ja täytäntöönpanoa
koskevista prosesseista sekä selvitys palkitsemisen eri elementeistä. Lisäksi on ilmaistava,
miten palkitsemisjärjestelmä edistää yhtiön
strategiaa, pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä sekä selostettava, miten yhtiön työntekijöiden palkka ja työolot on otettu huomioon
järjestelmää laadittaessa.
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Palkitsemisjärjestelmän tulee asettaa selkeät ja kattavat kriteerit johdolle annettavien
etuuksien myöntämiselle ja politiikassa on
selostettava, miten palkitsemiskriteerit edistävät edellä mainittua yhtiön strategiaa, pitkän
aikavälin etua sekä kestävyyttä. Myös menetelmä, jolla määritellään, miten kriteerit täyttyvät, on selostettava.
Yhtiön tulee lisäksi viedä vuotuinen palkitsemisraportti yhtiökokouksen hyväksyttäväksi
vuosittain. Mikäli yhtiökokous äänestäisi
raporttia vastaan, tulisi yhtiön seuraavan vuoden raportissa selostaa, miten yhtiökokouksen
antama palaute on huomioitu. Uusia piirteitä
raportissa verrattuna nykyisen hallinnointikoodin vaatimuksiin on muun muassa selostus palkitsemisen vuotuisista muutoksista viimeisten viiden vuoden ajalta sekä selostus
siitä, miten kokonaispalkitseminen noudattaa
palkitsemisjärjestelmää, edistää yhtiön pitkän
aikavälin tulosta ja miten suorituskriteerejä
on sovellettu.
Muutosehdotus asettaa myös yhtiöille velvollisuuden julkistaa tietyt merkittäväksi lasketut lähipiiriliiketoimet sekä tietyin edellytyksin hyväksyttää ne yhtiökokouksessa.
Velvollisuus ei koske sellaisia liiketoimia, jotka
on tehty osana yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja markkinaehdoin. Tämä on helpotus
verrattuna direktiiviehdotuksen ensimmäisiin
luonnoksiin.
Muutosta on myös tulossa sääntelyyn koskien osakkeenomistajien tunnistamista, tietojen välittämistä osakkeenomistajille sekä
osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä.
Lisäksi institutionaalisille sijoittajille, varainhoitajille sekä nk. proxy advisoreille on sään-

Ehdotuksen mukaan
palkitsemispolitiikka tulee
hyväksyttää yhtiökokouksessa
vähintään joka neljäs vuosi.

nelty erinäisiä avoimuuden lisäämiseen
tähtääviä velvollisuuksia. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on
5.4.2017 julkistanut raportin eri jäsenmaiden
järjestelmistä, osakkeenomistajien tunnistamisesta sekä tietojen välittämisestä. Raportin
on tarkoitus toimia lähtökohtana komission
laatiessa tarkempaa ohjeistusta asiaan.

EU:ssa vireillä olevia hankkeita
Euroopan komissio on valmistelemassa eisitovaa ohjeistusta ei-taloudellisten tietojen julkistamisesta tarkoituksena julkistaa
ohjeistus kevään 2017 aikana. Ohjeistuksessa on tarkoitus myös ottaa kantaa hallituksen monimuotoisuutta koskevan raportoinnin sisältöön.
Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen väärinkäytösten paljastajien suojasta
(eng. whistleblower protection). Tarkoituksena on kerätä tietoa tarvittavan suojan hyödyistä ja haitoista, seikoista, jotka ovat tärkeitä tehokkaan suojan saavuttamiseksi sekä
eri EU-maiden sääntelyn asettamista haasteista ja minimitason suojan tarpeesta. Julkinen kuuleminen on avoinna 29.5.2017
saakka. Komissio on myös käynnistänyt julkisen kuulemisen teknologisista innovaatioista

rahoituspalvelualalla tarkoituksenaan selvittää uusien teknologioiden vaikutus alalla eri
sidosryhmien näkökannasta. Kuuleminen on
avoinna 15.6.2017 saakka.

Arvopaperikeskuksia
koskeva lakiehdotus
Euroopan arvopaperikeskusasetusta koskeva
hallituksen esitys, joka koskee muun muassa
suomalaisten omistamien osakkeiden hallintarekisteröintiä, on käsitelty eduskunnan
talousvaliokunnassa. Talousvaliokunta on
27.4.2017 antanut asiasta mietinnön.
Mietinnössä talousvaliokunta ehdottaa
eduskunnan hyväksyttäväksi kolme lausumaa:
1) ehdotus lähdeverotusta koskevasta muutoksesta, joka edesauttaisi veroviranomaisten
mahdollisuutta saada tietoa vastaanotetusta
osingonmaksusta;
2) selvitys siitä, miten osakeomistuksen
julkisuus voitaisiin säilyttää; sekä
3) selvitys hallinnollisista seuraamuksista
lakiehdotukseen liittyen.
Hallituksen esitys on näillä lausumin
palautettu lisävalmisteluun ja valtiovarainministeriö on aloittanut talousvaliokunnan
esittämien lausumien selvittämistä.
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SÄHKÖINEN
Uutta!
ALLEKIRJOITUS
HALLITUSAINEISTOILLE

Allekirjoita dokumentit helposti
ja vaivattomasti Admincontrol
hallitusportaalissa.
SELAIMELLA, PUHELIMELLA TAI TABLETILLA

admincontrol.com/es
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Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Jos kyse olisi vain rahasta, asiat olisivat yksinkertaisempia.
Mutta kyse on yrityskulttuurista, tasa-arvosta,
oikeudenmukaisuudesta ja elämän mielekkyydestä.
Yksilön, yhteisön ja yrityksen saumattomasta
yhteensovittamisesta, joka johtaa kaikkien menestykseen.
Sitä on moderni palkitseminen.
mandatumlife.fi /palkitseminen

TOISINAJATTELIJA

Harva sijoitus tuottaa
ilman kasvua

S

ijoittajatarina ilman megatrendiä jää
usein suhdanteen myyntipuheeksi.
Sijoittaja pyrkii löytämään kokonaismarkkinoiden rakenteellista kasvua ja
näiden toimialojen kilpailukykyisimmät yhtiöt.
Kasvavalla alalla yhtiö kasvaa, vaikka se vain
säilyttäisi markkina-asemansa. Laskevilla aloilla
jo liikevaihdon pitäminen ennallaan edellyttää
markkinaosuuksien voittamista.
Ilman megatrendiä kasvu perustuu yleensä
vain markkinaosuustaistoon, mikä harvoin päättyy ylisuuriin tuottoihin. Järkevä sijoittaja ei juuri
arvosta suhdannekasvua, koska seuraavassa laskuvedessä mitataan taas se, kenen köli pysyy irti
karilta.

Laatuyhtiö pystyy joustoihin
Megatrendit vyöryvät jo voimalla. Netflix muuttaa tv-viihteen rakenteita sysäten osan Sanoman
bisneksistä perinteisen median hautuumaalle.
Facebook tienaa Alma Median lehtien tontilla
käyttäjädataa jalostamalla. Stockmannin reviirille vyöryy Amazon. Vailla suuruuden ja laajuuden ekonomioita kotimaisten yrittäjien suorittaminen vaikuttaa pula-ajan puuhastelulta.
Laatuyhtiö pystyy joustoihin, mutta se ei kaada
laskusuhdannetta kokonaan alihankkijoiden ja
henkilöstön niskaan. Tämä olisi lyhytnäköistä
ja iskisi voimakkaasti tuottavuuden kehitykseen.
Laatuyhtiö kehittää toimintaverkostoaan pitkäjänteisesti ja pyrkii verkoston laaduntuottokyvyn
jatkuvaan kohentamiseen.
Muuan brittiläinen kauppaketju joutui vaikeuksiin kadotettuaan kosketuksensa kuluttajien arkeen, mutta ennen kaikkea se kuristi osan
kumppaneistaan yhteistyöhaluttomiksi. Mikäli
siis patistat johtavat innovoijat kilpailijoiden leiriin, et jää ilman seuraamuksia.
Pääoman tehokäyttö on kilpailutekijä, josta voi
hyötyä varsinkin maissa, joissa työvoiman joustavuudesta on kannettu huolta eikä palkkakulu
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Jukka Oksaharju
osakestrategi,
Nordnet

Eräs yhtiö kuristi osan
kumppaneistaan
yhteistyöhaluttomiksi.

räjähdä työaikamuutokseen. Ponssen ulkomaille
toimittamat koneet ovat kovemmassa käytössä
kuin Suomessa olevat, minkä seurauksena huollon ja varaosien tarve on suurempi. Jos siis palvelut osuvat kohdilleen ja organisaation kyvykkyys on asiakkaiden mieleen, on kansainvälisellä
markkinaosuuksien kasvulla loistava mahdollisuus vivuttaa liiketoimintaa nopeastikin ylöspäin.

Asiakkaan todelliset tarpeet
Laatuyhtiö kohtelee työntekijöitään kuten asiakkaita. Kun kvartaalitalouden oravanpyörässä painiskelevat yhtiöt käynnistävät yt-neuvotteluja
jonossa, edelläkävijäyhtiössä ajatellaan pitkäjänteisemmin. Jousto haetaan ennalta suunnitelluista rakenteista ja töiden hetkellisesti vähentyessä lisätään koulutusta tai kehitetään uusia tuotteita. Resursseja suunnataan uudelleen, niitä ei
vain kategorisesti vähennetä.
Murroksen hetkellä on tärkeää ymmärtää asiakkaan silmin, mitä pulmaa kulloinkin ollaan ratkaisemassa. Joku keksii aina keinon, miten jatkossa päästään nopeammin, voimakkaammin ja
korkeammalle.
Asiakkaan todellisia tarpeita yhä paremmin
tyydyttävät organisaatiot voivat sisäistä asiakasymmärrystään kehittämällä saavuttaa uutta kasvua ilman merkittäviä lisäinvestointeja tai pääomatarpeita. Tällainen kasvu vipuaa käyrät
koilliseen ja iskee uudet mittapuut sijoittajan
kuolaamiin tuottoasteisiin.

Your business. Our passion.
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’s Corporate Advisory practice has a proven ability to solve the most complex corporate issues in relation to corporate
governance, risk management, board liability and other matters such as contractual and preventive risk counseling.
Welcome to Roschier. For more information,
please visit 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.

