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Jatkuvassa
liikkeessä suunta
ratkaisee
Uusien markkinoiden haasteet?
Tarvetta strategian terävöittämiseen?
Teknologian uhat ja mahdollisuudet? Löydämme
monimutkaisiin kysymyksiin selkeät ratkaisut,
jotka auttavat asiakkaitamme luomaan kasvua,
parantamaan suorituskykyä ja hallitsemaan riskejä.
Yhä nopeammassa muutoksessa suuntaa
on kyettävä säätämään ketterästi
mutta vakaalta pohjalta.
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pääkirjoitus

Digitaalinen vallankumous

W

ealth without workers, workers without wealth.”
Digitaalinen vallankumous muuttaa paitsi liiketoimintamalleja myös työvoimamarkkinoita. Tätä aihetta
käsitteli The Economistin viime lokakuun numero
muun muassa tällaisella otsikolla.
Artikkelissa verrataan digitaalisen vallankumouksen aiheuttamaa
murrosta 1800-luvun suurten keksintöjen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Silloin innovaatiot ensin höyryvoimassa ja myöhemmin sähkövoimatekniikassa ja polttomoottoreissa johtivat kiihtyvään teollistumiseen,
kaupungistumiseen sekä uuden yhteiskunnallisen luokan – teollisuustyöntekijöiden – muodostumiseen. Bruttokansantuote henkilöä kohden kasvoi, varallisuutta kertyi, ja se jakaantui uudestaan. Yhteiskunnat muuttuivat perustuksiaan myöten.
Teollinen vallankumous hyödytti loppujen lopuksi kaikkia. Entä mitä
tekee digitaalinen vallankumous? Se luo häviäjiä ja voittajia.
Asiantuntijatehtävät vähenevät kehittyneissä maissa, kun esimerkiksi softainsinöörit kilpailevat muiden muassa intialaisten kollegoidensa
kanssa. Koneälyn nopeus ja halpuus mahdollistavat ilmiöiden mallintamisen aivan uudella tasolla, mikä johtaa monien vaativien asiantuntijatehtävien vähenemiseen. Keskiluokan työpaikat vähenevät, mikä mullistaa
yhteiskuntarakenteita. Vaurautta syntyy, mutta työntekijät uhkaavat jäädä
ilman.
Suuria omaisuuksia luodaan pienellä työvoimalla. Yrittäjät voivat muuttaa ideansa isoiksi rahoiksi muutaman henkilön voimin. Amerikkalainen
virtuaaliteknologiayhtiö Oculus myytiin Facebookille kahdella miljardilla
dollarilla. Yhtiöllä on 75 työntekijää. Uusrikkaita syntyy.
On tärkeää huomata, että muutos koskee myös kehittyviä markkinoita.
Foxconn, Kiinan teollisen tuotannon symboli, työllisti enimmillään yli 1,5
miljoonaa työntekijää. Nyt työvoima vähenee robottien myötä. Kehittyvien maiden perinteinen keino vaurastua – halpa työvoima – ei enää toimi
kuten ennen. Tämä voi aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta.
Elämme muutoksen aikaa. Tiedossa on epävarmuutta, yritysten kilpailuedellytysten vaikeasti ennakoitavia muutoksia, yhteiskuntien rakenteiden murrosta ja toisaalta huikeita menestymisen mahdollisuuksia. Digitaalinen vallankumous muuttaa kaikkia perinteisiä liiketoimintamalleja
– ennemmin tai myöhemmin.
Mitä tämä merkitsee yritysten hallitusten kannalta? Ennustettavuus
heikkenee, heikot signaalit on havaittava, ja jokaisen hallituksen jäsenen
tulee yrittää ymmärtää muutoksen voima.
Toivon, että tämä lehti saa meidät ajattelemaan ja ymmärtämään digitaalisuuden tuomaa muutosta. Myös DIF kehittyy verkossa ja luo jäsenille
mahdollisuuksia vaikuttaa ja keskustella. Yhdistyksen uudistuvat verkkosivut antavat jäsenille mahdollisuuden kirjoittaa blogikirjoituksia. Twitterissä ja muissa kanavissa on helppo jakaa niitä ja vaikkapa tämän lehden
artikkeleita eteenpäin.

Yrittäjät voivat muuttaa
ideansa isoiksi rahoiksi
muutaman henkilön
voimin

 elsingissä maaliskuussa 2015
H
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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jäsenTYYTYVÄISYYSkyselyn tuloksia

Lehti, DIF-Tietopankki ja
tapahtumat tärkeitä, hallitusjäsenten
välitykseltä toivotaan lisää
Jäsenet arvostavat DIF:n toiminnassa
Boardview-jäsenlehteä, yhdistyksen jäsenlounaita ja DIF-Tietopankkia. Hallitusjäsenten välitystoiminnalta sen sijaan odotetaan
enemmän.
Muun muassa tämä käy ilmi DIF:n jäsentyytyväisyyskyselystä, johon vastasi alkuvuodesta 2015 163 yhdistyksen jäsentä. Vastausprosentti ylsi näin ollen noin 30:een.
Viimevuotiseen tapaan Boardview-lehti ja
ravintola Savoyn jäsenlounaat koettiin tärkeiksi, kun jäseniltä pyydettiin arvioita yhdistyksen toiminnasta.
– Hyvä toiminta, etenkin verkostoituminen ja erinomaiset jäsenlounaat muiden
hallitusammattilaisten kanssa. Boardviewlehden taso on erittäin korkea, ja sitä tulee
luettua kannesta kanteen, eräs jäsenistä
kommentoi.
Kyselyn mukaan entistä suurempi osa
jäsenistä kokee yhdistyksen verkkosivuilla
olevan hallitusammattilaisen työkalupakin
DIF-Tietopankin tärkeäksi. Myös asiantuntijakumppaneiden kanssa järjestettävissä
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tietopankkitilaisuuksissa ja jäsenkirjeissä
yhdistyksen katsottiin onnistuneen aiempaa
paremmin.
Myös parantamisen varaa on. Hallitus
jäsenten välitykseen toivotaan edelleen lisäpanostuksia. Muitakin arvokkaita kehitys
ehdotuksia saatiin:
– Enemmän pk-yritysten hallitustyön piirteitä ja kokemuksia esiin tilaisuuksissa, kommentoi eräs palautteenantaja.
– Riittävästi huomiota myös listaamattomien yhtiöiden hallitustyön kehittämiseen,
toinen kirjoitti.
Lue lisää jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksista yhdistyksen verkkosivuilta www.dif.fi.
DIF kiittää kaikkia vastanneita arvokkaasta palautteesta!

Jäsenlounaat
Boardview-lehti
DIF-Tietopankki

Kerro mielipiteesi lehdestä ja
osallistu arvontaan.
Kolmen askeleen polku verkkokyselyyn

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

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2015.
Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.7.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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puheenjohtajalta

Kaksi numeroa
muuttaa maailman

T

ietotekniikan professorini Hans
Andersin opetti jo 1970-luvun
alussa, 45 vuotta sitten, että digitaalisuus muuttaa maailmaa.
Teekkarina olin epäileväinen:
kuinka nollien ja ykkösten peräkanaan laittaminen, bittien pyörittely ja ohjelmien koodaaminen voisivat luoda uutta maailmaa.
Enää en epäile.
Kerrotaan, että kun yritys 1990-luvulla
käynnisti toiminnanohjausprojektin, ERPhankkeen, hätäisimmät painoivat ”strong sell”
-nappia. Kuitenkin osa projekteista muuttui kestävää kilpailuetua luovaksi toiminta
tavaksi, kuten Koneella. Osa taas unohdettiin
tai jäi IT-osastoa työllistäväksi ikuisen korjaamisen työmaaksi.
Pankit, vakuutusyhtiöt, matkailu, kauppa,
terveydenhoito, media ja tiedonvälitys ovat
olleet jo vuosia suuressa murroksessa, josta
ketterimmät nousevat voittajina. Kaikki eivät
nouse. Eastman Kodak kehitti jo vuonna
1975 digitaalisen kameran, mutta päätti olla
hyödyntämättä sitä peläten digin syövän filmin markkinoita. Oikein arvioitu, mutta
väärä strategia: Kodak meni melkein nurin.
Monet alat kohtaavat nyt samankaltaista
mullistusta. Hallitukset saavat presentaatioita sellaisista aiheista kuin big data, Internet of Things, tietoturva ja sosiaalinen media
– ylipäätään digitaalisuuden riskeistä ja mahdollisuuksista. Hulluin virhe olisi ajatella,
että digitaalisuus on IT-osaston nörttien hoidettavissa oleva juttu. Ei ole.
Kyse ei ole myöskään vain kustannustehokkuudesta, vaan ennen muuta uusien
tuotteiden ja palvelukonseptien rakentamisesta, kasvusta. Investointihyödykkeitä valmistavalle teollisuudelle digitaalisuus luo
ehtymättömästi mahdollisuuksia älykkäisiin
tuoteparannuksiin ja uuteen liiketoimintaan.
Huollon huippuasiantuntijoiden osaaminen
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Hulluin virhe olisi ajatella, että
digitaalisuus on IT-osaston nörttien
hoidettavissa oleva juttu

saadaan paikalle internetin kautta globaalisti,
nopeasti ja ilman matkustamista.
Teknologia on kaikkien saatavilla, eikä hintakaan ole este sen hyödyntämiselle. Uusista,
oman toimialan ulkopuolisista pelureista
voi tulla kilpailijoita. Kun alalla jo toimivat
puolustavat kaventuvaa reviiriään, voivat he
kokea tulokkaiden toimintatavat ”kestämättömiksi” tai ”epäreiluiksi”. Markkinoiden valloittaminen ei vaadi enää suuria pääomapanoksia tai raskaita rakenteita, mikä alentaa
alalle tulon kynnystä usein ratkaisevasti.
Digitaalisuuden hyödyntäminen vaatii
uutta johtamistapaa. Hallituksien on hyväksyttävä kokeilujen epäonnistumisia, kannustettava lopettamaan huonot hankkeet ja
siirtämään resurssit nopeasti uuteen. Hallituksen on huolehdittava, että yritykseen
rakennetaan digitaalinen kyvykkyys (capability) ja että firmassa on tarpeeksi yksilötason
osaamista ja taitoja (competences and skills).
Myös digitaalisen ekosysteemin rakentaminen lähtee strategisista valinnoista: kuinka
luodaan kilpailuetuja ja erottaudutaan kilpailijoista asiakkaalle arvoa luovissa ja asiakkaiden arvostamissa asioissa. Asiakaskokemus
(user experience) ratkaisee usein pelin.
Hyvä hallitus ymmärtää, mikä merkitys
nollilla ja ykkösillä on oman yrityksen ja toimialan uusiutumiselle, ja huolehtii, että yritys toteuttaa transformaationsa hallitusti
mutta rivakasti.

 elsingissä
H
maaliskuussa 2015
Jorma Eloranta
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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Digitaalisuus etenee yrityskentällä
vääjäämättä ja muuttaa ansaintalogiikoita,
pohtivat Laura Raitio ja Eero Lehti.
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LAURA RAITIO JA EERO LEHTI:

Paikallisuus säilyy
myös digiaikana
Digitaalisuudesta on povattu jopa höyrykoneeseen verrattavaa
vallankumousta. Paikallisuus ei silti katoa, vaan täydentää
globaalia ulottuvuutta, uskovat Diacorin toimitusjohtaja
Laura Raitio ja hallitusammattilainen Eero Lehti.
Teksti: Hanna Rusila
Kuva: Vesa Tyni

A

utomaatio, etäpalvelut, big
data ja muut digitaalisuuden ilmiöt haastavat yritysten johtoa yhä voimakkaammin. Media ja terveydenhuolto ovat esimerkkejä aloista, joihin digitaalisuus on vaikuttanut eri tahdilla. Molemmissa vasta etsitään
ansaintalogiikoita sekä perinteisen ja uuden
tasapainoa, mutta toisen tilanne näyttää
toista haastavammalta, pohtivat media-alan
konkari Eero Lehti ja teollisuuden johtotehtävistä terveydenhuoltoon hypännyt Laura
Raitio.

Millä tavoin digitalisoituminen
on näkynyt edustamissanne
hallituksissa? Miten se on muuttanut
näiden yhtiöiden liiketoimintaa?
Laura Raitio: Vaikutan Neste Oilin halli-

Katso video
haastattelun
yhteydestä:
www.dif.fi

tuksessa. Digitaalisuus näkyy liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla: lähellä kuluttajaa
eli polttoainetta tankatessa ja ostotapahtumissa, mutta myös öljynjalostuksen pitkässä
ketjussa, jossa dataa käsitellään ja tuotantoa suunnitellaan aivan toisella tavalla kuin
ennen.
Eero Lehti: Media-alalla tuotantoprosessissa on tapahtunut ihan olennainen teknologinen mullistus. Bioteknologiayhtiö Biohitissä diagnostiikka puolestaan pohjautuu
sähköisen aineiston käsittelyyn, joten sen
hallituksessa olen lähimpänä digiteemaa.
Energiasektorilla mittaaminen, laskutus ja

►
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moni muu asia hoituvat digitaalisesti. Silti digitaalisuus on minusta
useimmilla aloilla enemmän keino
kuin päämäärä.
Laura Raitio: Voisiko sanoa, että
mahdollistaja?
Eero Lehti: Niin juuri. Jos yrityksissä jäädään liiaksi pohtimaan,
mitä kaikkea pitäisi muuttaa digikehityksen takia, huomio saattaa
kiinnittyä sinänsä oikeisiin asioihin,
muttei keskeisimpään eli omaan
liikeideaan.
Laura Raitio: En ehkä puhuisi
varsinaisesta digitaalisesta vallankumouksesta, ainakaan prosessi
teollisuudessa.
Eero Lehti: Digitaalisuus itsessään ei ole useimmille yrityksille ongelma, vaan siitä aiheutuva kausaaliketju, jonka tuloksena
perinteinen liikeidea ja ansaintalogiikka eivät toimi. Hallituksissa tarvitaan taitavuutta ymmärtää, mitä
kaikkea kehitys vielä tuo mukanaan.
Liikeidean päivittäminen, kilpailukyvyn ylläpitäminen ja digihyötyjen
mahdollisimman nopea talteenotto
ovat asioita, joita hallitusten pitää
valvoa.

Eero Lehti, sinulla on pitkä
kokemus etenkin mediasta.
Miltä myllerryksessä olevan
alan tulevaisuus näyttää?
Eero Lehti: Suomessa pakkaa
sekoittaa Yleisradio, joka tuottaa samoja sisältöjä kuin kaupalliset mediatalot, mutta valtion
rahoilla. Perinteiset vahvat toimijat eivät oikein ole pärjänneet digimurroksessa. Maailmalla on kuitenkin nähty myös menestystarinoita,
Googlesta lähtien. Monet näistä
hyödyntävät innovatiivisesti massatiedon lajittelua ja kohdistamista.
Uskon, että printtimediakin voi
säilyä hengissä – vähän niin kuin
kirja on säilyttänyt kilpailukykynsä
hyödyntämällä uusia julkaisukanavia. Edellytyksenä on, että osataan
hakeutua alueille, jotka vetoavat
10 Boardview 1/2015

kuluttajaan. Vain se mahdollistaa
kannattavan liiketoiminnan. Muutenhan kyse on harrastamisesta.

Laura Raitio, olit pitkään
teollisuuden palveluksessa,
mutta nyt työskentelet
Diacorin toimitusjohtajana.
Kuinka uskot digitaalisuuden
muuttavan terveysalaa?

Digitaalisuus vähentää
fyysisen tilan merkitystä,
mutta paikallisuus voi myös
olla kilpailuvaltti. Miten
globaali ja lokaali suhteutuvat
toisiinsa tulevaisuudessa?
Eero Lehti: Paikallislehti lienee

digiaikakaudella kaikkein suojatuin
printtituote. Netissä paikallisuutisia on vähän, mutta ihmisiä kiinLaura Raitio: Terveydenhuolto on
nostaa edelleen oma lähiympäristö.
konservatiivinen ja säännelty ala.
Siksi osalla paikallislehdistä menee
Tämä on myös hyvä asia, jottei iso
jopa hyvin.
Laura Raitio: Terveydenhuolmuutos tapahdu hallitsemattolon puolella törmätään ensimmäimasti. Muutos kuitenkin tulee vääsenä vastuukysymyksiin. Milloin
jäämättä. Mediamaailman tapaan
voidaan antaa hoito-ohjeita etänä,
kuluttajan asema vahvistuu, mikä
tapaamatta potilasta? Kuka vastaa
näkyy jo nyt siinä, että ihmiset mitja mistä? Fyysisen kontaktin mertaavat eri tavoin itseään ja tuovat
lääkärikäynnille mukanaan terveys- kitys näkyy esimerkiksi siinä, että
ihminen voi mitata itseään monella
dataa.
Niin sanottu wearables-markkina tavalla, mutta tarvitsee tietojen tulkintaan apua. Niinpä kivijalassa toion selkein tämänhetkisistä trenmiva korttelilääkäri ja jonkinlainen
deistä. Sen arvioidaan peräti kym”health manager” voivat olla tulevaimenkertaistuvan seuraavien 3–5
suuden menestyjiä. Uskon, että ala
vuoden aikana. Iso kysymys alalla
kehittyy yhtä aikaa sekä lokaaliin
että globaaliin suuntaan.
Eero Lehti: Moni myös tuntuu
tarvitsevan lääkäriä enemmän sosiaalisena olentona kuin terveyden
Digitaalisuus
asiantuntijana.
itsessään ei ole
Laura Raitio: Pitää paikkansa.
useimmille yrityksille
Ihmisellä säilyy tarve tulla kuulluksi
ongelma
ja ymmärretyksi, vaikka maailma
kuinka digitalisoituisi. Terveydenhuoltoon liittyy paljon inhimillisiä, henkilökohtaisia ja ihmisläheisiä elementtejä, joita ei voida siirtää
verkkoon.
on se, miten itse mitattua dataa voiEero Lehti: Mediassa tarvitaan
daan hyödyntää. Seuraava kysymys
jatkossakin tekijöitä, jotka hallitkuuluu, kuinka paljon jatkossa tarvitaan fyysisiä kontakteja asiakkaan sevat jonkin erityisalan ja osaavat
selittää asioita. Ilmaissisällöt eivät
ja hoitohenkilökunnan välille. Mitä
asioita voidaan hoitaa sähköpostitse, kata kaikkea tiedontarvetta. Toisaalta tiedonvälityksen globaalisuus
videovälitteisesti tai esimerkiksi
ja monikanavaisuus tuovat suuria
robottien avulla? Myös hoitotekhyötyjä kansantaloudelle ja yksinologia kehittyy koko ajan uusille
löille, kun aikaviiveet poistuvat ja
urille, ja digitaalisuudesta haetaan
kustannustehokkuutta. Pöydällä on ihmiset kohtaavat ympäri maailman.
Laura Raitio: Terveydenhuolsiis isoja kysymyksiä, ja ilmassa pallossa esimerkiksi laboratoriotutkijon muutoksia.

Ihmisellä säilyy tarve
tulla kuulluksi, vaikka
maailma kuinka
digitalisoituisi

mukset ja kuvantaminen tehdään
jatkossakin lokaalisti, mutta tulokset voidaan tulkita missä tahansa.
Mitä suurempiin ”ekosysteemeihin”
tiedot kytketään, sitä suuremmaksi
kasvaa myös big datan käyttömahdollisuus. Terveysturismi saattaa
lisääntyä joillain saroilla, mutta esimerkiksi onnettomuudessa loukkaantunutta potilasta tuskin lennätetään Intiaan.
Eero Lehti: Toisin päin voi sen
sijaan käydä: ekspertti leikkaa sydämen Intiasta käsin etäyhteyden ja
robotin avulla. Eikö niin?
Laura Raitio: Totta. Erikoisosaamiseen perustuva globaalisuus
yleistyy terveysalalla varmasti.
Eero Lehti: Mediamaailmassa
omalla kielellä ja kulttuurillakin on
suuri merkitys. Aika harva lukee
kotimaan uutisia englanniksi tai
seuraa vain ulkomaista mediaa.
Laura Raitio: Varmasti lokaali
ulottuvuus säilyy myös mediassa.
Kaikki eivät edes voi hyödyntää globaalisuuden mahdollisuuksia, esimerkiksi taloudellisista tai kielitaitoon liittyvistä syistä.

Kuinka digitaalisuus ja
teknologinen murros
vaikuttavat ansaintalogiikoihin?
Laura Raitio: Uskon, että tällä kaikella pystytään tulevaisuudessa
tekemään rahaa. Itseään mittaava
kuluttaja haluaa ehkä maksaa siitä,
että hän saa vastineeksi ennustettavuutta ja elintapavinkkejä.
Lainalaisuus on digi-innovaatioiden kohdalla sama kuin kaikessa
liiketoiminnassa: pitää tietää, mitä

arvoa kuluttajalle tuotetaan. Tästä
syntyy ansaintalogiikka.
Eero Lehti: Median kuluttajat
ovat tottuneet liikaa ajattelemaan,
että kaikki pitäisi saada ilmaiseksi.
Ongelmaksi muodostuu se, kuka
tuottaa laadukkaan tiedon. Joukkorahoituskokeiluissa ja vastaavissa
herää kysymys, mitä rahoitetaan,
jos ei ole liikeideaa. En todellakaan
tiedä, kuinka media-alalle tulee
käymään. Olen huolissani.
Laura Raitio: Terveydenhoidossa tilanne on melko toisenlainen. Ansaintalogiikat asettuvat luultavimmin jonnekin perinteisen ja
uuden välimaastoon. Tulevaisuudessakin hoitoketju voi käynnistyä siitä,
että lääkäri kutsuu asiakkaan huoneeseen. Mutta yhtä lailla lääkäri voi
olla valmentaja tai terveysmentori,
joka vastaa asiakkaan toiveisiin.
Eero Lehti: Yhdysvalloissahan
on mahdollista saada esimerkiksi
influenssarokote marketin kassajonossa. Tällaisia ratkaisuja soisi
meillekin, sillä kuluttajat kaipaavat
helppoutta.
Laura Raitio: Samaa mieltä. Sairaanhoidon sijasta puhutaan yhä
enemmän terveyden edistämisestä.
Sitä kautta myös vakuutusyhtiöt,
apteekit, kuntokeskukset, personal
trainerit ja kaikenlainen elämän
tapavalmennus tulevat kuvioon
mukaan.
Eero Lehti: Hyvä esimerkki
mediamaailman menestyjistä
maailmalla on reaaliaikaisen pörssija taloustiedon levittämiseen erikoistunut Bloomberg. Se oivalsi tällaisen informaation olevan niin
monille rahanarvoista, että siitä voi
suorastaan repiä tuohta.
Laura Raitio: Terveydenhuoltoon
ja mediaan näyttäisi pätevän tässä
sama logiikka. Kuluttajien suosio
saavutetaan luomalla uusi kokonaisuus, joka ratkaisee jonkin tarpeen ja hyödyntää sopivasti vanhaa.
Näinhän syntyi esimerkiksi sosiaalinen media.

Miten digitalisoituminen
näkyy hallitustyössä? Voiko
sen kehitystä ennustaa?
Laura Raitio: Minusta digitaalisuus on yksi iso megatrendi monen
muun ohella, eikä sitä voi pohtia
erillisenä. Kaikki megatrendit vaikuttavat toisiinsa. Kun hallituksessa
on diversiteettiä, asioita pohtimaan
kokoontuu monen alan osaajia,
näkijöitä ja kokemustaustoja. Silloin tulee esitettyä kaikki kysymykset. Olennaisin niistä on: miten
tämä kaikki vaikuttaa meihin?
Eero Lehti: Vaikka digitaalisuus
on mullistanut lähes kaikki työvaiheet ja -tavat lehdenteossa, en ole
huomannut, että sitä huomioitaisiin
hallitustyössä omana kokonaisuutenaan. Jos digitaalisuus vaikuttaa
pöydällä oleviin asioihin, sitä käsitellään. Joskus joku keksii kokonaan uuden digituotteen, mutta
näitä on vähän. Vielä harvempi on
menestynyt kaupallisesti.

En todellakaan tiedä,
kuinka media-alalle
tulee käymään. Olen
huolissani

Laura Raitio: Ennustamisen
haastavuus piilee siinä, että saman
ilmiön sisällä vaikuttaa monta isoa
asiaa, jotka saattavat kehittyä eri
suuntiin. Rakennapa siitä sitten
pomminvarma visio!
Eero Lehti: Ennustaminen on, ja
on aina ollut, vaikeaa. Itsestään selviltä tuntuvat laitteetkaan eivät aina
saavuta kuluttajien suosiota, mutta
sitten kännyköiden soittoäänistä
tuli iso bisnes. Mikään ei ole haas-

►
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avartaa toimitusjohtajan mieltä, ei
lannistaa. Hallitus tarvitsee kokonaiskuvan asioista, jotta se voi
tehdä strategisia valintoja. Tämä
pätee kaikkiin epävarmoihin tilanteisiin, ja varsinkin digitaalistumiseen.
Eero Lehti: Hyvä toimitusjohtaja
haluaa kuunnella ja osaa myös hyödyntää hallituksen jäsenten erikoisosaamista kahden- tai kolmenkeskisesti.

Hallituksen pitää kysyä,
kysyä ja kysyä. Ei kannata
uskoa yhteen totuuteen

tavampaa kuin ennustaa kokonaiskuvaa. Kun peliin tulee uusi tekijä,
millaiseksi uusi tasapainotilanne
kehittyy? Parasta on ennemminkin
tehdä ratkaisuja, joista pääsee tarvittaessa perääntymään.
Laura Raitio: Juuri siksi hallituksissa pitää haastaa ja pohtia asioita monelta kantilta. Tämä ei välttämättä toteudu, jos kaikki jäsenet
ovat samasta muotista.
Eero Lehti: Kyllä viiden tai kuuden ihmisen hallitustiimi ratkaisee lähes aina monimutkaisen asian
paremmin kuin yksittäinen ihminen.

Pitäisikö digiosaamisen
näkyä suomalaisyritysten
hallituksissa nykyistä
enemmän?
Eero Lehti: Minusta hallituksissa
tarvitaan ennen kaikkea laajaalaista kokemusta, esimerkiksi
samankaltaisen liikeidean toteuttamisesta. Digiosaajien kaltaiset ekspertiisit voidaan rekrytoida tilanteen mukaan.
Laura Raitio: Valintojen lähtökohdaksi pitäisi ottaa se, mitä tarkoitusta varten hallitus on olemassa.
Uskon enemmän monipuolisesti kokeneiden kuin yhden asian
ihmisten valintaan. Yleistämistä on
toki varottava, sillä paras kokoonpano riippuu aina yrityksestä.
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Eero Lehti: Totta. Kyseessä on
yrityskohtainen asia, ja usein myös
tilannekohtainen.
Laura Raitio: Esimerkiksi start
upin tilanne on aivan toinen kuin
isoa murrosta elävän yhtiön. Siksi
hallituksia pitää myös vaihtaa. On
pohdittava, mitä osaamista kulloinkin tarvitaan.

Miten hallitus haastaa
toimivaa johtoa parhaiten
digikysymysten ennakoinnissa?
Laura Raitio: Hallituksen pitää
kysyä, kysyä ja kysyä. Ei kannata
uskoa yhteen totuuteen vaan haastaa toimivaa johtoa pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja. Sama pätee
digitaalisuuteen yhtä lailla kuin
kaikkeen muuhun.
Eero Lehti: Jos hallitus vain
hyväksyy sen, minkä toimitusjohtaja tuo pöytään, kaikki lepää toimitusjohtajan varassa.
Laura Raitio: Hyvä hallitus
kuuntelee, mitä toimitusjohtajalla
on kerrottavanaan. Ihan kaikkea ei
kannata uskoa, mutta silloin kannattaa, kun hallitukselle annetaan
hyvät selvitykset.
Eero Lehti: Tarvittaessa hallituksen on myös pystyttävä erottamaan
toimitusjohtaja ja hankkimaan
tilalle uusi parempi.
Laura Raitio: Haastamisen on
toki oltava rakentavaa. Sen pitäisi

Mistä uskotte johtuvan, että
suomalaisyritykset ovat eri
arvioiden mukaan lähteneet
digikehitykseen hitaanlaisesti?
Eero Lehti: Yksi syy saattaa olla
vanhat painolastit. Jos mediatalo
on vaikkapa investoinut kalliiseen
painokoneeseen, se yrittää hyödyntää sitä mahdollisimman pitkään. Aivan kuten kauppaketju
liikepaikkojaan. Uusi toimija taas
voi hypätä suoraan verkkoon, kun
vanhoja rakenteita ei ole jarruttamassa. Vanhat organisaatiot tyypillisesti hylkivät uusia ideoita.
Laura Raitio: Suomen markkinoiden pienuus lienee yksi tekijä.
Vähittäiskaupan puolella jo naapurimaa Ruotsissa digitaalisuus on
näkynyt vahvasti kuluttajapinnassa.
Eero Lehti: Pienessä Virossa taas
voi esimerkiksi äänestää sähköisesti,
toisin kuin meillä. Virolla ei ollut
kansakuntana vanhoja rasitteita
neuvostovallan päättyessä. Alkutilanne oli vapaampi, ja sitä on hyödynnetty hyvin.
Laura Raitio: Tämähän näkyy
myös Viron terveydenhoidossa.
Pieni kansa loi heti suoraviivaiset
ja yksinkertaiset kantajärjestelmät,
jollaisia Suomessa pystytetään vasta
nyt.
Suomen Lehtiyhtymän entinen omistaja, kansanedustaja Eero Lehti sekä
Diacorin toimitusjohtaja Laura Raitio
keskustelivat Helsingissä 6. helmikuuta
2015.

Suomen talouden näkymät
ja globaalit markkinat
Tervetuloa Evliin lounaalle to 4.6. klo 12-14 kuulemaan Valtion Taloudellisen Tutkimus
keskuksen ylijohtajan Juhana Vartiaisen ajatuksia Suomen talouden näkymistä.
Esityksessään Vartiainen käy läpi Anders Borgin kanssa Valtioneuvoston
kanslialle tekemänsä raportin pääkohdat. Lisäksi Evli Pankin Varainhoidon markkina
strategi Tomas Hildebrandt esittää globaalin talouskatsauksen sijoittajan näkökulmasta.
Tilaisuus on tarkoitettu vain
Directors’ Institute of Finland  Hallitusammattilaiset ry:n jäsenille.
Tilaisuuteen tulee henkilökohtainen kutsu.
Directors’
Institute of
Finland

TIETOSUOJA EU:SSA

Hallitus vastaa
myös tietosuojasta
EU:n uusi tietosuoja-asetus hyväksyttäneen
vuoden kuluessa. Se korostaa johdon vastuuta
tietosuoja-asioissa entistä vahvemmin.
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E

uroopassa on keskusteltu EU:n uudesta tieto
suoja-asetuksesta pitkään. Alkuperäinen ehdotus asetuksesta sakkomekanismeineen annettiin jo vuoden 2012 alussa. Siitä lähtien asetuksesta on keskusteltu julkisuudessakin poikkeuksellisen paljon. Viimeisimpien tietojen mukaan asetus alkaa olla loppusuoralla ja koko
EU:n kattava sääntely saataneen
hyväksytyksi vuoden kuluessa. Toisin kuin nykyinen tietosuojadirektiivi, asetus tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU-jäsenmaissa
ilman kansallista implementointia.
Asetus yhtenäistää tietosuojaa koskevan sääntelyn EU:ssa.
Hallituksen jäsenen tulisi hallita keskeiset tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvät asiat jo nykyisen lainsäädännön mukaan. Kaikki
yritykset käsittelevät henkilötietoja
– kuten työntekijöiden tai asiakkaiden yhteystietoja – jollain tasolla,
ja yrityksen johto on viime kädessä
vastuussa henkilötietojen käsittelyn
asianmukaisesta järjestämisestä ja
lakien noudattamisesta. Uusi EU:n
tietosuoja-asetus sakkoineen korostaa tätä.
Lisäksi viimeaikaiset esimerkit
maailmalta osoittavat, että henkilötietojen käsittelyn laiminlyönnit
ovat johtaneet myynnin laskemi-

seen ja jopa johtohenkilöiden eroamisiin. Näin kävi esimerkiksi yhdysvaltalaiselle Target-kauppaketjulle,
joka joutui tietomurron kohteeksi.
EU:n alueella muun muassa IsossaBritanniassa ja Irlannissa hallituksen jäsenen rikosoikeudellisesta
vastuusta tietosuojan laiminlyönnissä mainitaan henkilötietolaissa.

Yrityksellä tulee
olla kokonaiskuva
käsiteltävistä
henkilötiedoista

Tilivelvollisuus eli
accountability
Jo nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittely
(kuten työnhakijoita koskevien tietojen kerääminen) on suunniteltu
etukäteen. Uusi tietosuoja-asetus
tarkentaa suunnitteluvastuuta huomattavasti. Sen mukaan yritysten
pitää pystyä osoittamaan dokumentaatiolla, että ne ovat toteuttaneet
tehokkaita toimenpiteitä tietosuo-

jan ja tietoturvan varmistamiseksi.
Tätä kutsutaan tilivelvollisuudeksi
(”accountability”).
Tilivelvollisuus edellyttää, että
yritys dokumentoi ja auditoi säännöllisesti henkilötietoja koskevat
toimintatavat. Yrityksellä tulee olla
kokonaiskuva muun muassa käsiteltävistä henkilötiedoista ja tietojen siirroista – esimerkiksi keskitettyjen HR-järjestelmien kautta.
Samoin yrityksen täytyy varmistaa,
että se on varautunut esimerkiksi
mahdollisiin tietomurtoihin. Näistä
asioista tulee raportoida säännöllisesti yrityksen johdolle. Myös hallituksen tulee siis varmistaa, että
yritys täyttää tilivelvollisuuden vaatimukset. Suomessa tietosuojavaltuutettu on suositellut tähän
tarkoitukseen niin sanottua tietotilinpäätöstä, jolla täydennetään
tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin kuuluvaa raportointia.

Uuden asetuksen
vaikutukset moninaiset
Tuleva tietosuoja-asetus on ollut
otsikoissa ennen kaikkea ehdotettujen sakkojen takia. Euroopan parlamentti on esittänyt, että valvontaviranomaiselle (eli Suomessa tietosuojavaltuutetulle) annetaan mahdollisuus määrätä tietyistä laiminlyönneistä sakko, joka voi olla jopa
100 miljoonaa euroa tai viisi proBoardview 1/2015 15

senttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Pelkästään ehdotetut sanktiot ovat lisänneet tietosuoja-asioiden painoarvoa
monen yrityksen hallituksessa.
Asetusehdotuksessa on myös paljon muita kohtia, jotka pakottavat
yrityksiä muuttumaan. Hyvä esimerkki tästä on yleinen ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksista.
Kaikkien yritysten tulee vastaisuudessa ilmoittaa tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ilman
aiheetonta viivytystä. Alkuperäisessä asetusehdotuksessa on ehdotettu tähän 24 tunnin aikarajaa.
Tämä on konkreettinen esimerkki
velvollisuudesta, joka edellyttää
sisäisten prosessien suunnittelua ja
edelleen prosessin asianmukaista
dokumentointia tilivelvollisuuden
periaatteiden mukaisesti.
Myös yleinen velvollisuus nimittää niin sanottu tietosuojavastaava
on herättänyt paljon keskustelua.
Alkuperäisen ehdotuksen mukaan
tietosuojavastaava olisi pakollinen yrityksissä, joissa on vähintään 250 työntekijää. Vaikka tar16 Boardview 1/2015

kemmista seikoista neuvotellaan
edelleen, on tärkeää huomata, että
ehdotettu tietosuojavastaavan rooli
on hyvin itsenäinen ja riippumaton. Tietosuojavastaavalla tulee olla
myös tietosuojan sääntelyä ja käytäntöjä koskeva erityisasiantuntemus. Tietosuojavastaava raportoisi suoraan yhtiön johdolle, ja hän
saisi mahdollisesti myös tietynlaisen irtisanomissuojan. Asetusehdotuksessa on esitetty, että tietosuoja
vastaava nimitettäisiin vähintään
kahden vuoden ajaksi. Koska tietosuojavastaavalla on keskeinen rooli
yrityksen henkilötietojen käsittelyn
asiamukaisuuden varmistamisessa,
monet yritykset ovat jo nyt nimeämässä tietosuojavastaavia tai ainakin hankkimassa tätä palvelua ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.
Asetuksessa on myös niin sanotun sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan (”Data protection by design and by default”)
vaatimus. Toisin sanoen esimerkiksi
ohjelmistoalan yrityksen tulisi jo
järjestelmien suunnitteluvaiheessa
huomioida tietosuojan asettamat

Tietosuojavastaava
raportoisi suoraan
yhtiön johdolle

vaatimukset järjestelmille. Toki
tämä periaate soveltuu kaikkiin yrityksiin silloin, kun yritys harkitsee
esimerkiksi uusia asiakkuudenhallintajärjestelmiä tai HR-järjestelmiä.

Mahdollisuus
tehostaa toimintaa
Asetuksen takia monessa yhtiössä
on aloitettu selvitys tietosuoja-asioiden nykytilanteesta ja arvioitu, mitä
muutoksia toimintatapoihin tulee
mahdollisesti tehdä.
Vaikka edellä mainitut velvollisuudet saattavat tuntua raskailta
ja ylimitoitetuilta, useat yritykset
ovat huomanneet myös henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn
liittyvät mahdollisuudet. Suunniteltujen prosessien perusteella esimerkiksi asiakastietoja on pystytty
hyödyntämään paljon tehokkaammin. Lisäksi yrityksissä on löydetty
mahdollisuuksia säästää kustannuksissa, kun on selvinnyt, että joitain henkilötietoja käsitellään turhan laajasti.

Hallituksen rooli
Hallituksella on tärkeä rooli valvoa, että tietosuojaa
koskevat prosessit pannaan kuntoon. Alkuvaiheessa
keskeisiä ovat erityisesti seuraavat asiat:
►► Kokonaiskuvan muodostaminen siitä, millaisia
henkilötietoja yritys käsittelee ja miten tietoja
siirretään. (Eli annetaanko esimeriksi Yhdysvalloissa
olevan tytäryhtiön työntekijöille pääsy HRjärjestelmään, joka sijaitsee suomalaisella
palvelimella? Tai siirretäänkö tietoja ulkopuolisille
palveluntarjoajille, kuten pilvipalveluille?)
►► Nykyisen tietosuoja- ja tieturvakäytäntöjen
auditointi.
►► Tietosuoja-asioiden ”paikka” organisaatiossa ja
tietosuojavastaavan nimittäminen.
►► Vakuutussuojan kattavuus – kattaako vakuutus
myös mahdolliset tietosuojariskit?
►► Henkilöstön kouluttaminen tietosuoja-asioissa.
Kaikkien edellä mainittujen seikkojen tavoitteena on
varmistaa, että tietosuoja ja henkilötietojen käsittely
otetaan osaksi yhtiön yleistä compliance-toimintaa.
Tällä tavoin myös hallituksen valvontarooli helpottuu
tulevaisuudessa.

Boardview 1/2015 17

digitaalisuus MEDIA- JA hyvinvointialalla

Digipyörteeltä ei
pidä piiloutua

Anssi Vanjoki
Professor of
Practice,
Lappeenrannan
yliopisto

Digitaalisuus on jo muuttanut esimerkiksi media- ja
hyvinvointialan. Hallitusten tulee ymmärtää, että
pelikenttä mullistuu teollisuudenalasta riippumatta.

T

ieto ja osaaminen ovat
teollisuudenalasta riippumatta nousseet tuotannontekijöistä arvokkaimmiksi
maailmanlaajuisten markkinoiden
yhdentyessä. Monipuolistunut ja
koventunut kilpailu on jalostanut
uusia voittajia, ja haastajiksi nousee jatkuvasti yrityksiä, joita vielä
hetki sitten ei tunnettu tai ainakaan
koettu kilpailijoiksi.
Kaikkien teollisuudenalojen syklinen rytmi on nopeutunut ja muutosten jyrkkyys kasvanut. Internetin läpitunkevuus ja ennen kaikkea
laitteita ja ihmisiä toisiinsa kiihtyvällä vauhdilla yhdistävän ”kaiken
internetin” (Internet of Everything)
eteneminen ovat syistä merkittävimmät.

ciation of Newspapersin kongresseissa 2000-luvun alussa. Yleisössä
oli käytännössä kaikkien johtavien
mediatalojen hallituksen puheenjohtajia ja ylintä johtoa. Esitin sanomalehtienkin joutuvan digiaallon
vietäväksi sitä mukaa kuin tietoverkkojen langaton kapasiteetti kasvaa ja tietokoneet yhdistyvät puhelinten kanssa älypuhelimiksi ja
muiksi mobiilinäytöiksi.
Monet alan keskeiset päätöksentekijät lähestyivät minua ja kertoivat, että ajatukseni ovat lennokkaita
mutta eivät ajankohtaisia sanomalehdille – mahdollisesti koskaan.

Media-ala jo murtunut
Digitaalisuuden murskaavan muutosvoiman on kokenut ehkä kaikkein voimakkaimmin mediaala. Musiikin kulutus ja tuotteiden helppo digitointi käynnistivät
musiikkialan muutoksen, ja myös
kustannusmaailma sinnittelee myllerrysten kourissa.
Minulla oli mahdollisuus pariinkin otteeseen puhua World Asso18 Boardview 1/2015

Hallitukset etsivät
kuumeisesti digi
muutoksen kokijoita
joukkoonsa

Painettu sana on painettu sana, oli
saamani viesti. Nyt maailma on jo
jonkin aikaa näyttänyt siltä, että
painettu sana on voimakkaasti
kasvavaa radioaaltojen värinää ja
painolaitokset ja osin toimituksetkin sanomalehtiyhtiöiden taakka.

Kokijoista näkijöiksi
Yritykset ja yritysten hallitukset
ovat tilanteessa, jossa kaiken internetin tuomat muutokset on kohdattava oikein. Tämä pätee myös kaiken internetin ajamaan digitalisoitumiseen. Miten tämän megatrendiksi kuvaillun muutosajurin tulisi
vaikuttaa ja näkyä yritysten hallituksissa?
Digitaalisuus ja palvelullistuminen ovat hyvin monisyisiä ja liiketoimintaa laajalti muokkaavia voimia, jotka koostuvat useasta eri
osatekijästä. Teknologia, kuluttajaja ostokäyttäytymisen murros, analyyttiset menetelmät, muuttuvat
kaupan rakenteet ja uudet ansaintalogiikat – nämä kaikki haastavat
hallituksen päivittämään osaamisja kokemuspohjaansa.
Keskeisintä yritysten hallitusten
kannalta on ymmärtää, että digitaalisuuden ja palvelullistumisen

megatrendi ei ole joihinkin teollisuuden aloihin rajoittuva tai liiketoiminnan tiettyjä osia koskeva
ilmiö. Kaiken internet muokkaa
kaikki arvonluontikoneistot ajan
myötä uusiksi.
Suorahakukonsulttien mukaan
hallitukset etsivät kuumeisesti digimuutoksen kokijoita joukkoonsa,
mutta on syytä muistaa, että muutos vaatii kaikkien panosta. Hallitukset eivät voi nojata erikoisosaajaan, vaan näkymän on oltava
kaikenkattava.
Hallituksen on paitsi ammennettava muiden kokemuksista myös
otettava näkijän rooli. On huolehdittava, että yritysjohto pysyy herkkänä digitaalisuuden tuomille
muutoksille.
Digitaalisuus tuhoaa vanhoja
arvonluontimekanismeja ja tuottaa usein lisäarvoa entistä kevyemmillä ja vähemmän pääomaa sitovilla menetelmillä. Tämän vuoksi
on välttämätöntä, että perinteisten yritysfunktioiden hallinnan
lisäksi hallituksiin saadaan kovaa
teknologian, luovuuden ja jatkuvien asiakassuhteiden kokemusta
ja osaamista. Tätä osaamista pitää
luonnollisesti tuoda ja luoda myös
yritysten johtoon.

sorit välineissä ja vaatetuksessa
t uovat samat asiat liikunnanharrastajille. Brändien yhteisöt, kuten
Suunnon Movescount tai Under
Armourin MapMyFitness, ovat uusi
tapa markkinoida. Tällöin brändin takana oleva yritys on vain fasilitoija ja kuluttajien yhteisön mahdollistaja, ei enää mainostaja tai
myyjä.
Emme pääse pakoon digitaalisiin
liiketoimintamalleihin sitoutuneen
pääoman keveyttä tai digitalisaation suomaa mahdollisuutta suoriin ja jatkuviin asiakassuhteisiin.
Pakoon emme liioin pääse kaikkea
kertyvää tietoa tai faktapohjaista
analyysia, joka toimii luovuuden
pohjana. Analytiikka, robotiikka,
sensoroitu logistiikka, etävalmistus,
asiakasyhteisöt, elektroninen maksaminen, oppivat algoritmit, palvelusuoritteiden jatkuva huutokauppa
ja muut trendit ovat kaikki aihealueita, joiden on nyt oltava hallitusten
agendalla alasta riippumatta.
Kaiken internetin ajamaan digitaalisuuteen ja palvelullistumiseen
on otettava näkemys ja viritettävä
strategia. Digitaalisuuden pyörre
vie joko alas tai ylös, mutta se vie.

Digitaalisuus
tuhoaa vanhoja
arvonluontimekanismeja

Hyvinvointibisnes etulinjassa
Urheilumaailma on monella tapaa
edelläkävijä digikehityksen hyödyntämisessä. Ammattimaisissa
kilpaurheilupiireissä digitaalinen
pyörre on temmannut mukaansa
kaikki osapuolet joukkueiden omistajista valmentajiin, lääkäreihin ja
urheilijoihin.
Kaikkea mahdollista mitataan,
kuvataan, valvotaan ja analysoidaan
suorituksen parantamiseksi. Näin
voidaan toimia myös yrityksissä.
Urheiluvälineyritykset ja muut alan
toimijat näkevät kehityksessä uusia
lisäarvonluontimahdollisuuksia
ja seuraavan kilpailukentän. SenBoardview 1/2015 19

CASE fonecta

Digitalisaatio pakottaa
hallituksen uudistamaan
Fonecta on esimerkki yrityksestä, jonka toimintaa
digitalisaatio leimaa vahvasti. Viestinnän ja markkinoinnin
työkalujen voimakas siirtyminen verkkoon pakottaa
tietopalveluyritystä kehittämään uusia liiketoimintamalleja.

F

onecta on osa European
Directories (EDSA) -konsernia, josta eurooppalainen pääomasijoittaja Triton hankki enemmistöosakkuuden vuonna 2012. Kahdeksan miljardin euron varallisuutta hallinnoivan Tritonin sijoitustoiminnan
kulmakiviä ovat näkemys suurten
trendien aiheuttamista muutoksista
yhteiskunnan ja talouden rakenteisiin sekä analyysi näiden muutosten
vaikutuksista yksittäisiin yrityksiin.
ESDA-konsernin perinteisiä luettelo- ja tietopalveluyrityksiä onkin
kehitetty digitaalisia markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja tarjoaviksi yhtiöiksi.

Digipalvelujen osuus
liikevaihdosta kasvussa
Omistajan ja hallituksen näkökulmasta Fonectan suurin haaste on
ollut toimintaympäristön muutos, jossa perinteiset, painetut viestintä-, markkinointi- ja myyntityökalut siirtyvät yhä kasvavassa määrin verkkoon ja vaihtuvat digitaalisiin palveluihin.
Fonectan päätuotealueilla eli
luetteloliiketoiminnassa muutos on
tarkoittanut volyymien laskua jopa
20 prosentin vuosivauhtia. Samaan
aikaan digitaaliset tuotteet kasvavat markkinoilla yhtä vahvemmin,
mutta kasvu on hajautunut useiden
palveluntarjoajien kesken.
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Asiakkaan näkökulmasta digitaalisia markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja onkin tarjolla rajattomasti.
Strateginen tulevaisuudenkuva on
selkeä: lähes kaikki Fonectan tarjoamat palvelut ja tuotteet siirtyvät tulevaisuudessa verkkoon. Tällä
hetkellä noin puolet Fonectan
liikevaihdosta tulee digitaalisista
palveluista.

Asiakaskunta polarisoitunut
digikysymyksissä
Strategista haastetta on edelleen
lisännyt asiakasmarkkinan vahva
polarisoituminen. Fonectan asiakkaiden joukossa on niin sanottuun
perinteiseen tekemiseen uskovia
yrityksiä, joiden näkemys ei vastaa
muiden toimijoiden käsityksiä digitaalisuuden mahdollisuuksista.

Parhaassa tapauksessa yrityksille kertyy
massoittain tietoa
asiakassuhteistaan

Toisen ääripään taas muodostavat edelläkävijäyritykset, jotka
ymmärtävät digitalisaation tuovan
mukanaan liiketoimintaa tehostavia
työkaluja. Nämä yritykset ymmärtävät, että digitalisaatio mahdollistaa ratkaisut, joilla asiakkaita voidaan palvella kohdennetummin ja
tehokkaammin asiakkaille relevanteissa kanavissa ja medioissa. Tämä
polarisaatio luonnollisesti haastaa
yhtiön palveluvalikoiman.

Tuotekeskeisyydestä
asiakaskeskeisyyteen
Fonectassa muutoksen toteuttaminen on vaatinut merkittävää panostusta sekä henkilöstön kouluttamiseen että uusien toimintamallien
rakentamiseen. Yhtiön strategia
perustuu uusien palvelu- ja tuotekonseptien kehittämiseen. Perinteisestä tuotekeskeisestä ajattelusta on
otettu iso loikka asiakaskeskeiseen
ajattelu- ja palvelumalliin.
Tätä tarkoitusta silmällä pitäen
yhtiö on luonut oman palvelu- ja
tuotekehitystoiminnan rinnalle tiivistä yhteistyötä digitaalisen alan
edelläkävijöiden kanssa. Tekemällä
yhteistyötä alan johtavien toimijoiden – kuten Googlen sekä nuorten ketterien yritysten – kanssa
Fonecta pystyy tehokkaasti kaupallistamaan sekä omat että partnereiden tuotteet asiakkaidensa tarpeita
vastaaviksi.

Attorneys at Law
Timo Leino

hallituksen
puheenjohtaja,
Fonecta Oy

Timo Hiltunen
toimitusjohtaja,
Fonecta Oy

DIF:n jäsen

Nuoremmat yritykset saavat lisäksi
Fonectan taloudelliset resurssit käyttöönsä
tuotteidensa jatkokehittämiseen ja myyntinsä kasvattamiseen.

Asiakkaalle lopulta tärkeintä on ROI
Menestyviä ja kasvuhakuisia yrityksiä yhdistää digitaalisten kanavien aktiivinen käyttö
osana markkinointia ja myyntiä, samalla
kun kuluttajien ja asiakkaiden tiedonhaku
ja päätöksenteko tapahtuu nykyään pääosin
digitaalisissa kanavissa. Parhaassa tapauksessa yrityksille kertyy massoittain tietoa asiakassuhteistaan juuri digitaalisista
kanavista.
Yhdistettynä Fonectan omiin digitaalisiin lähteisiin perustuvaan yksityiskohtaiseen kuluttaja- ja yrityskohtaiseen tietoon
Fonecta tarjoaa asiakkailleen arvokasta tietoa näiden omista asiakkaista ja näiden
käyttäytymisestä.
Fonectan asiakkaan kannalta loppujen
lopuksi tärkeintä on tehtyjen markkinointi-,
mainonta- ja viestintäpalveluiden tehon ja
kustannusten seuraaminen. Tähän tarpeeseen Fonecta pystyy vastaamaan paikallisesta tiedosta ammentavalla digitaalisella
palveluvalikoimallaan.

Teollisuuden
asianajotoimisto
Projektirakentaminen.
Energia.
Infrastruktuuri.

Asianajotoimisto Bergmann Oy
Eteläranta 4 B 9
00130 Helsinki

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

digitaalisuus tietoturvan näkökulmasta

Kyberuhkia ja
-mahdollisuuksia
Digitalisaatio muuttaa lähivuosina kaikkia toimialoja ja koskettaa
jokaista inhimillisen elämän osa-aluetta. Digitalisaation
mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä digitaalisen maailman
turvallisuudesta – kyberturvallisuudesta – huolehtiminen
ovat keskeinen osa nykyaikaista yritysjohtamista. Hyvä
kyberstrategia huomioi digitalisaation molemmat puolet.
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Y

rityksen kyberstrategian
tarkoituksena on löytää
menestyksekäs tasapaino
digitaalisen maailman
mahdollisuuksien ja uhkien välille.
Kun kyberstrategia on osa normaalia yrityksen strategiaprosessia, digitalisaation mahdollisuudet
valikoituvat sellaisiksi, että ne tukevat suoraan liiketoiminnan kasvuja tehokkuusvaatimuksia. Samalla
syntyy kehys, jolla voidaan suojautua liiketoiminnan kannalta merkityksellisimpiä kyberuhkia vastaan.
Kyberstrategia helpottaa myös
budjetointia: on helpompi arvioida,
kuinka paljon kannattaa investoida
uhkilta suojautumiseen tai niitä
vastaan vakuuttamiseen. Oikean
tasapainon löytäminen vaatii tänä
päivänä jokaiselta hallitusammattilaiselta vahvaa digitalisoinnin ja
kyberturvallisuuden ammattitaitoa.

Ratkaiseva kilpailutekijä
Peliyritykset ovat näyttäneet digi
talisaation potentiaalin. On mahdollista luoda nopeasti kansainvälinen brändi ja menestyvä tuote.
Digitalisaatiota on kuitenkin hyödynnettävä yhteiskunnan kaikilla
osa-alueilla: hallinnossa, yrityksissä
ja kansalaisten käyttäjälähtöisissä
palveluissa.
Yritykselle digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen voi
olla juuri se ratkaiseva tekijä, joka
erottaa yrityksen kilpailijoistaan.
Yritysjohdolla pitäisi olla selkeä
ymmärrys siitä, mitä digitalisoinnin
avaamia mahdollisuuksia yritys jo
hyödyntää ja mihin uusiin mahdollisuuksiin tulisi tarttua.

Jarno Limnéll
professori,
Aalto-Yliopisto

Kaikkien tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen ei ole
tarkoituksenmukaista, vaan yrityksen on arvioitava, mikä sopii sen
omaan toimintaan ja ydinosaamiseen. Mikä vastaa asiakaskunnan
tarpeisiin ja on taloudellisesti järkevää?

Täydellistä turvallisuutta ei ole
Yksikään yritys ei toisaalta voi välttyä kyberuhkilta. Ensimmäinen
vaihe kyberuhkiin varautumisessa
on ymmärtää uhkakenttä: ketkä
yritystä uhkaavat ja mikä on heidän
motivaationsa? Yritykseen kohdistuvien kyberrikosten takaa saattaa
nimittäin löytyä jopa kilpailija.
Vuosia kestäneen tuotekehitystyön tuloksien päätyminen kilpailijan käsiin antaa tälle merkittävän
etulyöntiaseman saman tuotteen
valmistamisessa. Vastaavasti verkkoiskun seurauksena kaatuvat yritykset internetsivut tai tietojärjestelmiin päässyt haittaohjelma voivat
olla hyvinkin vahingollisia yritykselle niin taloudellisesti kuin maineenhallinnallisesti.
On tärkeää myös muistaa, että
varautumistoimenpiteistä huolimatta täydellistä turvallisuutta ei
ole kybermaailmassakaan. Fortunelehden listaamista 500 suurimmasta yhdysvaltalaisyrityksistä 97
prosenttia on hakkeroitu.
On kiinnitettävä yhä enemmän
huomiota siihen, miten toimia, kun
järjestelmiin on tunkeuduttu tai
digitaalinen maailma ei toimikaan
toivotulla tavalla. Sietokyvyn mer
kitys korostuu.

Kyberrikosten takaa
saattaa löytyä jopa
kilpailija
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CASE planmeca

Digi puree
hammashoidossa
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Digitaalisuus ja 3D-teknologia
muuttavat hammashoitoa
niin merkittävästi,
että voidaan jo puhua
hammashoidon digitaalisesta
vallankumouksesta.

Heikki Kyöstilä

toimitusjohtaja ja
perustaja,
Planmeca Oy

D

igitaalisuus luo täysin
uudenlaisia mahdollisuuksia niin potilaiden
diagnosointiin, hoito
suunnitteluun, itse hoitotyöhön
kuin vastaanoton tehostamiseen.
Hammashoitolaitteita ja -ohjelmistoja valmistava Planmeca on alallaan maailman johtava edelläkävijä,
mikä on vaatinut rohkeita päätöksiä ja ennakkoluulottomuutta erityisesti tuotekehityksessä.
Digitaalisuus ja käytettävyys
ovat olleet Planmecan tuotefilosofian ydintä 80-luvulta saakka. Yli
10 vuotta sitten Planmecan digitaalisille hoitokoneille muodostettiin
omat IP-osoitteet, mikä mahdollisti
niiden liittämisen verkkoon – kauan
ennen kuin niin sanottu teollinen
internet oli arkipäivää.
Vuonna 1999 Planmeca toi markkinoille hammaslääkärinvastaanoton all in one -ratkaisun, jossa
hyödynnettiin integroitua informaatioteknologiaa uudella tavalla
muun muassa kuvantamisessa ja
potilastiedon hallinnassa. Kantavana ajatuksena oli rakentaa ohjelmistokokonaisuus, jossa käyttäjä
pystyi yhdellä ohjelmistolla tekemään kaiken tarpeellisen sujuvasti
ja helposti. Näkemyksenä oli, että
ajan myötä ohjelmistojen merkitys
tulee kasvamaan ja avoimet rajapinnat muodostavat parhaan ratkaisun.
Tätä nykyä ohjelmistot ovatkin
Planmecan johtavien teknologiaratkaisujen sydän. Planmeca-klini-

kalla kaikki laitteet hammashoitokoneista kuvantamislaitteisiin sekä
vastaanoton tiedonhallinta keskittyvät Planmeca Romexis -ohjelmiston ympärille. Digitaaliset laitteet
kommunikoivat keskenään, ja eri
laitteilla saatua kolmiulotteista, kliinistä potilasdataa voidaan käyttää
hoidon suunnittelun tukena.
Myös laitteiden hallinta, huolto ja
päivitykset onnistuvat tehokkaasti
ohjelmistojen avulla vaikkapa etänä.
Globaalille yritykselle on valtava kilpailuetu, kun asiakkaan järjestelmään voidaan ottaa suora yhteys
Helsingistä ja ratkaista esimerkiksi
australialaisen yliopiston ongelma
välittömästi.

Nykyään digitaaliset
ratkaisut ovat läsnä
kaikkialla ihmisten
arjessa

Käytettävyys kuin
älypuhelimessa
Digitalisoituminen on yksi niistä
globaaleista megatrendeistä, jotka
vaikuttavat lähes joka alaan. Siksi
toimialarajat ylittävä, ennakkoluuloton benchmarking kannattaa. Nykyään digitaaliset ratkaisut ovat läsnä kaikkialla ihmisten
arjessa, mikä luo standardin myös
hammashoidon laitteisiin. Esimerkiksi hoitokoneen näytön on toimittava yhtä intuitiivisesti kuin
älypuhelimen tai tabletin, vaikka
valmistusmäärät ovat huomattavasti pienempiä.
Omien tuotekehitystiimien
lisäksi Planmecalla onkin tutkimusosasto, jonka tehtävänä on seurata laaja-alaisesti teknologiakehiBoardview 1/2015 25

tystä ja soveltaa uusia innovaatioita
muilta aloilta uusiin terveysteknologiaratkaisuihin.
Pitkäjänteinen panostaminen
tuotekehitykseen on ollut avainasemassa siinä, että Planmeca on
onnistunut hyödyntämään alan
teknologiset murrokset, kuten siirtymisen filmikuvantamisesta digitaalisiin ratkaisuihin – ja nyt
3D-kuvantamisen vallankumouksen. Tämä on myös mahdollistanut ohjelmistojen täysipainoisen
hyödyntämisen sekä innovatiiviset
mobiiliratkaisut esimerkiksi potilaan röntgenkuvien tehokkaaseen
jakamiseen.
Planmeca tekee myös tiivistä
tuotekehitysyhteistyötä muiden
muassa alan huippuyliopistojen
kanssa. Kun Planmecan tuotekehityksen ennakkoluuloton asenne
yhdistetään akateemisen maailman
toiveikkaisiin visioihin, onnistutaan usein rikkomaan rajoja ja luomaan uutta.

Ketteryyden kulttuuri
Digitaalisuuden hyödyntäminen
on vaatinut yrityksen johdolta ja
päätöksenteolta ennakkoluulottomuutta, avoimuutta ja innostuneisuutta. On pitänyt uskaltaa uusiutua ja pyrkiä aina entistä
parempaan. Myös ketteryys on
tärkeää, jotta resursseja on voitu
ohjata haluttuun suuntaan riittävän
joustavasti.
Vaikka Planmeca on kasvanut
yhdeksi alamme johtavista yrityksistä, se on onnistunut säilyttämään pienen perheyrityksen hengen, joustavat toimintatavat sekä
jatkuvan parantamisen kulttuu-
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rin. Yrityksen kriittisiä toimintoja
ei myöskään ole haluttu ulkoistaa:
tuotekehitys ja tuotanto sijaitsevat
saman katon alla, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden tarpeisiin.
Ketteryys on Planmecalle selkeä kilpailuetu, sillä monet kilpailijat ovat muovautuneet entistä raskaammiksi organisaatioiksi.

Vahvat kasvunäkymät
Digitaaliteknologia muuttaa työskentelytapoja ja potilashoitoa
ympäri maailmaa. Kehittyneet
ohjelmistoratkaisut tarkoittavat yhä
räätälöidympiä spesialistiratkaisuja,
etäpalveluita ja mobiilisovelluksia.
Tämä tehostaa asiakkaiden toimintaa ja tuo siten huomattavaa lisä
arvoa tuotteillemme.
Maailmanlaajuisessa liiketoiminnassa digitaaliteknologian tuomat
kasvumahdollisuudet ovat tulevaisuudessa lähes rajattomat.

Kehittyneet
ohjelmistoratkaisut
tarkoittavat yhä
räätälöidympiä
spesialistiratkaisuja

Aalto
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Doctor of Business
Administration
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A SIGNIFICANT AND HIGHPOTENTIAL ROLE AS BOUNDARYSPANNERS BETWEEN ACADEMIA
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Dr. Henrikki Tikkanen
Professor, Aalto University School of Business

The Aalto Executive DBA is designed for experienced
individuals who wish to enhance the professional practice
in their key areas of interest. Aalto Executive DBA graduates
will develop doctoral level in-depth knowledge of the latest
theories and methodologies in business research and act as
thought leaders for organizational change.
Read more at www.aaltoee.com/aaltoexecutivedba

Accredited by:

internet of things

Asioiden internet – säästöä,
kasvua vai molempia?
Asioiden internetillä tarkoitetaan toimintaa, jossa verkkoon liitetyt laitteet
kommunikoivat internetin välityksellä keskenään ja käyttäjien kanssa. Asioiden
internetin mahdollisuudet kuulostavat lupaavilta, ja monet yritykset ovat jo pitkällä
ideoiden toteuttamisessa. Mutta mitä asioiden internetillä kannattaa tavoitella?

A

sioiden internet (Internet of Things, IoT) on
ollut viime aikoina parrasvaloissa, ja odotukset sitä kohtaan ovat kasvaneet suuriksi. Forrester Resarchin lähes 600
globaalia yritystä kattaneen tutkimuksen mukaan joka neljäs yritys oli lokakuuhun 2013 mennessä
ottanut käyttöönsä IoT-ratkaisun ja
40 prosenttia oli valmistelemassa
käyttöönottoa. Samsung puolestaan
lupaa, että vuonna 2017 jo 90 prosenttia yhtiön laitteista on jollain
tavalla kytkettävissä asioiden internetiin.
Deloitten tuoreen talousennusteen mukaan eurooppalaiset yritykset aikovat tänä vuonna lisätä investointejaan nimenomaan kasvuun ja
innovaatioihin tähtääviin hankkeisiin. Asioiden internet on investointikohteiden listalla.
Digitaalisuus ja asioiden internet sen osana muuttavat seuraavien
vuosien aika useimpien toimialojen toimintalogiikkaa radikaalisti.
Vaikka tällä hetkellä loppukäyttäjille tutuimpia älykkäitä ratkaisuja
nähdään kuluttajatuotteissa, asioiden internet -liiketoiminnan painopiste on lähitulevaisuudessa vahvasti yritysmarkkinoilla. Deloitte
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Kustannussäästöistä
kasvua tuoviin innovaatioihin

Painopiste on
lähitulevaisuudessa
vahvasti
yritysmarkkinoilla

ennustaa, että vuonna 2015 yritykset ostavat 60 prosenttia kaikista
langattomista IoT-laitteista. Vastaavasti asioiden internet -palveluiden
liikevaihdosta 90 prosenttia tulee
yrityksiltä, ei kuluttajilta. Syynä
tähän on, että kuluttajille suunnatut IoT-tuotteet ratkaisevat yleensä
yksittäisen pienemmän ongelman,
kun taas yritykset hyötyvät suuresta
laitemäärästä.

Tähän mennessä IoT-hankkeilla on
yhtiöissä tavoiteltu pääasiassa kustannussäästöjä tai riskienhallintaa. Asioiden internet tarjoaa keinoja muun muassa rikkoutumisista,
epäoptimaalisesta käytöstä ja inhimillisistä virheistä aiheutuvien kustannusten alentamiseen. Uudella
teknologialla toiminta tehostuu,
tuotteiden elinkaaret pitenevät ja
operatiiviset kustannukset laskevat.
Riskienhallinnan näkökulmasta
IoT-ratkaisut taas auttavat yrityksiä parantamaan henkilöstön turvallisuutta ja omaisuuden valvontaa
sekä virtuaalisessa että fyysisessä
maailmassa. Riskienhallinnallisesti
asioiden internet on kuitenkin kaksiteräinen miekka, sillä tietoverkkoihin yhdistetyt laitteet luovat itse
tietoturvauhkia, jotka on ennakoitava ratkaisuja suunniteltaessa.
Vaikka IoT-hankkeet keskittyvät toistaiseksi vain harvoin liikevaihtoa kasvattaviin innovaatioihin, on yrityksissä nähtävissä halua
luoda uusia ratkaisuja tai kehittää
olemassa olevia tuotteita. Yrityksen
on pohdittava, pyrkiikö se kasvattamaan nykyisten tuotteiden ansaintapotentiaalia lisäämällä niihin IoT-

Jukka-Petteri Suortti
teknologiatoimialan
vetäjä,
Deloitte
Sami Salmijärvi
teknologiastrategiakonsultti,
Deloitte
Juha Kupiainen
teknologiastrategiakonsultti,
Deloitte
Deloitte on DIF:n
asiantuntijakumppani

ominaisuuksia ja lisäpalveluita vai
kehittämään täysin uusia ratkaisuja.
On oleellista tunnistaa ne nykyisten
tai potentiaalisesti kokonaan uusien
asiakasryhmien haasteet, joita reaaliaikainen valvonta ja aktiivinen
reagoiminen voisivat ratkaista.
Uudet ratkaisut mahdollistavat uudentyyppiset ansaintamallit
ja palvelukeskeisen liiketoiminnan.
PC- ja telekommunikaatiosektoreilta tutulla tavalla tuote voidaan
myydä halvalla tai jopa antaa ilmaiseksi. Laskutus voidaan perustaa
käyttöön perinteisen kertamaksun
sijaan.
Yritykselle syntyy lisäksi mahdollisuus tarjota lisäpalveluita ja
tuotteita, kuten huoltopalveluita,
tuotteeseen ladattavia ohjelmistoja ja käytössä kuluvia materiaaleja. Yrityksen tavoitteeksi tulee säi-

lyttää myyty tuote kunnossa sen
sijaan, että myytäisiin uusi rikkoutuneen tilanne. Elinkaaren kuluessa
tuote kehittyy kuluttajan tarpeiden
mukaisesti, kun asiakkaista kerättävää dataa hyödynnetään.

Asioiden internet on
investointikohteiden
listalla

Onnistuminen vaatii
verkostoitumista ja oman
paikan ymmärtämistä
Asioiden internetin tuomat mahdollisuudet voivat vaikuttaa helposti saavutettavilta, mutta todellisuudessa useimmilla yrityksillä ei
ole riittäviä kyvykkyyksiä kokonaisuuden hallintaan eikä varsinkaan
valtavien datamäärien ymmärtämiseen. Yrityksen on kehitettävä työntekijöidensä osaamista sekä myyntiä ja palvelunhallintaa.
Lisäksi on luotava liiketoimintalogiikan sisältävät prosessit samoin
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Perinteinen ajattelutapa

Asioiden internetin edellyttämä ajattelutapa

Kilpailua saman toimialan sisällä.

Uusista start-upeista ja yrityksistä tulee kilpailijoita.
Nykyisistä kumppaneista voi tulla kilpailijoita.
Toisaalta kilpailijat voivat olla myös kumppaneita.

Reaktiivista.

Ennakoivaa.

Tarjotaan tuote, jota huolletaan
tarvittaessa.

Tuotetta päivitetään jatkuvasti mahdollisilla
lisäpalveluilla ja ominaisuuksilla.

Datan merkitys

Data huollon ja kunnossapidon tukena.

Data muuttuu tiedoksi, jota käytetään kehittäessä
uusia liiketoimintamalleja ja palveluita.

Uudet
liiketoimintamahdollisuudet

Nykyisten prosessien kehittämen.

Ymmärretään mahdollisuus löytää uusia kumppaneita
uusilta toimialoilta – sellaisia, joita yhtiön keräämä
data voisi kiinnostaa.

Kilpailu

Asiakkaan
tarpeisiin
suhtautuminen
Tuotteet &
palvelut

Asioiden internet edellyttää uudenlaista ajattelua esimerkiksi perinteisessä valmistavassa teollisuudessa.

Lähteet: Konecranes 2015 & Porter, Michael 2014. How Smart, Connected Products Are Transforming
Competition. Harvard Business Review, November 2014.

kuin sensorit prosesseihin yhdistävä teknologia. Jokaisen yrityksen
on lisäksi lisättävä ymmärrystään
ohjelmistoista.
Yritys voi päättää, rakentaako
se kyvykkyydet oman organisaationsa sisälle vai hankkiiko se apua
organisaation ulkopuolelta. Valittu
suunta riippuu pitkälti siitä, kuinka
lähellä uudet palvelut ovat ydinliiketoimintaa. Lopputuotteen ja erottautumisen kannalta oleellisimmat kyvykkyydet, kuten suunnittelu,
integrointi, käyttöliittymäkehitys, analytiikka ja sovelluskehitys,
kannattaa säilyttää organisaation
sisällä. Tukifunktioiden kaltaiset
kyvykkyydet ja alueet, joilla kehityksessä jää helposti isompien jal30 Boardview 1/2015

koihin, kannattaa hankkia ulkoa.
Teknologian kohdalla järkeväksi
ratkaisuksi osoittautuu useimmiten
hankkia valmis ratkaisu, jota räätälöidään tarpeen mukaan.
Avoimessa ekosysteemissä eri
tahot hyötyvät alhaisesta liittymiskynnyksestä, yhteisistä standardeista, parantuneesta yhteentoimivuudesta ja kuluttajainnovaatioista.
Ympäristössä, jossa perinteisesti
keskenään kilpailleet yritykset hyötyisivät tietojen vaihtamisesta, tarvitaan uudentyyppisiä yhteistyömalleja. Tällöin on oleellista ymmärtää,
mikä on oma paikka arvoverkossa
ja millä ansaintalogiikalla kumppanit ja kilpailijat pelaavat.

näkökulma tietoturvasta

Kyberturvallisuus
on asennekysymys
Saamme päivittäin lukea ja kuulla vakavista kyberhyökkäyksistä
ja niiden seurauksista, mutta lopulta ikävin seuraamus
on mielissämme syntyvä epävarmuus.

J

os me ihmiset jotain
osaamme, niin sopeutua.
Lajimme menestys on aina
perustunut siihen – myös
nykypäivänä, ympäristön ja olo
suhteiden muutoksen kiihtyessä.
Otetaan esimerkiksi liikenneturvallisuus. Autot muuttuivat nopeasti harvojen leikkikaluista ja edelläkävijöiden trendituotteista koko
kansan menopeleiksi. Loppu on
historiaa.

Teknologia kutsuu
sopeutumaan
Autoilun yleistyessä syntyi alati
synkkeneviä lukuja. Liikenne
onnettomuudet yleistyivät räjähdysmäisesti. Hurjalla 70-luvulla maanteillämme kuoli vuosittain yli 1 000
henkeä. Tilanne oli niin vakava, että
valtion oli jo puututtava peliin.
Tiukemmat nopeusrajoitukset
sekä turvavyö- ja talvirengaspakko
tukivat autoteollisuuden saman
aikaisia panostuksia turvallisempiin
autoihin. Valtiollisten toimenpiteiden rinnalla tapahtui ennen kaikkea merkittävä asennemuutos, jolloin tulokset alkoivat toden teolla
näkyä.

Myös tietotekniikka
voi pelottaa
Yhtä lailla voimme seurata tietotekniikan ja -liikenteen kehittymistä. Olemme edenneet kokeilijoi-

den ja edelläkävijöiden tienraivauksen kautta tilanteeseen, jossa teknologia on arkipäiväistynyt siinä määrin, että on tuskin toimintoa tai palvelua, jonka keskipisteestä ei tavalla
tai toisella löydy piirilevy.
Lukemattomien etujensa ohella
kehitys on tuonut mukanaan myös
haasteita, joista keskeisimpiä ja keskustelluimpia lienee tietoturvallisuuteen kohdistuva uhka. Kyberhyökkäykset ovat houkuttelevaa
uutismateriaalia medioille, ja kuva
muodostuu helposti sellaiseksi, että
tilanne on hallitsematon. Totuus on
kuitenkin täysin toisenlainen.
Vahva, varmistettu tietoturva on
mahdollista niin jokaisen yksilön,
yhteisön, yrityksen kuin valtionkin
kohdalla. Se vain vaatii vähän vaivaa ja ennen kaikkea asennemuutoksen. Tietoyhteiskunnan räjähdysmäinen kasvu on synnyttänyt
tilkkutäkin, jossa on hyökkäyksille

Harri Koponen

toimitusjohtaja,
SSH Communications
Security Oyj
DIF:n jäsen

avoimia aukkoja. Ne ovat kuitenkin
tukittavissa.
On aika siirtää keskustelu uhkien
lietsomisesta oikeiden käytäntöjen helppouteen ja omaksumiseen.
On aika kääntää hallitushuoneiden
epävarmuus päättäväiseksi toiminnaksi.
Valtioilla ja kansainvälisellä
yhteisöllä on roolinsa standardien
ja sertifikaattien luojana ja vaalijana, mutta muutos lähtee siitä,
että lakkaamme päivittelemästä ja
hyväksymästä rikkinäistä nykykuvaa ja korjaamme tilanteen, kukin
osaltamme.
Mitä nopeammin ymmärrämme
ottaa laajalti käyttöön tietoliikenteen turvavyöt ja talvirenkaat, sitä
nopeammin voimme unohtaa kauhistelun ja keskittyä jälleen olennaiseen: normaaliin, tuottavaan
toimintaan.

Kuva muodostuu
helposti sellaiseksi,
että tilanne on
hallitsematon
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Digitaalisuus pankkitoiminnassa

Riittääkö digiveteraanin
rohkeus?
Pankkitoimintaa pidetään usein digitalisaation kärkialana.
Itse asiassa alan digikehitys on ollut vaatimatonta koko
2000-luvun ajan. Hyödyntämätöntä potentiaalia on runsaasti.

D

igitaalisuutta pidetään
helposti vain parin vuosikymmenen mittaise
naajanjaksona. Ajatellaan, että digitalisaatio tarkoittaa
aikaa, jolloin meillä on ollut käytössämme internet. Samalla pankkeja
on pidetty nettiajan nopeimpana
omaksujana. Jopa väitöskirjatasolla
on sanottu, että asiakkaat omaksuivat verkkopankin käytön nopeasti
tai että 90-luvun pankkikriisi olisi
johtanut verkkopalveluiden käyttöönottoon.
Totuus on kuitenkin hieman
toisenlainen. Aina viime vuosiin
asti pankit toki ovat digitalisoimalla tehostaneet toimintaansa.
Samalla on kuitenkin pitäydytty
vanhoissa toimintatavoissa. Liike
toimintamallin muut elementit,
kuten verkostoituminen, palvelumallit, sisäinen organisoituminen
ja ansaintalogiikka, ovat digitaalisuuden käyttämättömiä mahdolli
suuksia.

talisoida maksutapahtumia. Tosin
silloin digitaalisuuden sijaan puhuttiin maksutapahtumien konekielisyydestä. 60-luvun alussa ”palkka
pankkiin” oli ensimmäinen konkreettinen asiakkaille näkynyt seuraus sekä tuotteen että prosessin
digitalisoitumisesta.
Ensimmäiset pankkien pääkonttorin ja konttorien väliset onlineyhteydet saatiin 70-luvulla. Tällöin
alkoi kehittyä digitalisoitumisen
kolmas ja viimeinen ulottuvuus –
digitaalinen kanava – tuotteen ja
prosessin digitalisoitumisen rinnalle. Vuonna 1978 tulivat ensimmäiset reaaliaikaiset pankkiautomaatit.
Puhelinyhteys ja modeemi olivat seuraava askel. Laskut voitiin
maksaa kotitietokoneella. Samaan
aikaan 80-luvun puolivälissä nähtiin ensimmäiset pankkikohtaiset
maksuautomaatit. Tässä vaiheessa
niin laskunmaksutuote, prosessi
kuin kanavakin olivat digitaali-

Alkusysäys maksujen
konekielisyydestä
Pankkien digitalisoituminen alkoi
yli 50 vuotta sitten, runsaat 30
vuotta ennen kuin tiesimme mitään
sanoista World Wide Web.
Jo 50-luvun lopussa ensimmäiset suomalaiset pankit ottivat käyttöön tietokoneet, joilla alettiin digi32 Boardview 1/2015

Koko 2000-luku on
ollut toimialalla hitaan
kehityksen aikaa

sia. Internetin yleistyessä vuonna
1995 suomalaisilla oli kotipankkeja
jo 230 000. Lisäksi käyttäjiä oli yli
puoli miljoonaa yritysten ja yliopistojen kautta.

Oppia ”häiritsijöiltä”
Kun asteittaista digitalisoitumisen
historiaa on yli 30 vuoden ajalta, ei
olekaan ihme, että pankit ja asiak
kaat omaksuivat nopeasti myös
nykyisen verkkopankkijärjestelmän.
Edellä kuvattu, internetiä edeltänyt osa historiaa on kuitenkin jäänyt hyvin vähälle huomiolle, minkä
vuoksi myös verkkopankin kehitystä on tulkittu kapeasti.
Yksi harhaluulo on pankkitoimi
alan tuudittautuminen ajatukseen,
jonka mukaan se on teknologian
hyödyntämisen kärkiala. Itse asiassa koko 2000-luku on ollut toimialalla hitaan kehityksen aikaa
moneen muuhun alaan ja erityisesti
viime vuosina lisääntyneisiin uusiin
toimijoihin eli ”disruptoreihin” verrattuna.
Nämä ”häiritsijät” toimivat erilaisella toimintamallilla ja useasti
myös kevyemmillä viranomaisvaateilla kuin raskaammin reguloidut
perinteiset pankit. Esimerkkejä
uusista ketteristä toimijoista on
maksuliikenteen, rahoittamisen ja
jonkin verran myös omaisuudenhoidon alueilla.

Aidosti lähelle asiakasta
Uusien toimijoiden erilaisuutta
voisi kuvailla laajastikin, mutta
merkittävin ero pankkitoiminnan
kehityksen ja johtamisen kannalta
on disruptoreiden kyky mennä
lähelle asiakasta. Perinteisesti digitaalisuuden ja teknologian hyödyntäminen on tarkoittanut yrityksen
oman prosessitehokkuuden nostamista.
Pankeissakin digitalisointi on
suurelta osin tarkoittanut olemassa
olevien perinteisten toimintamallien tehostamista. Vaikka perinteiset konttorikäynnit on voitu korvata
miellyttävämmillä asiointitavoilla,
kuten esimerkiksi verkkotapaamisilla, jää pankin rooli asiakkaan
tekemässä maksutapahtumassa
usein vähäiseksi. Tässä mielessä
uudet toimijat muuttavat merkittävästi alan toimintamallia.
Yritykset kuten Starbucks, McDonalds ja Uber käyttävät jo nyt
tehokkaasti uusia pankkitoimijoita
integroituakseen asiakkaan kanssa
tapahtuvaan asiointiin: esimerkiksi
maksaminen voi sisältyä mobii-

lisovellukseen, jolla tilaus tehdään,
eikä se vaadi erillisiä maksuvälineitä myyjän tai ostajan puolelta.
Digitaalisuuden tulevaisuus tarkoittaa oman palveluosuuden integroitumista esimerkiksi ostoprosessiin – asiakkaan valitsemassa ajassa,
paikassa ja verkostossa. Vanha
kulunut termi asiakaskeskeisyys
saa hyvin uudenlaisen merkityksen.
Otetaan vaikkapa yksi esimerkki:
huoltoasemalla tankatessa suurin
osa ajasta ei kulu itse tankkaamiseen vaan maksamiseen ja kantaasiakkuuden tunnistamiseen, kun
maksamista ei ole integroitu varsinaiseen (itse)palvelutapahtumaan.
Nykyisillä teknologioilla ajoneuvon tai kuljettajan tunnistaminen
riittävällä tarkkuudella maksamisen automatisoinniksi olisi mahdollista. Näin puolet tankilla vietetystä
ajasta katoaisi. Mutta tarvitaanko
tähänkin Woltin kaltainen startupyritys, vai joko perinteisten pankkien rohkeus riittäisi? Teknologiaa
on tarjolla runsaasti, mutta kykenevätkö pankit muuttamaan pinttyneitä liiketoimintamallejaan?

Risto
Tornivaara

toimitusjohtaja,
Danske Bank Oyj

Mikä muuttuu palveluvaltaisilla teollisuudenaloilla?
MISTÄ TULLAAN

MIHIN MENNÄÄN

Tuotteet

Tuotteet + palvelut

Markkinointi asiakkaalle

Yksilölliset asiakassuhteet,
asiakkaan ja tämän viiteryhmien mukaanotto

Prosessit

Mahdollistavat alustat

Kompetenssi

Strategiat

Kyvykkyydet

Toimintatapa

Tehokkuus

Joustavuus

Arvonlisäys
Asiakas

Teknologia

Lähde: Westerlund, M., Rajala, R. & Leminen, S. (2011). Insights into the dynamics of business models
in the media industry. Laurea Publications, A-74. Edita: Helsinki (kääntänyt suomeksi toimitus).
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digitaalinen ARVONLISÄYS

Hyvä kyberturva
suojaa arvoa

Petri Kairinen

toimitusjohtaja,
Nixu Oyj

Tietoturvan käsitteestä ollaan siirtymässä ajatukseen kyberturvasta.
Kyberturvallisuus kietoutuu yrityksen kaikkeen toimintaan.

D

igitalisoituminen on
parantanut yritysten tuottavuutta merkittävästi. Se
on mahdollistanut sellaiset palvelut, tuotekehityksen ja globaalit toimitusketjut, joita ei aiemmin olisi voitu edes kuvitella.
Yritysten arvo onkin nykyään pitkälti aineettomassa muodossa: yrityksen brändissä, toimituskyvyssä ja
teknologisissa keksinnöissä.
Vaikka digitalisaatio on kasvattanut yritysten arvoa, on tämän
arvon suojaamiseksi tehty häkellyttävän vähän. Suomen kielessä sana
tietoturva onkin ehkä assosioitunut monen yritysjohtajan mielessä
virustorjuntaan ja palomuuriin.
Tietoturva on mielletty teknisiksi
asioiksi, joihin ei usein osata ja
haluta perehtyä. Ongelma ulkois
tetaan helposti.

Tietoturvaloukkauksien
määrässä valtava loikka
Ongelman unohtaminen toimi kohtuullisesti ennen vanhaan, jolloin
tietoturvauhat eivät juuri toteutuneet ja kohdistuvat vain harvoin
suoraan yritykseen. Valitettavasti
maailma on muuttunut. Tietoturvaloukkausten määrä on kaksitoistakertaistunut viidessä vuodessa, ja
vauhti kiihtyy. Saksassa on jo vauri-

oitettu teräsmasuunia kyberhyökkäyksellä. Yhdysvalloissa pörssiyhtiöiden yrityskauppatietoja varastettiin
suoraan yhtiöiden neuvonantajilta.
Suomessa olemme tutkineet suuriin tarjouskilpailuihin liittyviä teollisuusvakoilutapauksia.
Onko yritysten digitaalinen
arvonlisäys siis helposti tuhottavissa? Mitä yritysten tulisi tehdä
luodakseen kyberkestävyyttä?
Tietoturvan tilalle on noussut
termi kyberturvallisuus, jolla pyritään kuvaamaan laajempaa digitaalisen toimintakentän kokonaisuutta.
Tähän liittyvät myös alihankintaketjut ja muut verkoston osat.
Kyberturvallisuus on mitä suurimmassa määrin paljon muutakin
kuin virustorjuntaa ja palomuureja.
Jo pelkkä yritysten arkipäiväinen
toiminta on riippuvaista sähköisistä
järjestelmistä.
Kyberturvallisuuden täytyy kytkeytyä kaikkeen digitaaliseen tekemiseen. Lattiatason asiantuntijoilla
on yleensä kohtuullisen hyvä näkemys oman vastuualueensa kyberturvallisuudesta – tai valitettavasti
useimmiten sen puutteista. He
kokevat ongelmaksi sen, ettei johto
kuuntele heitä. Tämän vuoksi he
eivät saa rahoitusta kyberturvallisuuden kehittämiseen.

Onko yritysten
digitaalinen arvonlisäys
helposti tuhottavissa?
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Kyberturvaa johdettava
määrätietoisesti
Ongelman ratkaisemiseksi yritysten tulee luoda toimiva kyberturvallisuuden johtamis- ja mittaamisjärjestelmä. Tämä tarkoittaa johtamismallin päivitystä siten, että vastuu
riittävistä kyberturvatoimenpiteistä
on suoraan kustakin toiminnosta
vastaavalla henkilöllä. He puolestaan tiedostavat vastuunsa ja huolehtivat riittävästä resursoinnista.
Hallituksella on kyberturvan johtamisessa merkittävä rooli. Hallituksen tulee kysyä yrityksen eri toiminnoista vastaavilta, mitkä ovat
heidän vastuullaan olevat tärkeimmät tieto-omaisuudet ja miten nii-
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den turvaaminen on järjestetty.
Oikea vastaus ei koskaan ole kertomus siitä, miten jokin yksittäinen
teknologia suojaa kaiken, tai se, että
asia on ulkoistettu.
Kyberturvan johtaminen ei voi
olla oma erillinen saarekkeensa.
Teknisiä ratkaisuja täytyy varmasti
kehittää, mutta investoinnit valuvat hukkaan, jos riittäviä riski
arviointeja ei ole tehty tai vastuualueita määritelty. Hyvin johdetussa
yrityksessä kyberturvallisuus on riskiperusteista ja seurattavissa. Vastuualueet ovat selvät. Tällaisen
yrityksen arvo on turvassa myös
digitaalisessa maailmassa.

Tietoturva on mielletty
teknisiksi asioiksi, joihin
ei usein osata ja haluta
perehtyä

HALLITUSTYÖ PÖRSSIYHTIÖSSÄ
16.06.2015
Hallitustyö pörssiyhtiössä –idean isä on amiraali Juhani Kaskeala. Hänen mukaansa hallitusten
jäsenille tulisi tarjota tilaisuus, jossa napakasti päivitettäisiin hallitustyöhön liittyvät kysymykset
ja kuultaisiin käytännön kokemuksia hallitustyön asiantuntijoilta. Keskuskauppakamari tarttui
toimeen. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 2011.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n kanssa.

11.30 Buffetlounas ja ilmoittautuminen
12.30 Tervetuloa
Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä,
Keskuskauppakamari
12.40 Avauspuheenvuoro – Kokemuksia ja
näkemyksiä hallitustyöskentelystä
Toimitusjohtaja Jari Paasikivi,
Oras Invest Oy
13.10 Hallituksen dialogi osakkeenomistajien
kanssa
Toimitusjohtaja, Timo Ritakallio, Ilmarinen
13.40 Corporate Governance ajankohtaiskatsaus
Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa,
Keskuskauppakamari

15.10 Listautuminen First North –
markkinapaikalle
Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila,
Nixu Oyj
15.40 Hallitustyössä kehittyminen Kokemuksia
Isosta-Britanniasta
Pääsihteeri, hallituksen jäsen
Maarit Aarni-Sirviö, Hallitusammattilaiset ry
16.10 Tauko
16.40 Hallitustyöskentelyyn kokemusta ja
lisäarvoa yritystoiminnan ulkopuolelta
Amiraali Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,
KONE Oyj, Oy Forcit Ab, Nixu Oyj
17.10 Strategiatyö hallituksessa

14.10 Kahvitauko

17.40 Yhteenveto ja siirtyminen illalliselle

14.40 Uudet teknologiat liiketoiminnassa –
hallitustyön näkökulma
Lakiasiainjohtaja Merja Karhapää,
Sanoma Oyj

18.00 Illallinen – illallispuheenvuoron pitää
Finnairin hallituksen puheenjohtaja
Klaus Heinemann

Aika:

Tiistaina 16.6.2015, alkaen klo 11.30, illallinen klo 18.00

Paikka: Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki
Hinta:

Kauppakamarien jäsenyritykset ja hallitusammattilaisten jäsenet 850 €

Normaalihinta 1150 € Hintoihin lisätään alv 24 %.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
KAUPPAKAMARI.FI/TAPAHTUMAT

Directors’
Institute of
Finland

Toisinajattelija

Digitalisaatio
for dummies

K

aipaatko kaukomaiden basaaritunnelmaa, ikimuistoista matkaa kännykkään hölöttävän taksikuskin takapenkillä? Nyt digitalisaatio ja Uber mahdollistavat déjà-vun kotinurkillasi.
Ansaintamallit, kilpailukentät ja palveluprosessit ovat räjähtäneet uuteen uskoon. Kun pöly
laskeutuu, nousevat voittajiksi ne, jotka vääntävät datavirrasta koukuttavan ja ymmärrettävän
bisnescasen asiakkailleen.
Hallitusjäsenen tulee kysyä peilikuvalta, johtaako hän muutosta vai yllättääkö maailman myllerrys päivä toisensa jälkeen? Miksei edes bisnes
luokassa saa enää laukkuja check-iniin ilman
näpyttelyä? Salarakastakin varten pitäisi olla profiili Tinderissä. Kabinetteihin tarvitaan digitalisaation todellista osaamista.
Sukupolvikuilu on revähtänyt ammolleen.
Hyvävelilinnakkeissa tarkastusvaliokunnan agendassa korostetaan yhä teknologisten riskien seurantaa. Vuorineuvos laskee tiukoissa paikoissa
vävykokelaansa atk-taitojen varaan.
Täyspäinen yksilö on kuitenkin nykyään nuorena radikaali ja jo keski-ikäisenä konservatiivi.
Marimekon johtajavalinta osoittaa ajan trendit. Reilun kolmenkympin iässä on vielä pieni
mahdollisuus ymmärtää tulevaisuuden kuluttajia, arvonluontia ja omata rohkeutta tehdä asialle jotain.
Digitalisaatio ei ole vain tuotteiden ja palveluiden sähköistämistä. Volkswagen kilpailee nyt
Googlea vastaan, ja Nordea on liemessä Facebookin maksunvälityksen kanssa. Digitalisaatiossa toimialarajat ylittävä kilpailijoiden invaasio
on totta, mutta kaukonäköisyys ja reaktionopeus
ovat yrityskulttuureissa poikkeuksia, jotka vahvistavat säännön.
Ruususen unta uinuva hallitus joutuu ilmaveivin pyörteisiin, jos se uudelleenmäärittää kilpailukenttänsä myöhässä. Jo klassikoksi on muodostunut Sanoman miljardiluokan ristiretki
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Jukka
Oksaharju

osakestrategi,
Nordnet

Vuorineuvos laskee tiukoissa
paikoissa vävykokelaansa
atk-taitojen varaan

perinteisen median hautuumaille, missä viikatemies kurkisteli muikeasti hymyilevien yritys
kauppiaiden selän takaa.
Eikä mitään ole opittu. Kun tänään paikalliset perustelevat Kainuun Sanomien ostoa kotiseuturakkaudella, on myyjän syytä haalia nimet
paperiin. Hallitustyön muistisäännöksi muodostuu ”tee samoin kuin muut, mutta ennen heitä”.
Ilmiselvä aloitus on tunnistaa ne alat ja funktiot,
joilla digi tuhoaa totutun kannattavuuden pysyvästi.
Varhain jalkeilla olevat luovat mittavilla digiinvestoinneilla barrier to entryn. Kun suuruuden
ekonomia jyllää mannertenvälisessä potenssissa,
nähdään Amazonin kaltainen dominanssi. Tässä
vertailussa Keskon ja Stockmannin digiviritykset ovat kuin Jaskan Grilli Michelin-tähteä kärkkymässä.
Taseen puolella hallituksen on syytä tehdä
aineellisiin entisaikojen kulta-assetteihin henkinen alaskirjaus ja asettaa vastaava määrä aineettoman pääoman kasvutavoitteeksi. Arjessa tulee
jalostaa asiakasdata, jakelu ja volyymi bisnesideoiksi, jotka laulattavat pääkonttorin painokonetta
punaisena.
Miksi kuitenkaan kasvattaa digin keinoin
myyntiä, parantaa tuottavuutta tai innovoida, jos
suojaus jää samalle tasolle kuin tyttärenne penkkariajelun jälkeisissä siideribileissä? Näytön alareunassa vilkkuva vihreä valo ei merkitse tietoturvaa.

Directors’ Institute of Finland
- Hallitusammattilaiset ry
Directors’ Institute of Finland–
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyöskentelyä.
Autamme jäseniämme kehittymään
hallitusammattilaisina muun muassa
järjestämällä tapahtumia asiantuntijakumppaneidemme kanssa, julkaisemalla Boardview-lehteä sekä
ylläpitämällä hallitusammattilaisen työkalupakkia, DIF-Tietopankkia. Lisäksi otamme kantaa ajankohtaisiin hallitustyöskentelyyn liittyviin
kysymyksiin. DIF auttaa jäseniään
kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan.

Missio
Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) edistää
hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä toimien aatteellisena yhdistyksenä, joka on kehittävä, verkos-

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

Visio
DIF edistää jäsentensä ammatti
taitoa sekä yritysten hyvää hallitus
työskentelyä ja kilpailukykyä. Se vai
kuttaa yhteiskunnassa.
Hallitusten merkitys on kasva
nut. Yritysten ja markkinoiden kan
sainvälistyminen ja kasvu tekee hal
litustyöstä entistä vaativampaa,
haasteellisempaa ja työllistävämpää.
Talouden ja strategisten kilpailuo
losuhteiden ymmärtäminen on kes
keistä. Hyvä hallintopa pitää osata.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä on lisään
tynyt tasaisesti 15–20 prosentin
vuosivauhtia. Nyt henkilöjäseniä on
yli 550, joista naisia on noin neljännes. Huomattava osa jäsenistä toimii
pörssiyhtiön hallituksissa. Lisäksi
yhdistyksellä on neljä yhteisöjäsentä.

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

kevään ja kesän
2015 tapahtumia
14.4.2015 Jäsenten lounastilaisuus, teema hallitus ja omistus.
Puhuja: Kone Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Antti Herlin.
21.5.2015 DIF-Tietopankkitilaisuus:
Vertikaaliset kilpailunrajoitukset.
28.5.2015 DIF:n vuosikokous ja
-seminaari.
4.6.2015 Suomen talouden
näkymät ja globaalit markkinat.
Lounastilaisuus Evlillä.
9.6.2015 DIF-Tietopankkitilaisuus:
Muutoksia corporate
governance -kentässä.
Lisää tietoa näistä ja muista
tilaisuuksista jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia
(edellyttää sisäänkirjautumisen).

teemat 2015
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja digitalisaatio
Hallitus ja omistus
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja brändi

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

strategia

VASTUULLISUUS

Strategian laadinta ja
toteutuksen seuranta

Yritysvastuu ja
hallitus.
Yritysvastuu
raportointi.

sääntely

DIF:n jäsenten käytössä on
hallitusosaamista vahvistava
DIF-Tietopankki. Se sisältää
hallitustyöskentelyä tukevaa
materiaalia, jota kehitetään
ja täydennetään jatkuvasti.
DIF-Tietopankin materiaalissa
painopiste on hallituksen näkö
kulmassa. Sisältö on laadittu
yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanien kanssa.

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

Corporate governance.
Suhteet osakkeenomistajiin.
Sisäpiiriläisyys.

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

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

VIESTINTÄ
Sijoittajaviestintä.
Maineenhallinta ja
kriisiviestintä.

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

Pohjoismainen malli
pitää pintansa
Pohjoismainen yrityshallintomalli on toimiva, todettiin
The Nordic Corporate Governance -kirjan julkistustilaisuudessa
tammikuussa Espoon Hanasaaressa. Uhkana on kuitenkin
pitkäjänteisen, kasvollisen omistuksen näivettyminen.
Teksti: Timo Harjuniemi Kuvat: Vesa Tyni

P

ohjoismaisen corporate
governancen merkittävin piirre on selvä työnjako
yhtiökokouksen, hallituksen ja toimivan johdon välillä.
Näin totesi ruotsalaisen Industrivärden-sijoitusyhtiön toimitusjohtaja Anders Nyrén, joka oli
saapunut Hanasaareen yhteispohjoismaisena hankkeena syntyneen
The Nordic Corporate Governance
-kirjan (SNS) julkistustilaisuuteen.
Muun muassa DIF:n ruotsalaisessa sisarjärjestössä Styrelseakademienissa vaikuttavan ja uuden
kirjan toimittaneen Per Lekvallin
mukaan malli on pitänyt pintansa.
– Sen välitöntä kuolemaa on
ennustettu useaan otteeseen, mutta
malli on kestänyt varsin hyvin.

Selkeä ja joustava malli
– Omistajat, harvemmin sijoittajat, valitsevat parhaan mahdollisen
hallituksen, joka valitsee parhaan
mahdollisen toimitusjohtajan, tiivisti DIF:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta pohjoismaisen mallin.
Fortumilla neuvonantajana työskentelevä Kaarina Ståhlberg
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korosti hallinnointikoodien joustavuutta.
– Ne sisältävät periaatteita ja
suuntaviivoja, mutta yhtiöillä on
mahdollisuus löytää sieltä omat
kanavansa.
Pitkän linjan hallitusammattilainen Tom von Weymarn, joka
oli mukana kirjoittamassa teosta,
vertasi pohjoismaista moniportaista mallia toisaalta duaalimalliin,
joka on käytössä saksankielisessä
Euroopassa, ja toisaalta yksiportaiseen malliin. Sitä noudatetaan
anglosaksisessa yrityskentässä.
– Anglosaksisessa yksiportaisessa
mallissa vallankäyttö ja päätöksenteko on keskitetty yhdelle elimelle,
joka miehitetään sekä toimivan
johdon avainhenkilöillä että ulkopuolisilla riippumattomilla jäsenillä, von Weymarn kertoi.
Duaalimallissa on puolestaan
kaksi hallitusta: operatiivinen hallitus ja strateginen hallitus.
– Strategisessa hallituksessa istuu
myös työntekijöiden edustajia,
mikä näyttää lisäävän omistajista
etäämpänä toimivan operatiivisen
hallituksen painoarvoa.

Aktiivisuutta EU:n suuntaan
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa piti
hyvänä sitä, että pohjoismaisen mallin piirteet on nyt koottu kirjaksi. Se
ei kuitenkaan vielä riitä.
– Ennen kaikkea kaikissa yhteyk
sissä Brysselin päättäjien kanssa
pitäisi pitää esillä tätä näkökulmaa,
hän arvioi.
Samaa mieltä oli toinen kirjan
Suomen-osuuden kirjoittajista,
asianajotoimisto Roschierin Manne
Airaksinen. EU:sta tulee paljon
sääntelyä, joka ei sovi yhteen pohjoismaisen mallin kanssa. Airaksinen mietti, pitääkö EU:n mennä
kaikille niille alueille, joille se nyt
menee.
– Ja jos menee, niin sääntelyn
pitäisi olla enemmän principlesbased (periaatevetoista) eikä niin
yksityiskohtaista.

Menevätkö kasvot?
Miltä pohjoismaisen mallin tulevaisuus näyttää?
– Aika hyvältä, kertoi Hankenin
professori Tom Berglund, joka on
kirjan Suomen-osuuden kolmas
kirjoittaja.

1
●

3
●

2
●

4
●

5
●

6
●

– Tärkeää on saada kansainväliset sijoittajat, eritoten institutionaaliset sijoittajat, ymmärtämän, että
pohjoismainen governance-malli
on hyvä malli ja että siinä huomioidaan osakkeenomistajien edut
kuten pitää.
– En ole kovin huolissani pohjoismaisen mallin tulevaisuudesta,
mutta kasvollinen omistus voi ajan
mittaan hävitä tai vähentyä, sanoi
Tom von Weymarn.
– Kun globalisaatio johtaa yhä
suurempiin rakenteisiin, meidän
kevyet pääomamme eivät välttämättä riitä olemaan mukana niissä
järjestelyissä, jolloin ne katoavat ja
tilalle tulee kansainvälisiä teollisia
yrityksiä tai instituutioita.

1 Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman uskoo, että tilaisuus tulee
●
poikimaan lisäkeskustelua pohjoismaisesta mallista.

2 Ruotsalaisen Industrivärdenin toimitusjohtaja Anders Nyrén korosti, että
●
pohjoismainen malli takaa vahvat oikeudet myös vähemmistöomistajille.
3 Professori Tom Berglund piti kirjahankkeeseen osallistumista erittäin
●
opettavaisena kokemuksena.
4 EU:n suunnalta tuleva sääntely on usein pysyvää ja pakottavaa, arvioi
●
Roschierin Manne Airaksinen.
5 Myös Tom von Weymarn korosti mallin selkeää komentoketjua.
●
6 Kaarina Ståhlbergin mukaan pohjoismainen malli antaa yhtiöille
●
liikkumatilaa eikä sääntele jokaista pientä yksityiskohtaa.
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Jäsensivut

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

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

Uudet henkilöjäsenet
Helmikuu 2015:
Henri Grundsten
Sari Helander
Arja Koski
Jan Lång
Heikki Mairinoja
Anu Nissinen
Juho Nummela
Harri Pärssinen
Harri Sailas
Heikki Suutala
Charlotta Tallqvist
Markus Wartiovaara

Tammikuu 2015:
Arto Honkaniemi
Anne Korkiakoski
Jari Koskinen
Jyri Luomakoski
Juho Malmberg
Sirpa Ojala
Atte Palomäki
Jouko Pölönen
Hannu Syrjänen
Jussi Vanhanen
Maaliskuu 2015:
Lasse Grönlund
Henrik Roos
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Halonen, Eino
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Jukka
Harrela, Pirkko
Hasi, Kalevi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, Pentti
Heikkonen, Matti
Heinistö, Kari
Heinonen, Jouni
Heinonen, Mikko
Helander, Sari
Helaniemi, Erkki
Helenius, Mika
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herold, Marcus
Herranen, Arto
Herranen, Maarit
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hietanen, Kari
Hiljander, Henry
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmlund, Ralf
Honkanen, Matti
Honkanen, Vesa
Honkaniemi, Arto
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hämäläinen-Lindfors,
Sirkka
Hänninen, Markku
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan-Erik
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi

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

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

Martela, Heikki
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Metsänen, Arto
Miekk-Oja, Susanna
Mielck, Janne
Mielonen, Jari
Miettinen, Marjo
Miettinen-Lähde, Saila
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkilä, Mika
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mäkinen, Seppo
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto
Nerg, Päivi
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Niemistö, Kari
Niemisvirta, Petri
Nihti, Markku
Nikkola, Matti
Nissinen, Anu
Nordman, Carl e
Norvio, Erkki
Numelin, Carl-Johan e
Nummela, Juho
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Ohls, Bengt e
Ojala, Sirpa
Ojala, Veijo
Oksanen, Markku
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Otala, Leena
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Packalén, Matti
Paitula, Hannu
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
Palomäki, Atte
Palomäki, Riitta
Palosuo, Heikki
Palvi, Mauri
Pankakoski, Antti
Pantsar-Kallio, Mari
Parkkinen, Marko
Parviainen, Seppo
Pasanen, Jari
Paukku, Paul

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

Saraketo, Timo
Sarhimaa, Mika
Sarsama, Juha
Sasse, Jan
Savolainen, Harri
Savonlahti, Riitta
Schalin, Berndt
Schalin, Kiuru
Schalin, Siv
Schulman, Peter
Schults, Margus
Sebbas, Leif
Seitovirta, Mika
Seligson, Peter
Sievinen, Hanna
Sihvonen, Eero
Siilasmaa, Risto
Siirala, Leena
Silaskivi, Vesa-Pekka
Sillanpää, Matti J
Silvennoinen, Anja
Silvennoinen, Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Pertti
Simola, Valtteri
Sipi, Timo
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi
Sonninen, Jorma
Sormunen, Kirsi
Stadigh, Kari
Stenberg, Erkki
Strengell, Merja
Ståhlberg, Kaarina
Sumelius, Bertil
Sundén, Jon
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero
Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti,
Mikko-Jussi
Suonoja, Soili
Suutala, Heikki
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Syrjänen, Hannu
Söderström, Eriikka
Takala, Erja
Takanen, Harri
Tallqvist, Charlotta
Talma, Arja
Talvitie, Jyrki
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tapio, Markku
Tauriainen, Reijo
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Pauliina
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti

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

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

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

Hallitus

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

Yhteystiedot

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

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

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Listayhtiöiden
hallinnointikoodin
päivitystyö aloitettu
Listayhtiöiden hallinnointikoodin
päivittäminen on aloitettu tämän
vuoden alussa. Tarkoituksena on
saattaa Suomessa voimaan EU:n
komission 9.4.2014 antama suositus niin sanotusta noudata tai selitä
-periaatteesta sekä kartoittaa
muita mahdollisia muutostarpeita.
Arvopaperimarkkinayhdistys asetti
joulukuussa 2014 työryhmän, jonka
tehtävänä on esittää ehdotus koodin
muutoksista siten, että uusi koodi
tulisi voimaan keväällä 2016.

Ruotsin koodin
tasa-arvotarkennus
Myös Ruotsissa on vireillä hallinnointikoodin päivitystyö, jonka on
arvioitu valmistuvan kuluvan vuoden aikana. Ennen kokonaisuudistuksen valmistumista on sääntelyä vuoden alussa päivitetty uudella
määräyksellä (Sw: Anvisning
1-2014), jolla pyritään korostamaan
tasa-arvokysymyksiä hallituksen
jäsenten nimeämismenettelyssä.
Uudessa määräyksessä nimitystoimikunnalle on lisätty velvollisuus
huomioida myös tasa-arvoa koskevat näkökohdat hallituksen itse
arvioinnin yhteydessä sekä velvollisuus huomioida sukupuolten välinen
tasapaino ehdotuksessa hallituksen
jäseniksi. Samoin yhtiökokouksessa
nimitystoimikunnan on raportoitava
työskentelystään sukupuolten välisen tasapainon saavuttamiseksi hallituksessa. Näin ollen asia voi nousta
myös yhtiökokousasiaksi.
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Työryhmä arvioi joukkolainamarkkinoiden
kehittämistä
Valtiovarainministeriö on 25.2.2015
asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus joukko
lainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi työryhmä voi arvioida mahdollisia
muita tarpeellisia toimia joukkolainamarkkinoiden kehittämiseksi.
Työryhmän toimikausi on 1.3.2015–
30.6.2016.
Joukkolainanhaltijoiden toimintaa ohjaava sääntely on tarkoitus laatia siten, että se muodostuisi
suppean puitelain pohjalle. Näin
ollen voimassa olevia joukkovelkakirjalainojen ehtoja ei olisi tarvetta
muuttaa, vaan puitelain tarkoituksena olisi edelleen mahdollistaa markkinaosapuolten mahdollisuus kehittää markkinakäytäntöä
vapaasti. Työryhmän työ perustuu
valtiovarainministeriön 24.11.2014
julkistamaan arviomuistioon, ja
työryhmä tulee harkitsemaan myös
arviomuistion johdosta annetussa
lausuntopalautteessa esitettyjä
tavoitteita ja huomioita.

Vihreä kirja
pääomamarkkinaunionista
EU:n komissio julkisti 18.2.2015
niin sanotun vihreä kirjan EU:n
yhtenäisen pääomamarkkinaunionin luomisesta vuoteen 2019 mennessä. Pääomamarkkinaunionin
tavoitteena on komission ilmoituksen mukaan lisätä yrityksille tarjolla
olevaa rahoitusta, kohdentaa pääomia tuottaviin kohteisiin eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla,
laskea liiketoiminnan kustannuksia
ja nopeuttaa talouskasvua.

Komissio on käynnistänyt kuulemiskierroksen, joka päättyy
13.5.2015. Kuulemisen tulosten
perusteella laaditaan toimintasuunnitelma, jossa esitetään etenemis
suunnitelma ja aikataulu pääomamarkkinaunionin perustan
luomiseksi.
Valtiovarainministeriö on asiaa
koskevassa tiedotteessaan ilmoittanut Suomen muodostavan yksityiskohtaisen kantansa pääomamarkkinaunioniin kevään aikana
yhteistyössä eri ministeriöiden kesken sekä eduskuntaa kuullen.

Oikeusministeriön työryhmän
esitys asettaa yhteisöt
vastuuseen kirjanpitorikoksista
Oikeusministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä on ollut
selvittää lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita,
on ehdottanut, että myös yritys,
yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi
joutua rangaistusvastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta. Työryhmä on todennut, että pelkkä
luonnolliseen henkilöön kohdistuva
rangaistusvastuu ei välttämättä
aina kohdistu oikeudenmukaisesti.
Ehdotettuna rangaistuksena olisi
yhteisösakko, joka olisi suuruudeltaan 850–850 000 euroa.
Työryhmä on lisäksi mietinnössään arvioinut vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia, mutta päätynyt kuitenkin olla
ehdottamatta rangaistussäännöksen säätämistä tältä osin. Mietintö
lähtee tämän jälkeen lausunto
kierrokselle.

Verkkosivut uudistuvat kiinnostaisiko bloggariksi
ryhtyminen?
DIF:n verkkosivuilla www.dif.fi
tehdään keväällä remonttia.
Merkittävin sivuston käyttäjälle
näkyvä muutos tapahtuu etu
sivulla, jonka rakenne muuttuu.
Entisestä poiketen jäsenille kerrotaan esimerkiksi yhdistyksen
tapahtumista jo etusivulla.
Samalla DIF avaa verkkosivuillaan kaksi blogia, jäsenblogin ja kumppaniblogin. Jäsenblogiin saa kirjoittaa kuka
tahansa kirjoittamisesta kiinnostunut yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen viestintäsuunnittelija Timo Harjuniemi auttaa tarvittaessa tekstien editoinnissa. Kirjoittaa saa aiheesta
kuin aiheesta, eikä aiempi kirjoituskokemus ole edellytys.

Kumppaniblogiin puolestaan toivotaan kiinnostavia kirjoituksia
yhdistyksen asiantuntijakumppaneilta.
Minkälainen oikein on hyvä
blogikirjoitus? Hyvässä blogikirjoituksessa kirjoittaja käsittelee yleensä jotain ajankohtaista
aihetta. Kirjoittaa esittää aiheesta
napakan, perustellun mielipiteen
tai näkemyksen. Teksti saa olla
persoonallista ja kirjoittajansa
näköistä.
Jos kirjoittaminen DIF:n verkkosivuille kiinnostaa tai mieleen tulee muuta kysyttävää, ota
yhteyttä yhdistyksen viestintäsuunnittelijaan Timo Harjuniemeen (timo.harjuniemi@dif.fi,
puh: 050 520 58 54).

Directors’
Institute of
Finland

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

Herätys – digitalisaatio
on jo täällä!

Matti Copeland

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

Nyt on tarjolla todella
laadukkaita businesskirjoja digitalisaatiosta ja
teknologioiden potentiaalista.
Optimismille on paljon
perusteita, sillä digitaalinen
tulevaisuus on mieletön
mahdollisuus – meille kaikille.
Marc Andreessen kirjoitti 2011 kuuluisan artikkelin ”Software is eating
the world”. Sittemmin softwaresanan paikalle tyrkytetään milloin sanoja technology, analytics,
mobile tai social, mutta lukemieni
kolmen kirjan jälkeen oikea sana
on digitalization – digitalisaatio.
Peter Thielin ja Blake Mastersin
Zero to One: Notes on startups, or
how to build the future, Erik Brynjolfssonin ja Andrew McAfeen The
Second Machine Age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies ja George Westermanin, Didier Bonnet’n ja Andrew
McAfeen Leading Digital: Turning
technology into business transformation herättelevät digitalisaation
vaikutukseen. Jokaisen kirjan katse
on tulevaisuudessa.
Digitalisaatiolla pelotellaan milloin toimialojen tuhoajana, milloin
suurten organisaatioiden romuttajana ja milloin työpaikkojen lopettajana. Näiden kolmen kirjan kirjoittajien mielestä digitalisaatio
on kuitenkin suuri mahdollisuus.
Digitalisaatio pitää uskaltaa valjas46 Boardview 1/2015

taa kasvun, innovaation ja menestyksen veturiksi. Tämä koskee niin
kansakuntia, yrityksiä kuin meitä
yksilöinä.
Kirjoista ehdottomasti mielenkiintoisimman viitekehyksen yritysjohdolle tarjoaa Leading Digital. Tämä leadership-teos perustuu
CapGemini Consultingin ja MIT
Center for Digital Businessin tekemään, yli 400 suurta globaalia yritystä kattavaan tutkimukseen.
Tutkimuksen edistyksellisimmät yritykset, niin sanotut Digital
Master -yritykset (esimerkiksi Nike,
Burberry, Starbucks) toimivat esimerkkeinä, joilla lukijaa kuljetetaan
12-osaisen transformaatioviitekehyksen läpi. Neljä pääaskelta ovat:
1) Framing the digital challenge 2)
Focusing investment 3) Mobilizing
the organization ja 4) Sustaining
the digital transformation.
The Second Machine Age on loistava lukupaketti siitä, kuinka
olemme osa juuri nyt tapahtuvaa
teknologista murrosta, joka on verrattavissa 1700- ja 1800-luvun taitteen teolliseen vallankumoukseen.
Tätä kirjaa voi kiittää optimismista
ja vahvasta näkemyksestä: teknologia voidaan valjastaa mahdollistamaan parempi tulevaisuus.
Peter Thiel on Piilaakson tunnetuimpia venture capitalisteja,
ja kirja huokuukin voimakkaasti
kasvuyrityksiin perustuvaa henkeä.
Thiel houkuttelee lukijoita ajattelemaan kasvuyritysten lailla ja etsimään teknologioiden kautta täysin

Peter Thiel,
Blake Masters:
Zero to One: Notes
on startups, or how
to build the future
Crown Business,
2014

Erik Brynjolfsson,
Andrew McAfee:
The Second Machine
Age: Work, progress,
and prosperity in
a time of brilliant
technologies
W. W. Norton &
Company, 2014
George Westerman,
Didier Bonnet,
Andrew McAfee:
Leading Digital:
Turning technology
into business
transformation
Harvard Business
Review Press, 2014

uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hän ei halua tyytyä pieniin
parannuksiin vaan kehottaa meitä
kaikkia tutustumaan käsitteeseen
nimeltä singulariteetti (Singularity).
Teknologia on tuonut paljon
katetta optimismille. Tulevaisuus
näyttää lupaavalta ja innostavalta!

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Parempi suunnitelma
Ovatko rahasi alttiina asioille, joita et ole tullut ajatelleeksi?
Niin se vain on, että varallisuutesi voi paremmin, kun rahat ja henki liitetään
toisiinsa ja pääset sijoittamaan tehokkaasti suuren toimijan kyydissä.
Vaadi meiltä parempi suunnitelma jo tänään. Se ei vie paljoa aikaasi
nyt ja voi säästää sinut monelta huolelta huomenna.

mandatumlife.fi/parempisuunnitelma

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

European Awards
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Law Firm of the Year:
The Nordics

