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V

uoden ensimmäisellä puoliskolla olemme eri tilaisuuksissa
keskittyneet kahteen teemaan: mikä on yrityksen hallituksen
rooli suhteessa asiakkaaseen, ja mikä on yrityksen hallituksen
rooli suhteessa innovaatioihin? Nämä teemat kytkeytyvät vahvasti toisiinsa digitalisoituvassa maailmassa.
’To satisfy the customer is the mission and purpose of every business’,
kirjoitti Peter Drucker jo vuonna 1973 teoksessaan Management: Tasks,
Responsibilities and Practices. Digitaaliset innovaatiot tekevät mobiilin
internetin avulla tästä totta joka päivä. Liiketoimintamallit mullistuvat ja
asiakas on aidosti keskiössä. Pysyykö yrityksesi mukana tässä muutoksessa?
Viimeaikaiset koko maailmaa mullistaneet innovaatiot ja yritysten
kasvutarinat liittyvätkin uusiin oivalluksiin asiakaskokemuksista ja
-tarpeista, jotka digitalisaatio on mahdollistanut. Kaikki tuntevat menestystarinat kuten Facebook, Netflix, Airbnb, TripAdvisor tai Alibaba. Vastaavasti asiakastarpeiden ja sitä kautta liiketoimintamallien muutokset ovat
johtaneet vanhojen toimijoiden tuhoon tai ainakin kurjistumiseen. Tyypillisinä esimerkkeinä voidaan mainita perinteinen media, perinteiset matkatoimistot, postilaitokset, tavaratalot jne. Tämä on vasta alkua.
Tulisiko hallituksen tavata yrityksen asiakkaita? Tähän ei ole kunnon
vastausta, sillä kysymys on väärä. Hallitusten tulisi haastaa johtoa näkemään asiakasketjun muutokset. Hallituksissa tulisi olla ymmärrystä koko
toimialan mahdollisuuksista muuttuvassa maailmassa. Miten sen saavuttaa, riippuu yrityksestä, sen asiakkaista sekä hallituksen jäsenistä itsestään. Aina on hyödyllistä kuulla asiakkaita ja ymmärtää asiakkaan asiakkaita. Jokaisen hallituksen jäsenen tulisikin seurata, miten oma yritys ja
sen kilpailijat näkyvät verkossa.
Wikipedian mukaan innovaatio eli suomeksi uudennos on jokin uusi
tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö. Miten hallitus voi edistää innovaatioita? Onko ratkaisu
innovaatiokomitea? Vai perustetaanko erillinen yhtiö, jolle sallitaan erilaiset pelisäännöt, toimintatavat, arvot ja kulttuuri? Tähänkään ei löydy
yhtä oikeaa vastausta. Asiaa pohditaan tässä lehdessä muun muassa kaksoishaastattelussa ja parissa startup-casessa. Anne Nahkalan artikkeli Digi
talisaatio ravistelee yritysten johtamista puhuttelee varmasti jokaista hallituksessa istuvaa.
Tämä lehti toivottavasti houkuttelee ymmärtämään sitä valtavaa
muutosta, jonka keskellä elämme.

Asiakas on
nyt aidosti
keskiössä

Helsingissä kesäkuussa 2016
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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Delivering impact in
the Nordics
The Boston Consulting Group has been the fastest-growing top management
consultancy in the Nordics for the past ten years. We currently employ
nearly 500 people from diverse backgrounds. BCG’s success in the Nordics
is something unprecedented, something that we couldn’t have achieved
without becoming the trusted partner for our clients.
This growth is a testament of delivering significant, measurable and
sustained impact together with our clients, through individual programs
and full-scale transformations. Our growth reflects BCG’s ability to attract,
develop, and retain people, which sets our culture apart.
Shaping the Future. Together.
www.bcg.fi
Follow BCG on Facebook and Twitter.
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Hallitusten tehtävä
on kirkastunut

V

uosikokous 10. toukokuuta
2016 ehdotti yhdistyksen
uudeksi nimeksi Directors’
Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry. Jatkossa
yhdistys käyttää itsestään pääsääntöisesti lyhennettä DIF ja jäsenistään käsitettä DIF:n jäsen. DIF:n jäsenet ovat merkittävissä yhtiöissä hallitusvastuuta kantavia henkilöitä, jotka henkilökohtaisesti ja
yhdistyksensä avulla edistävät hyvää hallitustyötä. Tukenamme on pieni, mutta tärkeä yhteisöjäsenryhmä, joka on sitoutunut
yhdistyksen päämääriin.
Hallitustyöskentely on viime vuosina
kehittynyt merkittävästi. Hallitusten tehtävä
on kirkastunut, hallitusten kokoonpano on
moninaistunut, päätöksentekoprosessit on
määritelty, eri tahojen toimivaltarajat ovat
kaikkien tiedostamia, pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet on kirjattu ja niiden toteutumista seurataan vuosikellon avulla. Valiokunnat toimivat eikä raportoinnissakaan ole
juuri puutteita. Hyvä hallintotapa on juurtunut hyvin maamme yrityskantaan.
Hyvästä hallintotavasta huolimatta suomalaiset yritykset kasvavat hitaasti ja investoivat
vähän. Osin tämä varmasti johtuu yleisestä
taloudellisesta tilasta ja Suomen heikosta kilpailukyvystä. Mutta kasvun hitaus ja investointien pienuus voivat johtua myös liialliseen ennakoitavuuteen ja turvallisuuteen
tarrautuvista käyttäytymismalleista, joiden
kääntöpuolena on kunnianhimon ja uskalluksen puute.

Hyvä hallintotapa
on juurtunut
maamme yrityksiin

Mielestäni suomalaiseen hallitustyöskentelyyn tarvitaan vahvempaa kasvuhakuisuuden
ja investointihalukkuuden poltetta. Uhkien
ja vaikeuksien sijasta tulisi keskittyä vahvemmin mahdollisuuksiin. Yrityksen potentiaalin
maksimointi on hyvin hankalaa niin kauan
kuin kaikki energia kuluu riskien ja epävarmuustekijöiden analyyseihin.
Maamme alhainen investointitaso ei näytä
johtuvan niinkään pääoman, vaan hyvien
ideoiden puutteesta. Pörssiyritysten tuloksista yhä suurempi osa on viime vuosina
jaettu omistajille osinkoina. Viesti on mielestäni selvä: hallitus, jonka tehtävänä on omistaja-arvon kasvattaminen, katsoo voittovarojen arvon kehittyvän paremmin omistajan
omissa käsissä kuin yhtiössä. Näin on mahdollisesti ollut vahvan pörssinousun vuosina.
Tänä vuonna pääomamarkkinoiden
tuotto-odotus lähenee nollaa. Lähestyykö
taas se aika, jolloin omistaja-arvo nousee
varmemmin yritysten liiketoimintaan tehtävien investointien kuin osingonjaon kautta?
Eiköhän!

Helsingissä
toukokuussa 2016
Philip Aminoff
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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Ellei hallitus ymmärrä
asiakasta, näkemiin!
Digitalisaatio on mullistanut
tiedon keräämisen
asiakkaan käyttäytymisestä.
Hallitusammattilainen
Arja Talma ja professori
Anssi Vanjoki sanovat,
että hallituksen tehtävä
on huolehtia, että tuota
tietoa hyödynnetään.
Teksti: Jari Jokinen
Kuvat: Miika Kainu

Arja Talma
hallitusammattilainen
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Anssi Vanjoki
professori
Lappeenrannan yliopisto

Y

rityksissä tarvitaan muuttuvien asiakastarpeiden jatkuvaa ymmärrystä ja nopeaa
reagointia. Jos hallitusten
strategiat ja asiakasosaaminen eivät kohtaa, mitä tapahtuu? Arja Talma ja Anssi Vanjoki sanovat, että
hallituksen pitää asiakkaita ymmärtääkseen
pysyä kiihtyvässä sykkeessä mukana.

Miten asiakasymmärrys ohjaa
hallituksen päätöksentekoa?
Arja Talma: Se vaihtelee varmasti
yrityskohtaisesti. Jokaisessa hallituksessa
pitäisi ainakin pohtia, miten paljon yhtiö
käyttää asiakastietoa ja -ymmärrystä
ja onko se oikea tapa, miten se näkyy
hallituksen työskentelyssä. Tapa lähestyä
asiakasymmärrystä strategiatyössä varmasti
vaihtelee, sen pitäisi kuitenkin olla jokaisen
hallituksen agendalla.
Anssi Vanjoki: Ellei hallituksella ole
tiedossa, miten yrityksessä hankitaan tai
kohdellaan asiakkaita, sellainen hallitus
ja myös yritys joutavat pois aika nopeasti.
Asiakkaiden ymmärtäminen on yritykselle
keskeistä.
Anssi Vanjoki: Asia on tietyllä tavalla agendalla jokaisessa hallituksen kokouksessa.
Aina ensimmäiseksi katsotaan, miltä näyttää
meidän ylärivi ja ennakoitu ylärivi. Sieltä katsotaan kysyntää ja keskustelu menee luonnollisesti niihin asioihin, jotka kysyntään
vaikuttavat. Yrityksen toimialasta ja koosta
riippuu, millä tavalla asiakkaita käsitellään.
Jos kyseessä on teollinen yritys, jolla on harvoja asiakkaita, niitä käsitellään asiakaskohtaisesti hallituksessakin.
BOARDVIEW 1 - 2/2016
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Asiakastiedon keruu
ja analysointi ovat
keskeisiä asioita

Viiden prosentin säännön – jossa
asiakkuudet ovat merkittäviä –
mukaan tällainen tai isompi asiakas pitää tuntea. Jos asiakaskunta
on hyvin hajautunut, tarkastellaan
enemmän segmenttejä.
Arja Talma: Oma taustani on pitkälti talousjohdossa ja sitä kautta
numerojohtaminen on selkäytimessä. Jokaisessa hallituksessa katsotaan sitä “toplinea”, mutta jos
asiakasymmärrys yrityksessä on
kunnossa, niin osataan myös ennakoida, mihin suuntaan luvut ovat
menossa. Tuloslaskelma on kuitenkin vähän peruutuspeiliin katsomista.
Anssi Vanjoki: Tarkastusvaliokunta katsoo, että hommat on
oikein tehty ja historiaperspektiivi
kunnossa. Hyvässä hallituksessa
työskentely on ennen kaikkea
tulevaisuuteen luotaavaa. Siinä
työssä toteutuneita lukuja käytetään osoittamaan, mihin suuntaan
kehityskaari on menossa. Keskustelu pitää käydä siitä, miltä tilanne
näyttää lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä.
Arja Talma: Entinen työnantajani
Kesko on varmasti hyvä esimerkki
yrityksestä, jolle kanta-asiakasjärjestelmän kautta kertyy paljon tietoa asiakkaan käyttäytymisestä.
Anssi Vanjoki: Tässäkin tulee
esiin tämä voimakkaasti kaikkialla
vaikuttava digitalisaatio. Asiakkaiden ja kysynnän ajurien tunnistamisessa analytiikan menetelmät
10 BOARDVIEW 1 - 2/2016

ja mahdollisuus saada tietoa ovat
aivan erilaisia kuin ne ovat aikaisemmin olleet. Sen vuoksi faktapohjaisempi tulevaisuuden ennustaminen tulee hallituksen agendalle.
Hallituksen on syytä vaatia, että yrityksessä luodaan sellaiset järjestelmät, että asiakasinformaatio on
systematisoitavissa. Se pitää tuoda
yrityksen päivittäiseen toimintaan
sekä hallituksen ohjauksen ja valvonnan käyttöön toisella tavalla.

Mitkä asiakasteemat kuuluvat
hallitustyöskentelyyn ja
miten niitä käsitellään?
Arja Talma: Strategiset asiakasteemat. Hallituksella pitää olla tieto,
miten toimiva johto ymmärtää ja
kuuntelee asiakasta ja miten pystytään ennakoimaan, mihin suuntaan
asiakaskäyttäytyminen on menossa.
Anssi Vanjoki: Kaikkein keskeisimpiä asioita ovat asiakastiedon
keruu, analysointi ja hallintajärjestelmät. Ne ovat taloudellisen tulevaisuuden valvontaan verrattavissa,
koska niistä se ylärivi muodostuu.
Hallituksen pitää tietää ja ymmärtää, onko koneisto kunnossa.
Arja Talma: Olen itse huomannut elävässä elämässä, etteivät asiakkaatkaan aina välttämättä tunnista omia tarpeitaan tai miten ne
muuttuvat.
Anssi Vanjoki: Digitalisaation
hyvä puoli voi olla se, että meillä
on johtavia indikaattoreita, joilla
saadaan ’kysynnän juuresta’ tietoa.
Tämä johtavien indikaattorien hyödyntäminen ei ehkä ole hallituksen agendalla, mutta sen pitää varmistaa, että yrityksen johdolla on
koko ajan näppituntuma kysynnän
kehittymisestä. Teollisessa yrityksessä tämä on varmasti helpompaa,
jos asiat on hoidettu hyvin. Silloin
asiakassuhde on intiimimpi. Kuluttajaliiketoiminnassa meillä on nyt
paljon parempia välineitä kuin
aikaisemmin vaikuttavien indikaattorien löytämiseen ja asiakkuuk-

Kuluttajakäyttäytyminen voi muuttua nopeasti

Arja Talma työskenteli yli kymmenen vuotta Keskolla eri johtotehtävissä
ja konsernijohtoryhmän jäsenenä. Hän on talous- ja rahoitusalan
asiantuntija, joka vuosi sitten siirtyi
hallitusammattilaiseksi.
Hänelle suuret asiakasmäärät ovat
tuttuja jo Keskon vuosilta, ja lisäksi
hän on ollut muun muassa VR-Yhtymän ja Luottokunnan hallituksissa.
Tällä hetkellä Talma työskentelee
muun muassa Posti Groupin, Metson
ja Aktia Pankin hallituksissa.
– Yksittäisenä hallituksen jäsenenä
ei ole mahdollista referoida yrityksen
hallitustyöskentelyä tai asiakasteeman käsittelyä siellä, toteaa Talma.
– Digitalisaatio mahdollistaa
niin paljon asioita ja voi samalla
tuoda häiriötekijöitä, uudenlaista
tarjoamaa ja palveluja, joiden myötä
kuluttajakäyttäytyminen eri toimialoilla voi nopeastikin muuttua.
– Sen verran voin sanoa, että Aktiassa olemme pohtineet aika paljon,
miten pankin asiakaskäyttäytyminen
kehittyy, mitä asiakkaat arvostavat ja
miten siihen voidaan vastata, Talma
sanoo.

sissa tapahtuvien muutosten tunnistamiseen.

Vaatiiko hallitustyöskentelyn
perinteinen rooli laajennusta ja
uutta osaamista hallituksiin?

Startupit ovat
opettaneet
Anssi Vanjoella on kokemusta isojen
pörssiyhtiöiden, perheyritysten ja
startup-yritysten hallitustyöskentelystä niin puheenjohtajana kuin jäsenenä. Hän sanoo, että vahvaa kasvua
hakevien pienten yritysten toiminnasta on paljon ammennettavaa. Isossa
pörssiyhtiössä on syytä pitää mielessä,
mikä on startup-yritys ja sen toiminnan perusta.
– Startup-yrityksiä on monenlaisia,
myös sellaisia, jotka ovat patentoineet
jonkin valtavan häkkyrän, mutta eivät
tiedä, mihin sitä voisi käyttää asiakkaan näkökulmasta.
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa professorina toimiva Vanjoki
korostaa, että vaikka taustalla olisi
millainen innovaatio, on todellinen
testi yritykselle asiakkaiden hankkiminen, niiden kanssa toiminen ja
asiakkuudesta kiinni pitäminen.
– Ja kun ne keksivät jonkin jekun
tähän, siitä voi tulla menestys. Tämä
on aloittelevan yrityksen liiketoiminnan kannalta aivan keskeinen juttu.
Mikään muuhan ei ole rahan arvoista
kuin asiakasarvo.
Vanjoki korostaa myös, että julkisen
datan avoimet rajapinnat synnyttävät
innovaatioita lähes automaattisesti.
– Tässä suhteessa julkisen
hallinnon pitäisi kaikista näkövinkkeleistä hyvin nopeasti mennä oman
navan ympärille ja tarkastella, millä
tavalla meidän datapohjia voisi avata
ja sieltä löytää vaikka mitä uusia
mahdollisuuksia.

Arja Talma: Se riippuu paljon toimialasta. Nykyisin hallituksen kompetenssia ja kokoonpanoa mietitään sen pohjalta, mikä on yrityksen
tilanne, strategia ja kehitysnäkymät.
Anssi Vanjoki: Tuskin on mitään
standardiformulaa millekään toimialalle tai yritystyypille, jossa määriteltäisiin, mitä hallituksessa pitää
olla. Keskeinen periaate on, että
kokoonpanossa on monimuotoisuutta taustojen, persoonallisuuksien, osaamisalueiden ja kiinnostuksen osalta. Olisi hassua, jos
hallituksessa ei ole yhtään jäsentä,
joka on ollut asiakkaiden kanssa
tekemisissä jossain vaiheessa.

Mikä on asiakkaiden
käyttäytymisen vaikutus
hallituksen ja johdon
strategiaan?
Anssi Vanjoki: Kaikki tietysti tehdään yrityksen menestymisen eteen
ja ensi kädessä siitä vastaa yrityksen johto, joka on tulilinjalla. Johdon pitää saada henkilöstö mukaan.
Hallituksen tehtävä on enemmän

strateginen, hitaampien liikkeiden
ja pidempien vaikutusten trendien
ohjaaminen. Asiakkuuksissa tapahtuvat muutokset pitää suodattaa
johdon kautta.
Arja Talma: Hallitus pyrkii varmistamaan, että asiakkuuksien
ymmärtäminen on riittävän korkealla toimivan johdon agendalla
ja sen tehtävä on tukea ja sparrata
johtoa. Hallitus ei kuitenkaan voi
ryhtyä johtamaan asiakkuuksia.

Jos hallitusten strategiat ja
asiakkuuksissa tapahtuvat
muutokset eivät kohtaa,
mitä on tehtävissä?
Anssi Vanjoki: Jos näin käy, niin silloin vaaditaan nopeita toimenpiteitä. Saattaa tietysti olla niinkin,
että strategia on ollut väärä ja se on
perustunut vääriin tietoihin ja johtopäätöksiin, jos asiakasinformaatio
sen osoittaa.
Arja Talma: Silloin pitää tehdä
muutoksia. Olen kuunnellut Anssin vanhaa kollegaa Sari Baldaufia ja hän on sanonut fiksusti, että
koska strategian toteutumisen etenemistä on vaikea arvioida silloin,
kun tuloksia ei vielä näy, niin pitäisi
aina tarvittaessa palata siihen, mitä
olettamuksia strategiaa laadittaessa
tehtiin ja ovatko ne edelleen valideja. Hallituksen ja johdon roolien
ja työnjaon täytyy olla selkeitä.

Miten asiakaskokemukset
kuluttajaliiketoiminnassa
ja B2B -sektorilla eroavat
hallitustyöskentelyssä?

Hallitus ei voi
ryhtyä johtamaan
asiakkuuksia

Anssi Vanjoki: Jos yrityksellä on
harvoja asiakkaita, liiketoimet voivat olla järjestetty jopa asiakkaittain tai asiakasryhmittäin. Asiakaskunnan laajuus määrittelee pitkälle
sen, miten asiakastietoa hallitaan.
Jos noudatetaan viiden prosentin
sääntöä, niin silloin se on tärkeä osa
myös hallitustyöskentelyä.
Arja Talma: Jos asiakkaita on
vähän, heidän ihonsa alle menemiBOARDVIEW 1 - 2/2016
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sen pitäisi tapahtua “face to face”.
Jos asiakkaita on miljoonia, tietoa
pitää käsitellä ihan eri tavalla. Digitalisaation avulla asiakkaita pystytään käsittelemään yksilöinä tai
ainakin luomaan illuusio siitä.

Kaikki syklit ovat
nopeutuneet 10 viime
vuoden aikana

Miten henkilöstön ja
asiakkaiden tyytyväisyys
näkyy hallitustyöskentelyssä?
Anssi Vanjoki: Hallitustyöskentelyssä pääpaino pitää olla siinä,
mikä meitä odottaa, elää siinä
maailmassa ja ohjata yritystä siihen suuntaan.
Arja Talma: Strategiatyö on johdon valinnan lisäksi hallituksen
tärkein tehtävä, ja sehän on täysin tulevaisuuteen katsovaa. Hallituksen tehtävä on haastaa johtoa,
että hiljaisiin signaaleihin reagoidaan. Lukuja syntyy ja niitä raportoidaan, mutta eihän niihin ole tarvetta käyttää sillä tavalla aikaa, kun
prosessit ovat kunnossa eikä yritys
ole kriisissä.

Miten maailma on muuttunut
hallitustyöskentelyn
näkökulmasta viimeisen
10 vuoden aikana?
Anssi Vanjoki: Rytmin kiihkeys kaikessa tekemisessä kasvaa koko ajan.
Internetin läpitunkevuus ja kaiken
tiedon olemassaolo kaikille samanaikaisesti joka puolelle maailmaa
ilman viiveitä on johtanut siihen,
että kaikki syklit ovat nopeutuneet.
Pitää olla kiinni lyhytjänteisessä
sykkeessä pystyäkseen näkemään
niitä pidempiä juttuja.
Arja Talma: Kiihtyvä rytmi on
varmasti johtanut myös siihen, että
kehityksen ottaa luonnollisena asiana eikä aina edes tajua, että tässä
on tapahtunut joku iso rytminvaihdos. Kun tuota vaihdosta peilaa
vanhenemisen myötä omaan sisäi-
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seen rytmiin, niin tuntuu siltä, että
jokainen vuosi heilahtaa ohi aina
vain nopeammin.
Anssi Vanjoki: Strategiassa pitää
olla pitkän jänteen pysyvyys ja jopa
jäykkyys, jonka uskotaan vievän yritystä eteenpäin. Paikalleen ei saa
kuitenkaan jäädä, jos ympäristössä
tapahtuu muutoksia.
Arja Talma: Aina pitää olla myös
mahdollisuus jarruttaa tai kaasuttaa, mutta ison kuvan ei kuitenkaan
pitäisi muuttua kovin nopeasti.

Onko hallitustyöhön
-ismejä tai oppikirjoja?
Anssi Vanjoki: Lakeja ja koodistoa lukuun ottamatta en erityisesti
hae hallitustyöhön mitään ismejä
tai kirjoja. Minua on aina vienyt eteenpäin uteliaisuus. Lainatakseni Paavo Lipposta, että ’kun
viime aikoina on lähinnä kiinnostanut kaikki’.
Arja Talma: En ole koskaan uskonut ismeihin enkä ole tykännyt
lukea bisneskirjallisuutta, vaan mieluummin luen kaunokirjallisuutta.
Oma ammattitaito pitää pitää ajan
tasalla seuraamalla monipuolisesti,
mitä maailmalla tapahtuu erityisesti silloin, kun se liittyy yrityksen
liiketoimintaan tai on muuten relevanttia.
Arja Talma ja Anssi Vanjoki keskustelivat Helsingissä 11. huhtikuuta.

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Joka viides
Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti syöpään, sepelvaltimotautiin,
sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen ennen 65 vuoden ikää.* Moni selviää,
mutta arki voi pysähtyä kuukausiksi, jopa vuosiksi. Vakavan sairauden
turvasta saat verottomana kertakorvauksena suuren summan, jonka voit
käyttää miten haluat. Laske, kuinka suuren kertakorvauksen sinä tarvitsisit:

mandatumlife.fi /jokaviides
*Lähteet: Suomen Syöpärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos FINRISKI-laskuri.

3 0 V U O T TA
KUMPPANI MENESTYKSEEN

VAHVISTAMME HALLITUSTEN SUORITUSKYKYÄ
IMS Talent on suomalainen vuonna 1986 perustettu, partnereidensa omistama suorahakuyritys. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella
palvelemme ensisijaisesti suomalaista liikeelämää ja autamme siten rakentamaan menestyvää Suomea.

KANSAINVÄLISET TOIMEKSIANNOT
Kansainväliset toimeksiannot teemme tiiviissä
yhteistyössä IMD International Search Groupin
kanssa, jolla on yli 40 toimipistettä yli 25
maassa. Olemme myös AESC:n maailmanlaajuisen suorahakuyritysten järjestön jäsen.

HALLITUSJÄSENTEN SUORAHAKU JA
H A L L I T U S T Y Ö S K E N T E LY N A R V I O I N T I
Hyvä hallitus katsoo eteenpäin ja luo edellytykset menestykseen. Me autamme asiakasyrityksiämme rakentamaan ja kehittämään osaavia ja
tehokkaita hallituksia.
PUH. 09 694 0044
IMSTALENT@IMSTALENT.COM
WWW.IMSTALENT.COM

TEEMA

Hallitus ja asiakas
Asiakkaiden tarpeet ja kiinnostuksen kohteet
ovat muuttuneet ja digitalisaatio mahdollistaa
entistä täsmällisemmän asiakastiedon keräämisen.
Hallituksen tulee vastata pitkän aikavälin strategiasta
ja johtaa muutosta. Asiakas on aina oikeassa,
vaikkei se vielä tietäisi itsekään, mitä haluaa.
PROFESSORIN NÄKÖKULMA: HALLITUS
MUKAAN MARKKINOIMAAN
CASE NAPUE: HAVAINTO RUISTISLEEN
PUUTTEESTA SYNNYTTI INNOVAATION
DIGITALISAATIO: HALLITUSTEN
PITÄÄ LAITTAA IHMINEN KESKIÖÖN
CASE ISO OMENA: KAUPPAKESKUSINVESTOINTI
EDELLYTTÄÄ VALTAVAA MÄÄRÄÄ ASIAKASDATAA
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HALLITUS JA ASIAKAS

Henrikki Tikkanen

Professori,
Aalto–yliopiston
kauppakorkeakoulu &
Tukholman yliopiston
kauppakorkeakoulu

PROFESSORIN NÄKÖKULMA

Asiakasnäkemystä
hallitukseen
Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on ylimmän
johdon kirittäminen pitkällä aikavälillä arvoa
luovissa strategisissa kysymyksissä. Tuoreen
globaalin selvityksen mukaan yritysten ylin johto
kokee kuitenkin, että nimenomaan hallitus on
usein vastuussa lyhytnäköisistä tulospaineista
– pitkän aikavälin strategian kustannuksella.

S

uomessa suurilla yrityksillä on viime vuosina ollut
taipumus maksaa vuosittain korkeitakin osinkoja.
Samaan aikaan investointiaste on
pysynyt alhaisena. Esimerkiksi suomalaisten suuryritysten tilaa seuraavassa Aalto-yliopiston tutkijoiden ja OP Ryhmän yhteisessä
tutkimuksessa suuryritysten investoinnit ovat olleet yleisesti laskussa
koko tarkasteluajan 2012–2015.

Investoinnit tulisi nähdä
entistä laajemmin
Ennen kuin investointipäätöksiä
voidaan tehdä, tulee ensin tietenkin
tunnistaa houkuttelevia investointiHALLITUS JA ASIAKAS

kohteita. Hallitusten pitäisikin voimakkaammin osallistua houkuttelevien investointikohteiden tunnistamiseen ylimmän johdon apuna. Ei
riitä, että investointeja kohdistetaan
vain yleisiin ajankohtaisiin ilmiöihin kuten digitalisaatioon tai yleiseen operatiiviseen asiakkuudenhallintaan.
Tärkeimmät tulevaisuuden investoinnit liittyvät nimenomaan uuden
liiketoiminnan kehittämiseen asiakas- ja markkinanäkökulmasta.
Lähes yrityksen kuin yrityksen liiketoimintamallit ovat enemmän
tai vähemmän voimakkaassa murroksessa. Investointimahdollisuuksien tunnistamiseksi myös hallitus-

ten jäseniltä vaaditaan nyt vahvaa
ymmärrystä ja näkemystä yrityksen
asiakkaista ja kohdemarkkinoista.
Toki on myös todettava, että
investoinnitkin tulisi nähdä perinteistä näkökulmaa laajemmin, sisältäen erityisesti markkinointi- ja
myynti-investoinnit sekä uuden liiketoiminnan luomiseen tähtäävät,
usein hyvin pitkänkin tähtäimen
kehitysinvestoinnit.

Toimitusjohtaja on
ruotsalaisyrityksen
tärkein myyntihenkilö
Valitettavan usein todetaan, että
hallituksen jäseniltä puuttuu asiakas- ja markkinaymmärrystä. Toisessa selvityksessä (Improving
board governance: McKinsey Global Survey Results, 2013) yritysten
ylimmän johdon edustajat arvioivat,
että hallituksilla on keskimäärin
hyvä tuntemus yrityksen taloudellisesta tilasta, mutta hallitusjäsenet
ymmärtävät paljon huonommin yrityksen strategiaa ja toimialan dynamiikkaa. Vain 16 prosenttia vastaajista uskoi, että hallitus ymmärtää
BOARDVIEW 1 - 2/2016
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yrityksen toimialan logiikan kirkkaasti. Tämä on matala prosenttiosuus.
Mainitun suuryritystutkimuksemme tulokset osoittavat, että käytännössä kaikki suomalaiset suuret
yritykset arvioivat kilpailun kansainvälisillä markkinoilla ankaraksi
ja koko ajan kiristyväksi. Teimme
vastaavan kyselyn ruotsalaisten
suuryritysten johdolle 2014–2015
(molemmissa maissa lähetimme
kyselyn yli 200 miljoonaa euroa
vuodessa vaihtavien yritysten johdolle). Keskeinen huomio oli, että
ruotsalaiset johtajat kokevat huomattavasti vähemmän paineita kilpailla hinnoilla suomalaisiin verrattuna, ja painottavat pontevammin
jatkuvaa asiakaslähtöistä uuden liiketoiminnan kehittämistä.
Ruotsalaisyrityksissä haetaan
jatkuvasti uusia asiakasratkaisuja

Ruotsalaisjohtajilla
vähemmän paineita
hintakilpailuun

ja markkinointi- ja myynti-investointien osuus kokonaisinvestoinneista on suomalaisyrityksiä selkeästi merkittävämpi. Markkinointi
ja asiakkuudet nähdäänkin yrityksen strategian keskeisenä, ellei keskeisimpänä, osa-alueena, joka ei
ole pelkästään perinteisen markkinointi- ja myyntijohdon temmellyskenttää. Koko johtoryhmä ja myös
hallitus nähdään osallisena asiakas18 BOARDVIEW 1 - 2/2016

ja markkinasuuntautuneen kulttuurin luomista.
Toimitusjohtaja onkin usein
ruotsalaisen yrityksen keskeisin
myyntihenkilö – suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Tämän tyyppinen ajattelumalli on onneksi
yleistymässä myös suomalaisissa
suuryrityksissä, joista yhä harvempi
on enää perinteisen tuotantolähtöisen logiikan vanki.

Markkinaymmärrys osaksi
hallitustyön rutiineja
Olisi olennaista tarkastella, keskitytäänkö hallitustyöskentelyssä tarpeeksi yrityksen pitkän aikavälin
strategian ja arvonluonnin tukemiseen. Hallitusten tulisi etsiä keinoja,
joilla ne voisivat vahvistaa ymmärrystään yrityksen asiakkaista ja
jakaa näkemystään johdon strategisen päätöksenteon tueksi. Asiakasja markkinaymmärryksen tulisi olla
keskeinen kriteeri hallitusjäseniä
valittaessa. Toisen toimialan asiakasosaaminen voi tuoda merkittävää näkemystä hallituksen ja ylimmän johdon yhteistyöhön tulevaisuuden menestysstrategioiden luomiseksi.
Kuten hallitusjäseniä valittaessa,
asiakas- ja markkinaymmärryksen jalostaminen tulisi integroida
osaksi hallitustyöskentelyn rutiineja.
Tässä suhteessa suomalaisilla yrityksillä on ehkä eniten kehittämistä.
Monissa hallituksissa markkinoinnin ja myynnin kysymyksiä käsitellään kokouksissa, joissa toimitusjohtaja tai markkinointijohtaja
antaa katsauksen kysynnän kehittymiseen tai suunniteltuihin markkinointipanostuksiin. Harvinaisempaa on, että hallituksen jäsenet
osallistuisivat yrityksen johtoryhmän kanssa esimerkiksi innovaatiotyöpajoihin yrityksen tarjoomien
kehittämiseksi ja uudistamiseksi.
Monen hallitusammattilaisen
osaamista voisi käyttää perinteisen

valvontatehtävää suorittavan roolin
ohella paljon laajemminkin yritysjohdon sparraajana. Kuten DIF:n
hallituksen puheenjohtaja Philip
Aminoffkin esittää, hallituksen
jäsenet voisivat aika ajoin jalkautua
asiakasyrityksiin ja osallistua vaikkapa asiakasseminaareihin. Vaikkapa tietotyössä hallituksen jäsen
voi joskus olla merkittävämpi referenssi kuin perinteinen asiakasreferenssi.

Kansainvälisyys haastaa
hallitusta entisestään
Monissa yrityksissä onkin havaittavissa jonkinlainen kuilu yrityksen yleisen strategian ja markkinointistrategian välillä. Hallituksen
jäsenet osallistuvat yleensä aktiivisesti edellisen kehittämiseen, mutta
jälkimmäinen on heille vieraampi.
Yleensä osataan todeta, millaisia kasvu- ja kannattavuustavoitteita yritys tai sen tulosyksiköt ovat
asettaneet. Syvempää ymmärrystä
yrityksen asiakaskannasta vaatii se,
että muodostetaan näkemys, millaisia markkinointi- ja myyntiponnisteluja nämä tavoitteet aiheuttavat
esimerkiksi tarjooman kehittämisessä tai uusasiakashankinnassa.
Kun tähän yhtälöön lisätään
useille suomalaisyrityksille tärkeä
kansainvälinen dimensio, vaikeutuu haaste entisestään. Miten esimerkiksi päästä kokonaan uudelle
kohdemarkkinalle ja löytää sieltä
ensimmäiset merkittävät referenssiasiakkaat? Jos yritys on kuluttajatuotemarkkinoilla, miten löytää sitoutuneita jakelijoita ja miten
rakentaa kuluttaja-asiakkaiden tietoisuutta yrityksen brändistä ja
tarjoomista? Paikalliset tai muuten kyseisiä markkinoita syvällisesti tuntevat hallitusjäsenet voivat
tällaisissa tilanteissa olla korvaamattomana apuna yrityksen markkinointiponnisteluille ja kumppaniverkoston rakentamiselle.
HALLITUS JA ASIAKAS

VAIN HOIDOLLA ON KIIRE.
SINULLE MEILLÄ ON AINA AIKAA.
Hallituksen jäsenen tarkistuslista
Oheisen tarkistuslistan avulla jokainen hallitusjäsen voi testata
omaa kokonaisymmärrystään tietyn kohdeyrityksen asiakas- ja
markkinakysymyksistä. 7-portaisessa asteikossa 1 on täysin eri
mieltä, 7 täysin samaa mieltä, ja numero 4 on neutraali.
1. Organisaatiomme päätoimialat ovat juuri nyt suuren muutoksen kourissa (asiakastarpeet, kilpailu, liiketoimintamallit)
1

2

3

4

5

6

7

2. Organisaatiomme johto kannustaa työntekijöitä aktiivisesti
havainnoimaan muutoksia toimintaympäristössämme ja kertomaan niistä avoimesti organisaatiossamme.
1

2

3

4

5

6

7

3. Organisaatiollamme on toimivat prosessit markkinoiden
ja asiakastarpeiden muutosten havainnointiin.
1

2

3

4

5

6

7

6.10.2016

DIF:n jäsentilaisuus
Docrateella
Save the date!

4. Organisaatiollamme on toimivat metriikat
asiakassuhteiden arvioimiseksi ja johtamiseksi.
1
2
3
4
5
6
7
5. Tunnen kyseisten metriikoiden sisällön ja ymmärrän,
miksi tiettyä metriikkaa (esim. asiakassuhteen elinkaariarvo)
käytetään.
1
2
3
4
5
6
7
6. Organisaatiomme liiketoimintayksikkö osaa löytää
kannattavimmat asiakassuhteet tai asiakassegmentit laajasta
joukosta asiakkaita.

7

Laitteemme ja menetelmämme edustavat viimeisintä huipputeknologiaa; tuloksena tarkka diagnoosi,
tehokas hoitosuunnitelma ja yksilöllinen hoito. Oma
erikoislääkäri ja hoitotiimi ovat tavoitettavissa ja läsnä
hoidon jokaisessa vaiheessa – uusin tieto, laitteet ja
lääkkeet ovat heti käytettävissä.

7

Olemme hoitaneet potilaita jo yli 50 maasta ja hoitoja
olemme antaneet lähes 30 eri syöpätyyppiin. Omistuksemme on täysin kotimainen.

1
2
3
4
5
6
7
7. Organisaatiomme liiketoimintayksikkö osaa tehokkaasti
räätälöidä tarjoomiaan (tuotteitaan/palveluitaan) yksittäisten
asiakkaiden tai asiakassegmenttien tarpeisiin.
1
2
3
4
5
8. Organisaatiossamme investoidaan riittävästi
liiketoimintamallien digitalisoimiseen.
1

2

3

4

5

6

6

9. Organisaatiomme osaa löytää kyvykkäitä
verkostokumppaneita (organisaatiota ja/tai yksittäisiä osaajia)
parhaiden ratkaisujen tuottamiseksi asiakkaillemme.
1

2

3

4

5

6

Docrates Syöpäsairaala on syövän diagnostiikkaan,
hoitoon ja seurantaan erikoistunut moderni ja viihtyisä yksityissairaala keskellä Helsinkiä. Koko hoitoketjumme ja palveluverkostomme on suunniteltu
potilasta varten. Tarjoamme mahdollisuuden päästä syöpätautien ja sädehoidon asiantuntijoiden vastaanotolle nopeasti ilman lähetettä.

7

Soita, niin keskustellaan lisää: 010 773 2000*
* Matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min,
lankapuhelimesta 8,28 snt/puh+5,95snt/min (alv24%)

Jos yrityksen hallituksen jäsen pystyy vastaamaan lähes tai täysin
samaa mieltä vähintään kuuteen kysymykseen, on hänen asiakasja markkinaymmärryksensä varsin hyvällä tasolla. Muussa
tapauksessa omaa ymmärrystä kannattaa pyrkiä syventämään.

HALLITUS JA ASIAKAS

Saukonpaadenranta 2 | 00180 Helsinki | www.docrates.com

TAVOITTEISTA TULOKSEEN

1.

4.
Johdon lyhyen ja pitkän
aikavälin kannustimet

Ajankohtaista johdon
palkitsemisen sääntelystä
ja raportoinnista

5.

2.

Maksu- ja
etuusperusteiset
eläkejärjestelyt

Tutkimuksen toteutus ja
yhteenveto tuloksista

3.

6.

Toimitusjohtajien
palkitseminen,
irtisanomisaika ja
-korvaukset

Hallitusten vuosi- ja
kokouspalkkiot

PÖRSSIYHTIÖIDEN JOHDON JA HALLITUSTEN
PALKITSEMINEN SUOMESSA 2016
Vuosittain julkaistava tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien
ja hallitusten palkitsemisen rakenteista, tasoista ja kehityssuunnista.
Tutustu ja tilaa raportti osoitteessa:

REWARDAGENCY.FI/JULKAISUT

CASE NAPUE

Kavereiden tislaamosta
vientiyritykseksi
Saunaporukka maisteli ruisviskiä ja ihmetteli
kotimaisen ruisviskin puuttumista maassa,
jossa ruis on erottamaton osa elämää. Näin
syntyi idea ruistislaamon perustamisesta.

Y

rityksen elinehtona oli kyky
muokata markkinoita ja
rikkoa perinteisiä kategorioita, sillä suomalaisia premium-ginejä tai ruisviskejä ei neljä
vuotta sitten juuri ollut. Yrityksen
ja tuotteiden brändinrakennuksen
lisäksi Kyrö Distilleryn oli tuettava
koko cocktailkulttuuria sekä premium-tisleitä.

Arvot päätettiin saunaillassa
Noin vuoden päästä ensimmäisestä
saunaillasta pidettiin perustajien
kesken toinen saunailta. Tällöinkin
nautittiin ruisviskiä, mutta agenda
oli tarkkaan määritelty: tavoitteena oli päättää, millaista yritystä
ryhdytään rakentamaan, siis mikä
olisi yrityksen kulttuurinen perusta
ja millaiset sen arvot, ei niinkään
tuotepaletti.
Rehellinen hifistely, huumorintaju, poleemisuus, surrealismi ja
yhteisöllisyys päätyivät arvoiksi,
joiden takana yritys pystyy seisomaan kasvokkain niin kuluttajan kuin yhteistyökumppaneiden
kanssa. Määritellyt brändiarvot
toimivat kompassin tavoin: niiden perusteella päätetään toimintatavoista, yhteistyökumppaneista,
palkattavasta henkilöstöstä, visuaalisesta ilmeestä ja niiden avulla
luodaan yrityskulttuuri. Brändin
luominen lähtee ylimmästä johdosta, eikä sen arvojen määrittely
ole ulkoistettavissa.
HALLITUS JA ASIAKAS

Toimitus henkilökohtaisesti

Taival ideasta tuotannon aloittamiseen kesti kaksi vuotta. Sinä aikana
paalutettiin brändin tärkeimmät
jalat: arvot, visuaalinen ilme ja yrityskulttuuri. Visuaaliseen ilmeeseen panostettiin reippaasti työtä
ja huomattavia summia peruspääomaa jo ennen investointia tislauspannuhin. Alkutaivalta kuljettiin
koko ajan brändi edellä.
Liiketoimintaa aloitettaessa heittäytyminen on elinehto. Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja toimitti
lähes jokaisen vuonna 2014 myydyistä 4700 pullosta henkilökohtaisesti autonsa takakontista ja markkinointijohtaja oli kolme kuukautta
baarissa töissä.
Näin perustajat olivat jatkuvassa
kosketuksessa kuluttajien kanssa
ja osoittivat kumppaneille olevansa
valmiita panemaan itsensä likoon
yhteisen menestymisen eteen.

Ensimmäiset fanit omia tuttuja
Kuluttajabrändin ensimmäiset
fanit ovat usein perustajien tuttuja.
Tätä aktivointia varten perustimme
Kyrönmaan Matkailun Edistämiskeskus -nimisen baarin yhteistyössä Son Of A Punchin kanssa.
Siellä tarjoiltiin ensimmäiset drinkit kolme päivää tislausluvan saamisen jälkeen.
Odotetusti suurin asiakasryhmä
oli perustajien ystävät ja tutut,
jotka ovat tehneet yritystä tunne-

Antti
Pankakoski

Hallituksen
puheenjohtaja,
Kyrö Distillery
Company

Mikko
Koskinen

Brändivastaava,
Kyrö Distillery
Company

DIF:n jäsen

tuksi siitä lähtien. Eräs helsinkiläinen baarimikko totesikin, että
’tuntuu, että puolet meidän asiakkaistamme tuntee teidät. Ja muuten muistavat kertoa sen.’
Ystäviäkään ei ole loputtomasti,
mutta onneksi sosiaalinen media
mahdollistaa yleisön tavoittamisen ja brändinluonnin lähes rajatta.
Some tarjoaa yritykselle mahdollisuuden viestiä inhimillisesti ja yleisölle mahdollisuuden samaistua ja
osallistua keskusteluun ja brändin
kehittämiseen.

Vientiä 17 maahan
Napue-giniä ja ruisviskiä on tehty
nyt kaksi vuotta. Kyröstä on tullut
yksi nopeimmin kasvavista suomalaisista kuluttajabrändeistä: tammikuussa Alkossa myydystä ginistä
hieman vajaa neljäsosa oli Napueta,
ja vientimaita on kertynyt 17.
Käynnissä olevan rahoituskierroksen tuomasta pääomasta suurin osa tullaan käyttämään brändin
vahvistamiseen ja markkinointiin
valituilla markkinoilla. Tavoitteena
on olla maailman tunnetuin ruistislaamo vuonna 2022.

Kyrö Distillery Company perustettiin
vuonna 2012. Tislaamoa rakennettiin noin vuoden verran ja tuotanto
käynnistyi huhtikuussa 2014.
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Digital. From Vision to Reality.
LOUNASTILAISUUS DIF:N JÄSENILLE
Asiakas digitaalisten innovaatioiden keskiössä.
·
·
·
·

Minkälainen organisaatio menestyy digitaalisessa maailmassa?
Pitääkö puuttuvat kyvykkyydet ostaa vai kehittää itse?
Miten ekosysteemiä hyödynnetään?
Miten innovaatiot ja uudet liiketoimintamallit saavat aikaan kasvua?

Teknologian eksponentiaalinen kehitys mahdollistaa täysin uusien
liiketoimintamallien syntymisen. Digitaalisen ajan tuotannontekijät ovat
lähes ilmaisia ja kaikkien yritysten saatavilla. Ekosysteemit ja start-upit
vauhdittavat tuote- ja palvelukehitystä aivan uudelle tasolle.
Tervetuloa jatkamaan keskustelua kanssamme, jakamaan
näkemyksiä ja kuulemaan tosielämän menestystarinoita!

Perjantai 11.11.2016
Klo 11.30 – 13.30
Hotelli Kämp – Peilisali
DIF:n jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun
Lisätietoja: marika.soravuo@accenture.com

IHMISET TEKEVÄT TULOKSEN

Digitalisaatio ravistelee
yritysten johtamista

Anne Nahkala

Digitalisaatio on aikamme suurimpia disruption aiheuttajia.
Se luo mahdollisuuksia uudenlaisille liiketoimintamalleille
sekä kasvun ja kannattavuuden lähteille. Samalla se on
merkittävä uhka perinteisille yrityksille kaikilla toimialoilla.

D

isruptio voi tapahtua
nopeasti mihin suuntaan
tahansa. Siksi hallitusten
tulisi varmistaa, että yri
tyksen visio ja strategia ovat konk
reettisia. Moni yritys on menettänyt
kilpailukykyään, koska strategiaa
ei ole toteutettu riittävän nope
asti, vaikka digitalisaation mahdol
lisuudet ja uhat olisikin huomioitu.
Teknologia ja big data mahdollis
tavat disruption. Suomalaiset yrityk
set investoivatkin niihin merkittä
viä summia. Menestys ei kuitenkaan
ole taattu pelkästään teknologia

Riskinä on, että
digihankkeita
edistetään
teknologia edellä
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investointien avulla. Digitalisaa
tio ravistelee yritysten perinteisiä
liiketoimintamalleja, organisaati
oita ja osaamisvaatimuksia. Menes
tyäkseen yritysten on panostettava
monimutkaisen ja kaiken kattavan
muutoksen johtamiseen.
Kun digitalisaatiossa on kyse yri
tyksen kasvusta, kannattavuudesta
ja jopa olemassa olosta, ylimmän
johdon tärkein tehtävä on muutok
sen johtaminen. Johdon on kyseen
alaistettava ja muutettava omia käy
täntöjään – jopa disruptoitava niitä.
Esimerkiksi kehittämistä ei voi
delegoida organisaatiossa alaspäin
ilman vahvaa johdon osallistumista
ja ohjausta. Hallituksen tulee olla
kiinnostunut konkreettisista tulok
sista, jotka vaikuttavat yrityksen kil
pailukykyyn.

Arvon tuottaminen asiakkaille
Perinteisesti arvoa on tuotettu osak
keenomistajille, nyt rinnalle on
noussut arvon tuottaminen asi
akkaalle. Muutosten läpiviemi
sessä menestyvät yritykset, joilla on
tiukka fokus asiakkaassa. Digitali
saatio ja uuden tyyppiset kilpaili

Nordic Digital Leader,
Partner
EY
EY on DIF:n
asiantuntijakumppani

jat pakottavat yritykset miettimään,
miten asiakkaille voidaan tuottaa
uudenlaista arvoa: helpottamalla
asiakkaan arkea mobiilipalveluilla,
pitämällä hintoja kilpailukykyisinä,
kasvattamalla sisäistä tehokkuutta
automatisaation ja analytiikan
avulla, parantamalla asiakaspalve
lua integroiduilla asiakas ja tuote
tiedoilla ja personoidulla digitaali
sella vuorovaikutuksella. Mahdolli
suuksia on lukuisia.

Panostus oikeaan osaamiseen
Ohjelmistorobotiikan avulla voi
daan automatisoida prosesseja,
mobiili ja verkkopalvelujen avulla
voidaan lisätä itsepalvelua ja datan
avulla voidaan ennakoida esimer
kiksi kysynnän vaikutusta hinnoit
teluun ja toimituksiin. Tiettyjä teh
täviä suorittamaan ei tarvita enää
ihmistä. Mutta tarkoittaako se auto
maattisesti henkilöstön vähentä
mistä? Kuka suunnittelee ja yllä
pitää robotteja? Toisaalta, jokaisen
prosessin alkupäässä on kuitenkin
ihminen, asiakas.
Meneillään olevat muutokset
edellyttävät ymmärrystä ihmisen
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käyttäytymisestä. Asiakkaat ovat
entistä polarisoituneempia erilaisine tarpeineen. Työntekijät ovat
jatkuvien muutosten keskellä. Digitalisaation voittajat panostavat asiakkaiden ymmärtämiseen ja uudenlaisiin tapoihin kehittää ja johtaa
henkilöstöä. Eivät Google ja Facebook ole suotta tuoneet työpaikoille
mindfulness-koulutusta. Kun työ
on yhä enemmän luovaa ongelmanratkaisua, jatkuvaa kehittämistä ja
tiimityötä, ihminen tarvitsee tapoja
rentoutua ja tyhjentää mielensä.
Perinteiset työsuhde-edut – työpaikkaruokailu ja liikuntasetelit – tarvitsevat rinnalle uusia etuja.
Kun henkilöstön osaamista kehitetään, on tärkeää huomioida diversiteetti ja erilaiset koulutustaustat.
Asiakkaan ymmärtämiseen käyttäytymistieteilijät, psykologit ja
antropologit voivat tuoda uudenlaista näkökulmaa. Kun länsimaiset
yhteiskunnat ikääntyvät, yli 50-vuotiailla työntekijöillä toivoisi olevan
yhä suurempaa arvoa. Pystyvätkö
nuoret tai nuorehkot ”diginatiivit”,
palvelumuotoilijat ja mobiilikehittäjät yksin vastaamaan eri ikäryhmien ja eri kulttuuritaustoja edustavien asiakkaiden vaatimuksiin?
Haastaisin johdon ja henkilöstöhallinnon ottamaan uusia näkökulmia
osaamisen kehittämiseen.

Johtajuuden muutos
Digitalisaatio voi olla perustavaa laatua oleva muutos perinteiselle yritykselle. Se edellyttää
uuteen investoimista ja mahdollisuuksiin tarttumista. Ylimmän johdon tulee ottaa muutoksessa vahva
rooli. Kehityshankkeiden käynnistäminen ilman kykyä johtaa ja seurata tuloksia on suuri riski. Digitalisaatiota johdetaan etulinjasta:
fokus asiakkaissa ja ihmisissä, jotka
saavat tuloksia aikaan. Tulosten
aikaansaaminen edellyttää puolestaan yrityskulttuuria, joka kannustaa kokeiluun. Esimiehet ovat yhä
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Digitalisaatiota
johdetaan
etulinjasta

enemmän valmentajia, jotka kantavat vastuun oman organisaationsa kyvyistä saada aikaan haluttuja tuloksia. Kokeilun kautta voi
löytää uusia mahdollisuuksia tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja kasvattaa kilpailukykyä. Isoissa yrityksissä
näkyy vielä liian usein, että kokeilla
saa, mutta ei epäonnistua. Erityisesti tämä pätee johtavassa asemassa oleviin, strategiaa toteuttaviin työntekijöihin, jotka ovat vastuussa sekä operatiivisesta toiminnasta että kehittämisestä.

Toimintamallit uusiksi
Suomalaiset yritykset ja julkinenkin
sektori ovat kiitettävästi ottaneet
palvelumuotoilun osaksi omaa toimintaansa ja ymmärtäneet sen tärkeyden asiakas- ja käyttäjälähtöisten palveluiden, asioinnin ja tuotteiden suunnittelussa. Palvelumuotoilun rinnalle voisi nyt nostaa ”yritysmuotoilun”. Yrityksen, joka ei ole
syntyjään digitaalinen, on rakennettava uusia liiketoimintamalleja,
digitaalisia tuotteita ja palveluita,
kyseenalaistettava sisäiset toimintatapansa, palkattava uutta osaamista,
pohdittava johdon roolia ja johtamistapoja, ja tultava yhä ketterämmäksi.
Yritysmuotoilussa omaa toimintamallia muokataan yhä enemmän
asiakaslähtöiseksi, prosessiohjautuvaksi ja jatkuvaan kehittämiseen tähtääväksi. Se mahdollis-

taa moniosaajatiimit. Perinteisten
tavoitteiden ja tulosmittareiden rinnalle nousee uusia asiakasmittareita. Osaamistarpeiden ja uusien
roolien suunnittelu on kriittistä.

Nopeasti mukautuva yritys
Tulevaisuuden ennustaminen on
yhä vaikeampaa, mutta varmaa on,
että yksikään ala ei pysy samanlaisessa markkina- ja kilpailuympäristössä kuin tähän asti. Toiset yritykset lähtevät johtamaan muutosta ja rakentamaan digitalisaatiosta uutta markkinaa, toiset jäävät seuraamaan. Seuraajan asema
voi olla hyväkin, kunhan pystytään toimimaan nopeasti ja luottamaan riittävään määrään muutossignaaleja. Tyypillisesti digitalisaation vaikutukset näkyvät liiketoiminnan numeroissa aluksi pieninä.
Se voi aiheuttaa joko epäuskoa tai
kuvitelman, että digitalisaatio ei
vaikuta omaan yritykseen. Mutta
siinä vaiheessa on myöhäistä, kun
esimerkiksi verkkokaupasta tuleva
suora- ja epäsuora myynti on merkittävää. Tämä on todettu muun
muassa vähittäiskauppa- ja liikennesektoreilla.
Menestyjäyrityksessä on kyky
nähdä ja uskoa heikkoja signaaleja,
seurata markkinoita, kilpailijoita
ja asiakkaita yhä reaaliaikaisemmin, ja lähteä johtamaan muutosta.
Menestyjäyritys kykenee kokeilujen
ja onnistumisten kautta löytämään
uusia kilpailukyvyn lähteitä. Se
lopettaa nopeasti hankkeet, joista
ei tule riittävällä aikataululla tuloksia. Päätöksenteko on vaadittaessa
nopeaa ja henkilöstön osaamisessa
panostetaan uusiin taitoihin ja toimintatapoihin.
Digitalisaatio, oman toiminnan
rohkea muutos ja uuteen kilpailuun
vastaaminen vaatii paljon johdolta
ja henkilöstöltä. Lopputuotokset
ratkaisevat, pystytäänkö strategia
kääntämään konkretiaksi ja luomaan uutta.
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Strategy& creates
strategy that works.

Strategy that starts with your
greatest strengths and builds
in execution at every step.

Let’s talk about what works for you.
strategyand.pwc.com

Strategy& is a global team of practical strategists committed to
helping you seize essential advantage. We are part of the PwC
network of firms in 157 countries with more than 208,000 people
who are committed to delivering quality in assurance, tax, and
advisory services. www.strategyand.pwc.com

CASE ISO OMENA

Vaikutusalue ja asiakkaat
on tunnettava
Citycon punnitsee tarkasti kauppakeskusinvestoinnit.
Hallitukselle esitellään paljon tutkimustietoa asiakkaan
käyttäytymisestä ennen investointipäätöksiä.

C

itycon avaa tämän vuoden elokuussa kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen ensimmäisen
vaiheen, hankkeen toinen osa valmistuu keväällä 2017. Ison Omenan
hanke on Cityconille kokonaisuudessaan noin 250 miljoonan euron
suuruinen investointi.
Rakentaminen alkoi kolme
vuotta sitten, alkukesällä 2013. Ison
Omenan laajennusosan alle sijoittuu länsimetron ensimmäisen vaiheen pääteasema ja liityntäliikenteen bussiterminaali.
Citycon on aktiivinen kauppakeskuskehittäjä. Koko konsernin
tasolla hankekehitykseen investoidaan noin 150–200 miljoonaa
euroa vuosittain.

Takana pitkä valmistelu
Ennen kuin rakennustyöt Isossa
Omenassa käynnistyivät, Cityconissa oli valmisteltu hanketta jo
vuosien ajan. Jokaisen investointipäätöksen pohjaksi analysoidaan
merkittävä määrä kauppakeskuksen vaikutusalueeseen ja sen asiakaspotentiaaliin liittyvää tietoa.
Cityconin sijoitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallituksen strategia- ja investointivaliokunnalle sekä
suunnitteilla että käynnissä olevien
kiinteistökehityshankkeiden tilanteesta. Raportissa on mukana tulevaisuuden hankkeita, joissa edes
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kaavoitusprosessi ei ole vielä alkanut.
Tästä tilanteesta Ison Omenankin
hanke lähti liikkeelle jo muutama
vuosi sitten. Hankesuunnittelun
edetessä yhtiön kiinteistökehitysja kaupallinen tiimi tuottaa tietoa
muun muassa asiakkaiden käyttäytymisestä, asiakasmääristä, ostovoimasta ja väestöennusteista
investointipäätöstä varten. Näin
hallituksen tietomäärä suunnitelluista hankkeista kasvaa, ja se pystyy
ohjaamaan yhtiön operatiivista johtoa hankkeiden valmistelussa.
Strategia- ja investointivaliokunta esittää kehityshankkeiden käynnistämistä koko hallitukselle, joka tekee asiassa lopullisen
päätöksen. Hallituksen strategia- ja investointivaliokunta myös
seuraa tiiviisti hankkeiden etenemistä sijoitusjohtajan raportoinnin
perusteella.
Kaikkia Cityconin hankekehitysinvestointeja arvioidaan taloudel-

Asiakasvirta ja
ostovoima keskiössä

listen pääkriteerien perusteella:
tavoitteena on 50 prosentin ennakkovuokrausaste, erityisesti tärkeimmät ankkurivuokralaiset pitää olla
paikoillaan. Tämän lisäksi investoinnin pitää tuottaa 150 ppt yli
kiinteistön nykyisen tuottovaatimuksen.
Kauppakeskuksen omistaja myy
viime kädessä vuokralaisilleen
kauppakeskuksen asiakasvirtaa ja
ostovoimaa. Kaupallisen kokonaisuuden pitää aina vastata vaikutusalueella asuvien ihmisten tarpeisiin.
Ennen investointipäätöstä näitä
kysymyksiä tutkitaan monesta eri
näkökulmasta.

Sijainti on asiakkaalle
avainkriteeri
Cityconin yksi keskeisimmistä
investointikriteereistä on kauppakeskuksen sijainti ihmisten päivittäisten kulkureittien lähellä. Kaikki
Cityconin kauppakeskukset sijaitsevat kasvavien kaupunkien ydinkeskustoissa tai vahvojen aluekeskusten joukkoliikenteen solmukohdissa. Niinpä kauppakeskukset ovat
ihmisten luontaisten asiointireittien
lähellä, ja niissä asioidaan säännöllisesti useita kertoja viikossa.
Investointipäätöstä valmisteltaessa tutkitaan tarkasti joukkoliikenteen nykyiset ja arvioidut tulevat matkustajamäärät. Tämän
lisäksi selvitetään lähialueen maanHALLITUS JA ASIAKAS
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Hallituksen
jäsen,
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DIF:n jäsen

käytön suunnitelmat, kaavahankkeet ja näihin liittyvät asukas- sekä
työpaikkamäärien kasvuennusteet.
Kaikkien nykyisten ja tiedossa olevien tulevien kilpailevien kauppapaikkojen vaikutus ihmisten asiointikäyttäytymiseen arvioidaan osana
hankkeen valmistelutyötä.
Ison Omenan alueen kehittymisen vahva veturi on ensi elokuussa liikennöinnin aloittava
länsimetro. Matinkylän metroasemasta ja bussiterminaalista tulee
vahva liikenteellinen hub, päivittäin aseman läpi kulkee noin 35
000 matkustajaa. Metro vauhdittaa voimakkaasti myös lähialueen
asuntorakentamista. Ison Omenan
ensisijaisen vaikutusalueen asukasmäärä kasvaa tasaisesti vielä
useiden vuosien ajan.

Asiakkaat pitää tuntea
Asukkaiden määrän lisäksi on tärkeää tuntea alueen demografinen rakenne. Millainen on kotitalouksien ostovoima, ikärakenne,
koko tai erilaisten perhetyyppien
jakauma? Asuuko alueella erityisen paljon eläkeläisiä tai lapsiperheitä? Kuinka monessa taloudessa
on oma auto?
Eri alueiden demografiaprofiileissa voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi Ison Omenan vaikutusalueella olevien kotitalouksien
ostovoima on kaksi kertaa suuHALLITUS JA ASIAKAS

rempi kuin Suomessa keskimäärin,
mikä tekee asiakaskunnasta varsin kulutuskykyisen. Tämä luo asiakaspotentiaalia esimerkiksi laadukkaille ravintoloille, kahviloille ja
muodin tai sisustamisen erikoisliikkeille. Hyvä ostovoima tuo kauppakeskuksen kassavirtaan varmuutta
ja tukee vuokralaisten myyntiä.
Investointipäätöksen käsittelyn
yhteydessä punnitaan myös kehityshankkeen kaupallista konseptia.
Käytännössä siis suunnitellaan, millainen on kauppakeskuksen myymälöiden ja palveluiden toimialajakauma. Suunnittelun tueksi
tehdään erilaisia kvantitatiivisia ja
kvalitatiivisia kuluttajatutkimuksia,
esimerkiksi haastattelemalla nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita.
Citycon myös hakee aktiivisesti
yhteistyömahdollisuuksia kaupunkien kanssa ja pyrkii samaan kauppakeskuksiin julkisia palveluita.
Isoon Omenaan tulee Espoon kaupungin palvelutori, jossa samaan
tilaan sijoittuvat muun muassa kirjasto ja terveyskeskus.

Kuluttajat eivät pysähdy rajalle
Cityconin kauppakeskusten ytimessä ovat päivittäiset palvelut, mutta niiden lisäksi kuluttaja
haluaa aina jotain uutta. Siksi kauppakeskuksiin pyritään jatkuvasti
tuomaan uusia kansainvälisiä ja
pohjoismaisia brändejä.

Verkkokauppa tekee vähittäiskaupasta globaalia liiketoimintaa.
Kuluttaja ja trendit eivät pysähdy
maan rajalle, joten on tärkeää, että
yhtiön johtokaan ei tee niin.
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TEEMA

Hallitus ja innovaatiot
Innovaatioiden synnyttäminen vaatii ideoita,
rohkeutta ja investointeja. On tartuttava trendeihin
ja luotava uutta. Hallituksen on tunnettava oman
alansa kehityssuunnat ja oltava selkeästi johtaja.
PROFESSORS’ VIEW: DARING TO LEARN!
CASE VERSO FOOD: INNOVAATIO,
JOKA ISKI MEGATRENDIIN
ACCENTURE: KUKAAN EI OLE SUOJASSA
DIGITALISAATION VAIKUTUKSILTA
CASE OMASAIRAALA: FINANSSITALO LOIKKASI
TERVEYDENHUOLTOON
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PROFESSORS’ VIEW

Daring to Learn:

Novelty as an
Innovation Strategy

Markus Paukku

Professor,
Amsterdam
Business School

Liisa Välikangas

Professor,
Aalto University & Hanken
School of Economics
DIF member

Novel strategy imagines a business in a way that others did not
see or think possible or probable. Boards need the courage and
perspective to look for novelty beyond known strategy.

”Y

our main priority is
not to do anything
that would get you
sued.” This was
the candid perspective regarding
corporate board membership by
one of the world’s foremost strategy
scholars. (No wonder the field suffers
from the occasional identity crisis!)
This account of corporate leadership
describes a world of tempered
ambition where safe decisions,
supported by an overabundance
of data preferably grounded in
precedent are the foundations
for strategy. Trying something
different, unproven or even new is
not only seen as dangerous but even
potentially litigious.

The Genius of Strategy
This perspective, however, does
not make for a fertile ground for
strategic novelty. Differentiation
from the competition, the very
purpose of strategy requires some
risk and stretch beyond shared
best practices and the current
conceptions of the possible.
Novelty is, unfortunately, often
seen as all too dangerous in present
day corporate strategy. Today’s
management innovations, big data or
evidence driven decision-making, are
HALLITUS JA INNOVAATIOT

still often constrained by Taylorist
ideals of quantified control – if you
can’t measure it you can’t manage it.
However, today we find ourselves
drowning in metrics and data,
yet parched for management
ideas. Our limited exposure to
truly novel business strategies is
odd considering of the wealth of
information constantly available
across a global diversity of contexts,
the complex dynamics of evolving
markets, and the daily attempts at
disruptive entrepreneurship. All too
often we cannot imagine a future
beyond the comfort of the seemingly
comprehensive numbers generated
by our current management. We
hide in the safety of numbers which
likely hide the innovative new
business frontiers out there.

The Frontiers of the Possible
So where to find this imaginative
genius of the improbable? It is
at the far-away frontiers of the
possible where novel strategies
are attempted, tested and
ultimately found. It is here that
outliers characterized as far from
the industry norm are pushing
the boundaries of strategy and
experimenting with novel business
models.

The search for strategic novelty
need not be a question of aimless
foolhardy exploration. The search
for outliers and learning should
be a systematic mapping of your
organization’s strategic boundaries
and the options beyond. This search is
not blind but guided by the vanguard
organizations that we shall call outlier
organizations (Strategic Innovation,
Pearson/Financial Times Press,
2015). We aim to learn to identify
experimenters increasingly different
from our known practices and closest
to the origin of what may well become
future best practices. The discovery
of this novelty alone does not make it
important – finding it first, before the
novelty fades is strategically important.
Dare to learn from something
incomprehensible, improbable or
even impossible. Learning from the
ordinary is not sufficient to gain a
strategic advantage. Uncovering a
novel insight, such as a radically new
business model that can disrupt your
industry, can lead to the development
of a truly differentiated strategy
all while the competition is still
left perfecting yesterday’s strategy.
Standing apart does distance
you from perceived safety of your
peer group – isn’t this the point of
strategy?
BOARDVIEW 1 - 2/2016
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strategic management research
and entail some risk. When the
has become skilled at studying past
world is preoccupied with hard
averages at the expense of future
facts it is risky to look at unproven
emerging
categories.
To
compound
business models and technologies
Strategy requires
the problem the existing data all
on, or even beyond, the horizon.
more than talent
too often examines typical results
Industry and academic strategists
hoping to unlock the mechanisms
have often scoffed at the statistical
that enable atypical performance –
insignificance of outlier firms with
examining with great rigor that
difficult to recognize practices. A
what we find under the proverbial
study of the Venture Capitalist
The Illusion of Security
streetlamp.
industry found a similarity bias
“A little bit cheaper or a little bit
Instead, we argue that we can take resulting in investors arriving at
better” presents your business as
steps to return to first principles of
overly positive evaluation of targets
safe, not too far out there and easy
strategic innovation and learn from
with which they shared familiar
to analyze and invest in. However,
exceptionally different businesses
characteristics. This inherent
shouldn’t we also ask how risky
that we consider Outliers. By
bias combined with the corporate
is adopting generic, boilerplate
definition outliers are by some
conservatism has often led to the
strategies if they are shared by all?
measure different in their approach
belittling of business practices that
Upholding similar strategies as your to strategy compared to the typical
are seen as too “out there” – or
competitors will at least ensure you
firms in their industry. Sometimes
simply too geographically far away
will not be the only company to fail. they are the beginnings of an
– to be quickly and conveniently
Strategists need to dare shift their altogether new industry; sometimes
understood. They are thus all too
their organizational designs and
perspective from the admittedly
easy to dismiss.
business models remain merely
important competitive dynamics
When Does an Outlier
that, an interesting if unsuccessful
at the core of their industry to the
experiment. Yet even when they fail, Become Mainstream?
fringes of where the industry is
Outliers signify new opportunity
headed or from where disruptions
As an example, when did Airbnb
frontiers. Outliers are often quickly
may arise. The risk of strategists
become strategically significant?
followed by others who may succeed Today it is clear that Airbnb’s
becoming overly focused can cause
where the pioneers failed.
myopia on a firm level but also
different business model is not
lead to systemic vulnerability on
just “a little bit cheaper or a little
Avoid Immunization to Novelty
an industry level. Instead why not
bit better” than its incumbent
learn to increase the chances that
Many organizations have developed competition but radically different.
you exposed to information, and
so-called corporate immune
It is one of the world’s largest
dare to tune your mindset to the
systems to protect a company’s
accommodation providers yet does
opportunities that may well allow
internal cohesiveness from
not own the rooms (or their costs)
you to make breakthroughs that the potentially disruptive practices.
that it provides. Before it became
competition is still blind to.
However, the dogmatic focus on
common knowledge throughout
The challenge for meaningful
existing strategy and dismissal
the industry and beyond, the
learning with strategic benefit is
of new types of data can lead
sharing-economy business model
twofold: a question of scope and the to some catastrophic surprises.
required business acumen to
challenge of timing.
Some changes may initially seem
execute, and to strategize against.
inconsequential. Unnoticed
Indeed, such is the impact of its
Innovation Tools
technologies and businesses may
disruptive business model that the
First, a question of misdirected focus. well be sequestered, yet thriving
competitive dynamics sometimes
Strategists have developed rigorous
at the fringes of industries until
surpass the bounds of current
tools and mechanisms by which
conditions change that tip the
analytical tools. Thus, the challenge
to extract statistically, and indeed,
balance and disrupt industries.
is to gain an competitive advantage
sometimes strategically, significant
by updating the strategy tools
Commit to Learning
correlations from large samples of
themselves. Business leaders can
firms. However, the data for the
Committing time and resources to
then not only focus on the minutiae
future does not yet exist. As a result, learning anew does require courage
of current competitive dynamics
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but also capture the emergent nonaverage strategies and businesses
that are, with the substantive
objective of developing and
understanding of strategic novelty
in the process.

Novelty’s Limited Shelf-Life
A second strategy challenge is
novelty’s limited shelf-life. Just like
Airbnb’s strategy, which rapidly
progressed from idea to wellknown business case, the novelty of
strategies is fleeting. Those who can
identify newness in the strategies of
outlier companies are in a position
to gain a first learner advantage.
Strategy is not a finite field of
expertise that can be mastered for
once and all. Instead, strategy is a
competitive, relative game that keeps
evolving. After all, not everyone can
gain an advantage from the same
best strategy, and the next gamechanging strategy is likely to surprise
us again. In the pursuit of strategic
novelty we must remember the
words of futurist Gibson as quoted
in The Economist: “The future is
already here – it’s just not evenly
distributed.” It is up to the Board
Members and their company’s
executive leadership to determine
when this future, already populated
by outliers, become strategically
visible.

Be Different, Stand Tall
Too many organizations reheat
stale business models and strategies
and, in doing so, confuse a basic
underlying premise of strategy.
The objective is to be different,
successfully. We argue, that by
shifting our attention to the fringes
of our industries and attuning
ourselves to novelty we can stand
tall and learn from outliers and
discover new strategies – strategies
that stand out from the average, all
while those with the same “secure”
strategy race each other in eroding
their profitability.
HALLITUS JA INNOVAATIOT
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CASE VERSO FOOD

Innovaatio, jota kuluttajat
eivät tienneet tarvitsevansa

Leena
Saarinen

hallituksen
puheenjohtaja,
Verso Food Oy

Hallitustyö startupissa on kaupallistamista ja
rahoituksen prosessien tukemista. Verso Food Oy
onnistui iskemään kansainvälisiin kuluttajatrendeihin.

K

un organisaatiossa on vain
yksi henkilö eli toimitusjohtaja, on yrityksen kehityksessä ratkaisevaa hallituksen kokoonpano ja yksittäisten
jäsenten rooli.
Mahdollisimman laaja-alainen
kokemus kaikesta yrityksen johtamisesta on tarpeen, mutta erityisesti
kyky soveltaa ja skaalata tekemiset isosta pieneen on hyödyksi. Toisaalta kyky ja rohkeus nousta pienestä isoksi, suunnitella suuria ja
tähdätä korkealle, on yhtä tärkeää.
Hallituksessa tärkeintä on huomioida startup-yrityksen kahden
ydinprosessin osaamisen tuki: kaupallistamisen ja rahoituksen. Ilman
vauhdikasta kaupallistamista rahoitus on kireällä ja ilman rahoitusta
kaupallistaminen ei onnistu. Kaikki
on pantava peliin: hallitusjäsenten
osaaminen ja työaika ovat arvokkaita etenkin alussa – makkararuisku kädessä olen itsekin antanut
tuotekehityspanokseni!

Verso Food Oy perustettiin
vuonna 2010 Nofu Oy -nimisenä
yrityksenä, joka kehittää, markkinoi
ja myy suomalaisista pääraakaaineista valmistettua, reilusti
proteiinia sisältävää kasvisruokaa
Verso-tuotebrändillä.
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Lähtökohtana globaalit
kuluttajatrendit
Verso Food Oy:n liikeidea on ”tarjota kuluttajille ravitsemuksellisesti
tasapainoisia, eettisesti ja ympäristöllisesti kestäviä kasviproteiiniherkkuja”. Lähtökohtana olivat
maailmanlaajuisesti vaikuttaneet
kuluttajatrendit:
► terveys ja hyvinvointi
► itsestä huolehtiminen – liikunta
ja hyvä kunto
► tasapainoinen ruokavalio – kasvava
proteiinipitoisuus fokuksessa
► kasvisruokailun lisääntyminen
ja soijaproteiinin korvaaminen
► maapallon luonnonvarojen riittävyys
ja kestävä elintarviketuotanto
Oivalsimme, että on olemassa
lisääntyvä tarve vaihtoehtoisille, soijan läpi koko elintarvikeketjun korvaaville kasviproteiinilähteille sekä
sen, että kuluttajat hakevat yhä
enemmän ravitsemuksellisesti tasapainoisia vaihtoehtoja perinteisistä
tuotekategorioista.

Suomalainen härkäpapu –
tuntematon elintarvike
Aloitimme herneellä, mutta 2013
löysimme raaka-aineeksi suomalaisen härkäpavun. Härkäpapua on
viljelty Suomessa yli tuhat vuotta,
mutta elintarvikkeina härkäpapua
on käytetty hyvin vähän.

DIF:n jäsen

Valoisan kesän ansiosta suomalaisessa härkäpavussa on proteiinia
30 prosenttia, joka on enemmän
kuin Välimeren maissa kasvavissa
pavuissa.
Tuotekehitys oli kuitenkin
haastavaa, koska härkäpapua ei
oltu jalostettu elintarviketuotteiksi laajasti missään päin maailmaa. Pitikin siis tarttua härkäpapua sarvista ja aloittaa ’tyhjältä
pöydältä’.
Härkäpapurouheseos on suunnattu korvaamaan soijarouhe ruoanvalmistuksessa. Sitä ei tarvitse
liottaa, eli se on sellaisenaan käyttövalmis tuote. Tuote sai heti laajan suosion ja nyt sitä löytyy koko
Suomesta.

Jatkuva tuotekehitys
luo kasvua
Tuotekehitys jatkuu vauhdilla
ja useita projekteja on käynnissä eri tuotantoteknologioille.
Liikeideana on alusta alkaen ollut
pitää tuoteideointi ja -innovointi
sekä kaupallistaminen omissa
käsissä. Tekninen tuotekehitys
ja tuotanto ostetaan strategisilta
kumppaneiltamme. Näin ei olla
sidottuja yhteen tuotantolinjaan
tai -laitokseen.
Tällä hetkellä Verso Food Oy
kasvaa noin nelinkertaisella
kertoimella.
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DIGITAALISIA INNOVAATIOITA ASIAKKAALLE

Teknologialla taianomaisia
käyttäjäkokemuksia

Kari Kaario

Managing Director,
Accenture Digital - Nordic

Digitaalisuus ja sen tuomat muutokset ovat
räjähdyksenomaisesti levinneet tietoisuuteemme
parin viimeisen vuoden aikana.

O

n lähes mahdotonta seurata mediaa törmäämättä käsitteisiin disruptio, teollinen internet
ja personointi. Vuosituhannen vaihteen teknologisessa huumassa
monet yritykset investoivat systemaattisesti digiosaamisensa kasvattamiseen. Tämä teknokupla tosin
poksahti, ja monelle jäi vain laskuja
maksettavaksi.

Mikään toimiala
ei ole suojassa
digitalisaation
vaikutuksilta

Tuotannontekijöiden
nopea kehitys
Mooren laki on jo yli 30 vuoden
ajan pystynyt ennustamaan prosessorien tehokkuuden kehityksen. Useimmilla meistä on taskussamme älypuhelin, jonka laskentateho on suurempi kuin vain 10
vuotta vanhoilla kannettavilla tietokoneilla. Samanaikaisesti tiedonsiirron nopeus ja tallennuskapasiteetin kasvu noudattavat samaa eksponentiaalista kehitystä.
Kun kolme tuotannontekijää
kehittyy eksponentiaalisesti hinnan pysyessä ennallaan, syntyy täysin uusia mahdollisuuksia. Mikä ei
tänään ole kustannustehokasta teknologian rajallisuuden tai kustannusten vuoksi, on muutaman vuoden kuluttua täysin mahdollista ja
36 BOARDVIEW 1 - 2/2016

vieläpä ennustettavasti.
Vuosituhannen vaihteen teknologiakupla puhkesi pitkälti siksi,
että kuluttajilla ei ollut kustannustehokasta teknologiaa käytettävissään ja palveluiden käyttäminen
oli monimutkaista. Yhteydet olivat
hitaita, eikä personoituja kokemuksia kyetty tuottamaan.
Nyt tilanne on aivan toinen.
Kuluttajilla on käytettävissään
sovelluksia, jotka helpottavat heidän elämäänsä merkittävästi tuottamalla lähes taianomaisia henkilökohtaisia käyttäjäkokemuksia.
Parhaimmillaan tämä toteutuu
automaattisesti ja proaktiivisesti.
Odotukset valuvat kuluttajarajapinnasta näin myös liiketoimintaan ja

työtapoihin. Kukaan tai mikään toimiala ei ole suojassa digitalisaation
vaikutuksilta.

Asiakasymmärrys
yrityskulttuurin ytimeen
Useimmat teollisuusyritykset ovat
rakentaneet menestyksensä teknisen osaamisen ja tuotteiden
kilpailukyvyn varaan. Suuri osa
suomalaisista menestystarinoista
perustuu johonkin teknologiaan tai
tuoteinnovaatioon, kuten Outotecin
liekkisulatto, Nokian kännykät tai
Koneen hissit. On kehitetty tuote ja
sen jälkeen lanseerattu se menestyksekkäästi markkinoille. Aiemmin toiminut ”inside out” -malli on
nopeasti kääntymässä ”outside in”
-malliksi muuttaen toimialan kilpailuedun ajurit täysin.
”Outside in” -mallissa tuote- ja
palvelukehitys lähtee liikkeelle asiakkaan toiminnan tuntemisesta.
Aiheuttaako jokin tekijä asiakkaan
toiminnassa kohtuuttomia kustannuksia (pain), voidaanko jollain alueella saavuttaa tuloksia nopeammin
(gain) vai onko asiakas jäämässä
jälkeen verrokkiryhmästään (gap)?
Tuntemalla asiakkaan ”pain, gain
ja gap” tuote- ja palvelukehitys voidaan kääntää ”outside in” -moodiin.
HALLITUS JA INNOVAATIOT

Otetaan esimerkki teollisesta
internetistä. Digitalisaation avulla
voidaan kohtuullisen kustannustehokkaasti asentaa antureita asiakkaan laitteeseen, prosessiin tai koko
tuotantolaitokseen tietojen keräämiseksi.
Systemaattisen tiedonkeruun
avulla voidaan tunnistaa ”pain, gain
tai gap” -tekijöitä tietyissä ympäristöissä. Parhaiten tämä onnistuu
vertaamalla yksittäisen asiakkaan
tuloksia verrokkiryhmään. Saatuja
tuloksia voidaan sitten hyödyntää
uusien tuote- ja palvelukonseptien
suunnittelussa.

Kyvykkyyksien
kehittämisellä on kiire
”Outside in” -kehityspolku edellyttää yritykseltä aivan uusia kyvykkyyksiä, jotka ulottuvat aina tuotekehityksen organisoinnista, tietojärjestelmiin, markkinointiin ja
myyntiin saakka – hinnoittelumalleja unohtamatta. Parhaimmillaan
nämä uudet ratkaisut tuottavat
asiakkaalle arvoa, josta toimittaja
laskuttaa osuutensa kuukausittain.
Kuluneen kymmenen vuoden
aikana olemme saaneet seurata
useiden uusien täysin digitaalisten
yritysten nousua maailman arvostetuimpien yritysten joukkoon.
Perinteisin keinoin ja liiketoimintamallein näitä yrityksiä vastaan on
vaikea kilpailla.
Liian usein ulkoisiin uhkiin on
yritetty vastata orgaanisella kehityksellä – palkataan lisää ihmisiä,
koulutetaan nykyisiä työntekijöitä
ja käynnistetään yksittäisiä kehityshankkeita. Tulokset ovat useimmiten jääneet laihoiksi. SelkeimHALLITUS JA INNOVAATIOT

Ulkoisiin uhkiin
vastataan liian
usein orgaanisella
kehityksellä

mät esimerkit löytyvät mediasta ja
vähittäiskaupasta, missä uudet kilpailijat käyttävät häikäilemättä
hyväkseen ilmaisia tuotannontekijöitä eikä niillä ole menneisyyden
painolastina hidastavia rakenteita
tai investointeja.

Yksin ei enää pärjää
Orgaanista kehittämistä toki tarvitaan, mutta se yksin ei riitä koko
ajan nopeutuvassa globaalissa kilpailussa, joka kaiken kukkuraksi
tulee usein toimialan ulkopuolelta.
Tässä tilanteessa yrityksen vaihtoehdot ovat vähissä. Onneksi niitä
kuitenkin on.
Ekosysteemi-sana nousi Suomessa ensimmäisen kerran esiin
Nokian matkapuhelinmarkkinoiden eksponentiaalisen kasvun
myötä. Sittemmin yhä useampi yritys on alkanut miettiä ekosysteemin rakentamista. Myös Henrik
Ehrnrooth peräänkuuluttaa Koneen
asiakaslehdessä ”co-creation with
customers and partners” -toimintatapaa.

Toinen varteenotettava vaihtoehto on kääntää katse startupkenttään. Slush on onnistuneesti
yhdistänyt kaksi tarvetta: etabloituneiden yritysten kyvykkyysvajeen ja
startup-yritysten innovaatiot. Kun
yrityksellä on selkeä käsitys omista
nykyisistä ja tulevaisuudessa tarvittavista kyvykkyyksistä, kehitysloikkia voidaan ottaa hankkimalla uutta
osaamista esimerkiksi ostamalla
startup tai muuten kehittämällä
yhteistyötä niiden kanssa. Tähän
tarvitaan yritysjohdon määrittelemä
digikehitystä ohjaava visio.
Kolmantena vaihtoehtona on
käyttää asiantuntijapalveluita
puuttuvien kyvykkyyksien rakentamiseen. Useimmilta toimialoilta
löytyy yritys, joka pystyy nopeuttamaan puuttuvan osaamisen kehittämistä.
Olen usein keskustellut yritysjohdon ja hallitusten jäsenten kanssa
orgaanisen kehittämisen vauhdittamisesta asiantuntijapalveluita ostamalla. Tässä oleellisena tekijänä on
”time to market”. Mitkä ovat kustannukset, jos yrityksen osaamisen rakentaminen kestää kolme
vuotta verrattuna vuoteen? Mitä liiketoimintamahdollisuuksia silloin
menetetään?
Digitaaliset innovaatiot muokkaavat kaikkia toimialoja ja yrityksiä.
Kukaan ei voi vetäytyä kuoreensa ja
ainoastaan suojella nykyistä liiketoimintamalliaan. On kyettävä nopeasti tuomaan markkinoille uusia ratkaisuja ja antaa markkinoiden joko
haudata tai lannoittaa uutta ideaa.
On opittava epäonnistumaan nopeasti ja muuttamaan yrityskulttuuri
asiakasohjautuvaksi.
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CASE OMASAIRAALA

Finanssitalo loikkasi
terveydenhuoltoon
Uusi OP Ryhmän Omasairaala perustettiin
kolme vuotta sitten. Elokuussa sen nimi
muuttuu Pohjola Sairaalaksi. Sairaala on
saanut lyhyessä ajassa aikaan keskustelua
herättäviä tuloksia. Asiakkaan tarpeiden
kuuntelemisesta ja ymmärtämisestä lähtevä
toimintamalli haastaa toimialaa uudistumaan.

U

usi sairaalakonsepti on
Suomessa ainoa laatuaan. OP Ryhmän ja
sen vakuutusyhtiön OP
Vakuutuksen sairaala perustettiin
kolmisen vuotta sitten ortopediseksi
sairaalaksi. Viime vuosina palvelut ovat laajentuneet kattaviksi erikoissairaalapalveluiksi. Sairaalan
periaate on varmistaa tehokkaalla
hoitoketjulla, että asiakas pääsee viivytyksettä hoitoon ja pystyy
palaamaan normaaliin arkeen mahdollisimman nopeasti.
Omasairaalassa on perustamisesta lähtien haluttu disruptoida
perinteisen toimialan käytäntöjä.
Toimintamallin uudistamisen keskiössä on strategisesti asetetut tavoitteet: kokonaishoitoajan lyhentäminen ja asiakastyytyväisyyden
parantaminen, joita seurataan jatkuvasti. Asiakas on kaiken keskiössä ja kaikki hallituksen ja johdon
päätökset tehdään asiakaskokemuksesta käsin.
Toimintamallin uudistaminen
näkyy asiakkaille saatuna hyötynä
ja palvelun paranemisena. Muun
muassa korvauspalvelu tuotiin sairaalaan. Siihen saattoi aikaisemmin
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Tavoitteena on
kokonaishoitoajan
lyhentäminen

kulua päiviä tai viikkoja. Nyt se hoituu saman tien paikan päällä.

Nopeasti takaisin töihin
Perinteisesti terveydenhuoltoalalla
hoito vaatii monta käyntiä lääkärin vastaanottoineen, tutkimuksineen ja diagnoosin kuulemisineen, mutta Omasairaalassa ihminen saa parhaimmillaan kaiken
yhdellä käynnillä.
Yritysasiakkaille luvataan, että
heidän työntekijänsä palaavat töihin selvästi nopeammin kuin muualla hoidettaessa. Siitä hyötyvät
kaikki: ihminen, työnantaja, yhteiskunta ja vakuutusyhtiö.
Aalto-yliopiston maaliskuussa
2016 julkaiseman tutkimuksen
mukaan Omasairaala on onnistunut lyhentämään merkittävästi

Olli Lehtilä

Toimitusjohtaja,
OP Vakuutus,
Hallituksen
puheenjohtaja,
Omasairaala

Harri Aho

Toimitusjohtaja,
Omasairaala

tapaturmapotilaiden hoitoketjua
ja vähentämään samassa suhteessa
kokonaiskustannuksia potilasta
kohden. Tutkimus osoittaa, että työkyvyttömyysjaksot ovat lyhentyneet
noin 20 vuorokautta potilasta kohden. Siten kokonaiskustannukset
Omasairaalassa hoidettujen potilaiden osalta ovat olleet noin 2000
euroa alhaisemmat kuin vastaavien
potilaiden hoito muissa sairaaloissa.
Tutkimuksen mukaan Omasairaalan asiakkaista 98 prosenttia suositteli palvelua muille.

Henkilökunnassa näkee
yrityksen tulevaisuuden
Omasairaalan erilaisuus verrattuna
muihin yrityksiin näkyy asiakaskokemuksen ja hoitoketjun tehokkuuden seurannassa. Sairaala on
rakennettu vahinkovakuutusyhtiön
yhteyteen, jolloin asiakaskokemus
ohjaa sairaalan toimintaa eikä niinkään taloudellinen tulostavoite.
Tämän myötä Omasairaalan toimintaa ohjataan hallituksesta käsin
eri tavalla kuin muita yhtiöitä.
Asiakaskokemusta mitataan
jokaisen vierailun yhteydessä. Asiakkaiden kehitysideoihin ja palautHALLITUS JA INNOVAATIOT

teisiin reagoidaan nopeasti, ja johto
tekee tarvittavat muutokset välittömästi. Perinteisesti yritykset katsovat
tuloslaskelmaa ja sitä kautta peruutuspeiliin. Omasairaalan johto uskoo,
että kysymällä asiakkaalta saadaan
tämän päivän tilanne.
Myös ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö heijastuu asiakaskokemuksen kautta arjen
tekemiseen, asiakkaiden kohtaamisen ja asiakkaiden palvelemiseen.
Johtamisen pitää olla hyvää ja ilmapiiriä tulee mitata säännöllisesti.

Hyvän hallinnon
merkitys korostuu
Tärkein asia asiakkaan kannalta on,
että potilastietoja käsitellään luottamuksellisesti. Vakuutusyhtiön,
pankkiasioinnin ja potilaiden tiedot
pidetään täysin erillään toisistaan.
Hallinnon tehtävä on viime kädessä
varmistaa, että kaikki asiat hoidetaan lain velvoittamalla tavalla ja
että toiminta on eettistä.
Kaikki päätökset hallituksessa alistetaan kysymykselle, parantaako se
asiakaskokemusta tai tehostaako se
hoitoketjua. Jos vastaus on ei, luultavasti käsittelyssä on väärä hanke.
Omasairaalan hallitustyöskentelyssä näkyy vahvasti halu uudistaa
terveydenhuollon toimialaa. Terveysja hyvinvointitoimintaa katsotaan
eri tavalla kuin perinteistä finanssitoimintaa eli täysin uutena kasvualana ja ympäristönä, johon voidaan
rakentaa uudenlaisia toimintamalHALLITUS JA INNOVAATIOT

leja. Hallitus haluaa haastaa perinteisiä toimintatapoja ja kokeilla
rohkeasti asiakkaille hyötyjä tuovia
konsepteja.
Esimerkki kokeilevasta kulttuurista on Työmestari-konsepti, jonka
ytimessä on töihin palaaminen työntekijän kannalta sopivalla mallilla.
Suurin osa ihmisistä kantaa yllättävän työkyvyttömyyden sattuessa
ensimmäiseksi huolta siitä, kuinka
työpaikalla selvitään. Työmestari
tukee halua töihin palaamisesta ja
yrittää löytää keinoja, joilla ihmisen oma tahto saadaan toteutettua. Työntekijän työnkuvaa voidaan
muuttaa väliaikaisesti jäljellä olevan
työkyvyn edellyttämällä tavalla tai
hänelle voidaan teettää apuvälineitä
työn tekemisen tueksi. Myös osaaikatyö osa-aikaisen sairausloman
rinnalla voi tulla kyseeseen.

Sairaalaverkosto laajenee
valtakunnalliseksi
Elokuun alussa avataan Tampereen
historiallisessa pellavatehtaan kiinteistössä Pohjola Sairaala. Vuonna
2017 Pohjola Sairaalat avautuvat
Oulussa ja Kuopiossa. Turussa sairaala avautuu vuoden 2018 aikana.
Sairaalaverkoston laajeneminen
asettaa uusia vaatimuksia hallitustyöskentelylle ja yrityksen johdolle.
Yhtiö on uudenlaisessa vaiheessa.
Sen on oltava hyvin herkkänä kuulemaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita, sillä asiakkaat ovat päivä päivältä vaativampia.

Asiakaskokemus
mitataan jokaisen
vierailun yhteydessä

Omasairaala
Nimi muuttuu Pohjola Sairaalaksi
elokuussa 2016

Perustettu: 2012
Liikevaihto 2015: 27,7 M€, kasvua
31,1 prosenttia verrattuna edelliseen
vuoteen
Liiketulos 2015: 1 M€
Oman pääoman tuotto: 14,7
prosenttia
Henkilöstö: 160, joista
puolet lääkäreitä, puolet
hoitohenkilökuntaa. Hallinnossa
kolme henkeä.
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Jäsensivut
Directors’ Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry
Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään
edistämällä hyvää hallitustyöskentelyä.

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

Visio

DIF edistää jäsentensä ammattitaitoa sekä yritysten hyvää hallitusAutamme jäseniämme kehittymään
työskentelyä ja kilpailukykyä. Se vaihallitusammattilaisina muun muassa kuttaa yhteiskunnassa.
järjestämällä tapahtumia asiantunHallitusten merkitys on kastijakumppaneidemme kanssa, julvanut. Yritysten ja markkinoiden
kaisemalla Boardview-lehteä sekä
kansainvälistyminen ja kasvu tekee
ylläpitämällä hallitusammattilaisen
hallitustyöstä entistä vaativampaa,
työkalupakkia, DIF-Tietopankkia.
haasteellisempaa ja työllistävämpää.
Lisäksi otamme kantaa ajankohtaiTalouden ja strategisten kilpailusiin hallitustyöskentelyyn liittyviin
olosuhteiden ymmärtäminen on keskysymyksiin. DIF auttaa jäseniään
keistä. Hyvä hallintopa pitää osata.
kehittymään, verkostoitumaan ja
Jäsenistö
vaikuttamaan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on lisäänMissio
tynyt tasaisesti 15–20 prosentin
Directors’ Institute of Finland – Hal- vuosivauhtia. Nyt henkilöjäseniä on
litusammattilaiset ry (DIF) edistää
620, joista naisia on noin neljänhyvää ja ammattimaista hallitustyös- nes. Huomattava osa jäsenistä toimii
kentelyä toimien aatteellisena yhdis- pörssiyhtiön hallituksissa. Lisäksi
tyksenä, joka on kehittävä, verkosyhdistyksellä on neljä yhteisöjäsentä.

HALLITUSTYÖSKENTELY
Hallituksen vastuut ja
velvollisuudet
Hallitusarviointi
Hallitustyöskentely ja
vaatimustenmukaisuus

SYKSYN 2016
TILAISUUKSIA
Jäsenlounaat
13.9.2016 Hallitustyön kehittäminen
11.10.2016 Hallitus ja kasvu
8.11.2016 Hallitus ja kasvu
Lisää tietoa jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia

TEEMAT 2016
Q1
Q2
Q3
Q4

TEEMAT 2017
Q1
Q2
Q3
Q4

JOHTAMINEN
Johdon rekrytointi pkyrityksissä
Johdon tuki muutostilanteissa
ja uudelleensijoittuminen
Pörssiyrityksen toimitusjohtajan valinta

Hallitus ja megatrendit
Hallitus ja henkilöstö
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja liiketoimintamallit

Yhdistyksen toiminta suunnitellaan
neljännesvuosittain vaihtuvien
teemojen mukaisesti.

RAHOITUS

TALOUS

Yritysrahoitus

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

STRATEGIA

DIF:n jäsenten käytössä on hallitusosaamista vahvistava DIF-Tietopankki.
Se sisältää hallitustyöskentelyä tukevaa
materiaalia, jota kehitetään ja täydennetään jatkuvasti. DIF-Tietopankin
materiaalissa painopiste on hallituksen
näkökulmassa. Sisältö on laadittu
yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanien kanssa.
DIF-Tietopankin käyttö edellyttää kirjautumisen jäsensivuille. Mikäli tunnuksesi
ovat kadonneet, ota yhteys toimistopäällikköön: maija.hiiri@dif.fi.

Hallitus ja asiakas
Hallitus ja innovaatiot
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja kasvu

Strategiatyö – implementointi
Strategiatyö – rakentaminen
Strateginen palkitseminen

VASTUULLISUUS
Yritysvastuu ja hallitus
Yritysvastuuraportointi

SÄÄNTELY
PALKITSEMINEN
Eläkkeet ja
henkilöstörahastot
Palkitsemisvaliokunnan rooli
Johdon palkitseminen

Corporate governance
Sisäpiirintieto ja
tiedottaminen
Yhtiökokous, omistajat

VIESTINTÄ
Maine ja kriisiviestintä
Sijoittajaviestintä
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Jäsensivut

Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
e= emeritusjäsen
Aarnio-Isohanni,
Marja-Liisa
Aarni-Sirviö, Maarit
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Aho, Lasse
Airaksinen, Manne
Aitokallio, Sari
Ala-Ilkka, Heikki
Ala-Nikkola, Panu
Alho, Jukka
Allonen, Heikki
Aminoff, Hele-Hannele
Aminoff, Philip
Andersen, Teija
Andersin, Henrik
Antila, Jukka
Anttila, Juhani
Anttonen, Ari
Anttonen, Risto
Ant-Wuorinen, Jukka e
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto e
Aspholm, Ingalill
Aukia, Timo
Autere, Jussi
Autere , Jaakko
Beijar, Bengt
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Mari
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Peter
Björnberg-Enckell,
Marianna
Bondestam, Sebastian
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore

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

UUDET HENKILÖJÄSENET
HELMIKUU 2016:
Merja Kohonen
Leena Laitinen
Sakari Lassila
Matti Manninen
Sami Paihonen
Perttu Puro
Timo Valli
Tomas von Rettig
MAALISKUU 2016:
Petri Kalliokoski
Tuomo Raasio

Harri Saukkomaa
Pekka Vauramo
HUHTIKUU 2016:
Liisa Harjula
Kaisa Olkkonen
Hannu
Saastamoinen
TOUKOKUU 2016:
Miikka Maijala
Joakim Åberg
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Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Jukka
Harjula, Liisa
Harrela, Pirkko
Hasi, Kalevi
Hautamäki, Päivi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, Pentti
Heikkonen, Matti
Heinistö, Kari
Heinonen, Jarna
Heinonen, Jouni
Heinonen, Mikko
Helander, Sari
Helaniemi, Erkki
Helenius, Mika
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herlin, Jussi
Herold, Marcus
Herranen, Arto
Herranen, Maarit
Hertsberg, Patrik
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hietalahti, Erkki
Hietanen, Kari
Hiljander, Henry
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmlund, Ralf
Honkanen, Vesa
Honkaniemi, Arto
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyssälä, Liisa
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Hyvönen, Anna Maija
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hänninen, Markku
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ihamuotila, Timo
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan-Erik
Ingman, Robert
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Pekka

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

Kurkilahti, Lasse
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laakso-Manninen,
Ritva
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Lahtinen, Antero
Laine, Pertti
Laine, Seppo
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Leena
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T
Langenskiöld, Bertel
Larma, Janne
Lassila, Sakari
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
Lievonen, Matti
Liljeblom, Eva
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan
Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
Linnoihen, Hannu
Lintala, Heikki
Lipsanen, Juho
Loikkanen, Hanna
Louhija, Matti
Luhtaniemi, Timo
Lundmark, Pekka
Luoma, Pekka
Luomakoski, Jyri
Luomaranta,
Ritva-Liisa
Lyytinen, Asa-Matti
Lång, Jan
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Maijala, Miikka
Mairinoja, Heikki
Majander-Reenpää,
Leena
Maksniemi, Tauno
Malmberg, Juho
Manner, Matti
Manner, Simo
Manninen, Matti
Manninen, Petri
Marjanen, Petri
Markula, Elisa
Martela, Heikki
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa

Matikainen-Kallström,
Marjo
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Metsälä, Minna
Metsänen, Arto
Miekk-Oja, Susanna
Mielck, Janne
Mielonen, Jari
Miettinen, Marjo
Miettinen-Lähde, Saila
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkilä, Mika
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mäkinen, Seppo
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto
Nerg, Päivi
Neuvo, Yrjö
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Niemistö, Kari
Niemisvirta, Petri
Nihti, Markku
Nikkola, Matti
Nikula, Mikko
Niska, Jari
Niskanen, Erkki
Nissinen, Anu
Nordman, Carl e
Norvio, Erkki
Numelin, Carl-Johan e
Nummela, Juho
Nupponen, Pertti
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Ojala, Sirpa
Ojala, Veijo
Ojanen, Aki
Oksanen, Markku
Olkkonen, Kaisa
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Otala, Leena
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Annika
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Packalén, Matti
Paihonen, Sami
Paitula, Hannu
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
Palomäki, Atte
Palomäki, Riitta
Palosuo, Heikki
Palvi, Mauri
Pankakoski, Antti
Pantsar-Kallio, Mari
Parkkinen, Marko
Parviainen, Seppo
Pasanen, Jari
Paukku, Paul
Paul, Mikael
Paulig, Eduard
Paulin, Jyrki

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

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

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

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

ASIANTUNTIJAKUMPPANIT
ACF
AS3
Asianajotoimisto Borenius Oy
The Boston Consulting Group
Boyden Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Danske Bank
Deloitte
EY
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Hay Group
Heidrick & Struggles
Hill & Knowlton Oy
Howden
KPMG
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Mandatum Life
MPS-Yhtiöt Oy
Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
PwC
Reward Agency Oy
Roschier Asianajotoimisto Oy

HALLITUS
Philip Aminoff
KTM, MBA (INSEAD)
Maarit Aarni-Sirviö,
DI, eMBA
Marketta Kokkonen
Fil.maist., tkn.tri h.c.,
kaupunkineuvos
Kirsi Komi, OTK
Juha Laaksonen, Ekonomi
Annika Paasikivi
BA International Business
(EBS London), M.Sc. Global
Politics (University of
Southampton), COO
Juha Rantanen
KTM, MBA, vuorineuvos
Hannu Syrjänen
Ekonomi, OTK

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
Minna Rajainmäki
minna.rajainmaki@dif.fi
Puh. 050 520 6450
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Jäsensivut
AJASSA

Vuosikokouksessa
vaihtui puolet hallituksesta
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.5.2016 Finlandiatalolla. Vuosikokous valitsi uuden hallituksen
puheenjohtajan ja uusia hallituksen jäseniä.
Teksti: Minna Rajainmäki Kuvat: Kristina Jalonen/Deloitte ja Minna Rajainmäki

V

uosikokouksessa
valittiin hallituksen
puheenjohtajaksi Philip Aminoff. Jäsenenä
jatkavat Maarit AarniSirviö, Marketta Kokkonen ja Kirsi
Komi. Uusiksi jäseniksi valittiin
Juha Laaksonen, Annika Paasikivi,
Juha Rantanen ja Hannu Syrjänen.
Jorma Elorannan puheenjohtajakauden aikana yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi,
verkkosivustoa on kehitetty ja jäsentilaisuuksia järjestetty ahkerasti.
Eloranta liittyi hallitusammattilaisten yhdistykseen jäätyään pois
palkkatyöstä. Hän koki, että vaikka
on ollut eri yritysten hallitusten
jäsenenä vuodesta 1972 lähtien, ei
kaikkea ollut vielä saavutettu.
Yhdistys onkin tarjonnut mahdollisuuksia oppia muilta samankaltaisissa tehtävissä toimivilta
kollegoilta. Erilaiset aihekokonaisuudet, joita on käsitelty yhdistyksen tilaisuuksissa ja joista on voinut keskustella luottamuksellisesti,
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ovat olleet Elorannalle jäsenyyden
parasta antia.
– Osa tapauksista on vahvistanut
omia näkemyksiä ja osa on antanut täysin uusia ideoita. Myös paljon yksityiskohtia on tullut opittua
omaa hallitustyöskentelyä varten,
Eloranta summaa.
Uudella hallituksen puheenjohtajalla Philip Aminoffilla on mielessään kolme teemaa, jotka tulevat
näkymään yhdistyksen toiminnassa
seuraavan vuoden aikana. Ne ovat
nimenvaihdos, hyvä hallitus ja kansainvälistyminen.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin
hallituksen ehdotus yhdistyksen
nimen vaihtamisesta Hallitusammattilaiset ry:stä Directors’ Institute Finlandiksi. Tulevaisuudessa
puhutaan pääasiassa DIF:stä ja
DIF:n jäsenistä.
– Nimenvaihtoon sisältyy tärkeä viesti: DIF:n jäsenet ovat henkilöitä, jotka on valittu vastuunkantajiksi merkittävien yhtiöiden
hallituksiin. Meitä ei yhdistä ensi-

sijaisesti se, että katsoisimme itseämme hallitustyöskentelyn ammattilaisiksi vaan se, että olemme
yhtiöiden hallitusten jäseniä. Tätä
yhteyttä kuvaa paremmin sana
Directors’ Institute kuin Hallitusammattilaiset. Emme ole ’hallitusammattilaisia’, vaan hyvää hallitustyötä edistävän DIF:n jäseniä,
Aminoff määrittelee.
Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin vuosiseminaari, jossa kuultiin
yhtä maailman johtavista innovaatioguruista, Matthew Locsinia. Hän toimii Deloitten Euroopan innovaatioyksikön, Doblinin, johtajana Lontoossa
ja on ollut luotsaamassa lukuisia kansainvälisiä innovaatiohankkeita. Yksi
esimerkki tällaisesta innovoinnista on
seminaarissa esitelty Neste Oyj:n NextBTL -hanke, josta oli kertomassa toimitusjohtaja Matti Lievonen.
Vuosikokous ja -seminaari järjestettiin yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanin Deloitten
kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli
160 jäsentä.
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1. Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen johti paneelikeskustelua hallituksen
roolista innovaatioiden johtajana. Nesteen entinen hallituksen puheenjohtaja Timo
Peltola, nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ja toimitusjohtaja Matti
Lievonen kertoivat, kuinka työnjako sujui, kun yritys kehitti uusiutuvaa dieseliä
NextBTL:ää.
2. DIF:n hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta toiminut Jorma Eloranta
luovutti puheenjohtajan nuijan Philip Aminoffille. Lue puheenjohtajien haastattelu
verkossa www.dif.fi.
3. DIF:n jäsenet Raija-Leena Söderholm (vasemmalla),
Arja Koski (keskellä) ja Tero Viherto (oikealla).
4. Nesteen hallituksen entinen puheenjohtaja Timo Peltola (vasemmalla)
ja DIF:n jäsen Ainomaija Haarla vuosiseminaarin tauolla Finlandia-talolla.
5. DIF:n pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö ja Deloitten Tomi Pitkänen.
6. Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen puhui muun muassa toimivan johdon
ja hallituksen välisestä luottamuksesta innovaatioiden johtamisessa. Myös
sidosryhmät on huomioitava ja vastustajien kanssa käytävä dialogia. Lievosen
mukaan innovointi on pitkä prosessi ja siihen täytyy sitoutua.
7. DIF:n jäsen Jorma Leskinen.
8. Alkuvuoden aikana yhdistykseen on hyväksytty on parikymmentä
uutta jäsentä, muiden muassa Harri Saukkomaa.
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Jäsensivut

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Uudet sisäpiirivelvoitteet – MAR-sääntely
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus (596/2014, MAR) tulee voimaan 3.7.2016. MAR määrittelee välittömästi – eli ilman Suomen kansallisia lainsäädäntötoimia – muun muassa sisäpiirintiedon hallintaa ja käyttöä sekä sisäpiirintiedon julkistamista (jatkuva tiedonantovelvollisuus) koskevat vaatimukset. MAR:n myötä kansallista sääntelyä tullaan kumoamaan.
Myös sääntelyn tulkinta ja oikeus
lisäohjeistuksen antamiseen siirtyvät Finanssivalvonnalta Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle
(ESMA). Siten sisäpiirisääntelyn
piirissä olevien toimijoiden tulee
jatkossa seurata suoraan ESMA:n
antamia ohjeistuksia ja tiedotteita.
MAR-sääntelyn keskeisimmät
muutokset nykytilaan koskevat sisäpiirintiedon hallintaa ennen tiedon
julkistamista (ns. lykkäämismenettelyn käyttöönotto), sisäpiirirekisterien perustamista ja ylläpitämistä
sekä johtohenkilöiden kaupankäynti-ilmoitusten tekemistä.
Eduskunnan käsiteltävänä on
parhaillaan asiaan liittyvä hallituksen esitys 65/2016 laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. DIF
on 6.5.2016 antanut lausunnon esityksestä lakivaliokunnalle sekä julkaisut lehdistötiedotteen.
Lisäksi listayhtiöiden neuvottelukunnan MAR-työryhmä on julkaisut asiassa oheistusta: http://
cgfinland.fi/listayhtioiden-neuvottelukunta/mar-tyoryhman-ohjeistus-listayhtioille/
Niin ikään Finanssivalvonta on
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avannut MAR-kysymyksiä koskevat sivunsa: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/Pages/Default.aspx

Sisäpiirintiedon julkistaminen
MAR:n mukaan pörssiyhtiön tulee
julkistaa yhtiötä koskeva sisäpiirintieto mahdollisimman pian, mikäli
yhtiö ei päätä lykätä tiedon julkistamista. Tiedon julkistamista voidaan lykätä vain sillä edellytyksellä, että tietyt sääntelyssä määritellyt ehdot täyttyvät. Lykkääminen
on mahdollista esimerkiksi silloin,
kun yritysjärjestelyä koskevat neuvottelut ovat käynnissä ja transaktio on edelleen valmisteluvaiheessa.
Viimeksi mainittu ehto vastaa siis
käytännössä nykysääntelyä, jonka
nojalla valmisteilla olevia asioita ei
tarvitse julkistaa. MAR tuo kuitenkin mukanaan uuden vaatimuksen

Muutokset
koskevat sisäpiiritiedon
hallintaa

tehdä erillinen päätös tiedon julkistamisen lykkäämisestä, sekä vaatimuksen dokumentoida sisäpiirintiedon hallintaprosessi hankkeen
olemassaolon ajan. Lisäksi, mikäli
hanke ”kypsyy” julkistettavaksi,
tulee Finanssivalvontaa erikseen
informoida siitä, että asian julkistamista on lykätty. Kyse on kuitenkin aina jälkikäteisestä informoimisesta; mitään ennakkolupia lykkäämiseen ei Finanssivalvonta myönnä.

Sisäpiirirekisterit
MAR muuttaa myös sisäpiirirekisterikäytäntöä. Julkisen sisäpiirirekisterin ylläpitäminen yhtiön omilla
internetsivuilla ei ole enää pakollista lain voimaantulon jälkeen.
Lisäksi pysyvä sisäpiirinrekisteri
muuttuu vapaaehtoiseksi. Yhtiön
tulee kuitenkin jatkossakin ylläpitää erillisiä hankekohtaisia rekistereitä kaikista sisäpiirintietoa koskevista hankkeista. Nykysääntelyssäkin edellytetyllä tavalla hankerekistereihin merkitään edelleen kaikki
ne henkilöt, jotka ovat saaneet hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.
Pysyvää sisäpiirirekisteriä on
mahdollista käyttää ainoastaan, jos
yhtiössä on tietty piiri henkilöitä,
joilla on aina hallussaan yhtiötä
koskevaa sisäpiirintietoa. Tämä johtuu siitä, että pysyvässä sisäpiirirekisterissä olevien henkilöiden oletetaan saavan tiedon kaikista yhtiön
hankkeista tai kaikesta sisäpiirintiedosta. Käytännössä jäänee kuitenkin poikkeukselliseksi, että tällainen
henkilöpiiri olisi identifioitavissa.
Esimerkiksi tieto yhtiötä koskevasta

julkisesta ostotarjouksesta ei välttämättä ole ainakaan järjestelyn alkuvaiheissa muilla kuin hallituksen
puheenjohtajalla tai toimitusjohtajalla eikä voida olettaa, että esimerkiksi kaikilla johtoryhmän jäsenillä
olisi tällaista tietoa.

Johtohenkilöiden kaupankäynti
Julkisen sisäpiirirekisterin julkistamisen sijaan yhtiön määrittelemien
johtohenkilöiden kaupat yhtiön
arvopapereilla tai rahoitusvälineillä tulee julkistaa yhtiön antamalla pörssitiedotteella mikäli kaupan arvo ylittää määrätyn vuotui-

sen minimirajan. Ilmoitusvelvollisuus koskee lisäksi johtohenkilöiden lähipiiriä.
Epäselvää tässä vaiheessa on
edelleen, lasketaanko johtohenkilön
lähipiiriin kuuluviksi myös vaikutusvaltayhteisöt, eli yhteisöt joissa
johtohenkilö toimii esimerkiksi hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä mutta ei omistajana. ESMA:n
ja EU:n komission tulkintaa kysymykseen odotetaan kevään aikana.
Johtohenkilöiden kaupankäyntiä koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen

jälkeen ja yhtiön on julkistettava
tieto järjestelystä saman aikajakson aikana. Laiminlyönti on sanktioitu verrattain ankarasti. Yhtiö
voi julkistaa johtohenkilöiden
kaupankäyntiä koskevat tiedotteet
erillisenä pörssitiedoteluokkana.

Suljettu ikkuna
MAR sisältää myös vaatimuksen
30 kalenteripäivän pituisesta suljetusta ikkunasta ennen tulosjulkistusta, jonka aikana johtohenkilöt eivät lähtökohtaisesti voi käydä
kauppaa yhtiön arvopapereilla tai
muilla yhtiön rahoitusvälineillä.

Euroopan unionin uusi tilintarkastussääntely
Tilintarkastusdirektiivin muutos sekä uusi tilintarkastusasetus
tulevat sovellettaviksi ensi kesänä.
EU:n sääntelyuudistusten kansallinen voimaansaattaminen aloitettiin vuonna 2014 ja työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä
julkisti mietintönsä asiassa marraskuussa 2015 (jäljempänä ”TEMmietintö”). DIF antoi oman lausuntonsa työryhmän mietinnöstä.
Työ- ja elinkeinoministeriön
saamista lausunnoista koostettiin yhteenveto aikaisemmin tänä
keväänä. Ministeriö on tämän jälkeen valmistellut virkatyönä hallituksen esityksen 70/2016 laiksi
tilintarkastuslain muuttamisesta

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
– Esitys on parhaillaan Eduskunnan käsiteltävänä. Lainmuutokset
on tarkoitettu tulemaan voimaan
17.6.2016.
Toisin kuin TEM-mietinnössä
oli aiemmin linjattu, vaatimuksesta
toimintakertomuksen tilintarkastamisesta koko laajuudessaan oltaisiin nyt luopumassa. Tämä vastaa
DIF:nkin lausunnossaan esittämää kantaa. Hallituksen esityksen
mukaan tilintarkastajan tulisi kuitenkin varmistaa, että toimintakertomus on ristiriidaton (yhdenmukainen) saman tilikauden
tilinpäätökseen nähden ja että toimintakertomus on laadittu sovel-

lettavien lakisääteisten vaatimusten
mukaisesti.
DIF on aiemmin kommentoinut
myös ehdotusta siitä, että Tilintarkastuslautakunta voisi kieltää pörssiyhtiön tai muun PIE-yhteisön
hallitukseen tai muuhun hallintoelimeen kuuluvan henkilön osallistumisen PIE-yhteisön hallintoelimeen kolmelta vuodelta, jos jäsen
on osallistunut tilintarkastuslainsääntelyn vastaisella tavalla päätökseen tilintarkastajan valinnasta tai
tilintarkastuspalveluiden hankinnasta. Uudessa hallituksen esityksessä sanktiosta kuitenkin päättäisi
Finanssivalvonta.
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Leadership
in Times of
Dramatic
Uncertainty

Top
leadership
seminar
of the
year

8.9.2016,
at 11:00–16:30

Economic uncertainty.
Political turmoil.
Environmental threats.

Wanha Satama,
Helsinki

Exceptional times require
exceptional leaders.

Tickets and more
information:
www.henley.fi

What does it take from leaders to show
exemplary leadership and sustain their
business in turbulent times?
The event brings together 400 Finnish
senior decision makers. Top-notch
speakers from the UK, US and Finland
will be sharing their insights, challenge
conventional thinking, and evoke ideas
to manage an uncertain future.
Don’t miss out.

Jäsensivut
► Jatkoa sivulta 47

Osakeyhtiölain
muutosten valmistelu
Oikeusministeriö keräsi viime syksyn aikana
avoimessa verkkokeskustelussa mielipiteitä
osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista. Aihealueet liittyivät yhtiön perustamiseen, rekisteröintiin ja sähköisiin yhtiöasiakirjoihin yhtiön päätöksentekoon, johtoon ja
vastuuseen rahoitukseen, tilinpäätökseen ja
rakennejärjestelyihin
Oikeusministeriön tekemän yhteenvedon
mukaan merkittävä osa palautteesta koski yritystoiminnan edellytysten helpottamista, sääntelyn purkamista ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä. Päätös mahdollisesta
lainvalmisteluhankkeesta tehdään mahdollisesti jo tänä keväänä.

Matthew Taylor
Royal Society of Arts

Innovation, Coordination
and Reform

Muita vireillä olevia hankkeita

Dr. Gillian Tett
Financial Times

The Challenges of Business
Leaders in a Turbulent World

Professor Andrew
Kakabadse
Henley Business School

What Future Leaders Need
to do Differently?

Dr. Aki Hintsa
Founder of Hintsa Performance

Rethinking Success

Trilogi-neuvottelut liittyen osakkeenomistajien
oikeuksia koskevan direktiivin muutosehdotukseen alkoivat uudestaan maaliskuussa 2016.
Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta antoi 26.2.2016 mietintöluonnoksen työntekijöiden edustuksesta
yritysten hallituksissa. Mietintöluonnoksessa kehotetaan Euroopan komissiota muun
muassa laatimaan työntekijöiden edustusta
hallituksissa koskevat säännöt, ja suositellaan,
että yrityksissä, joissa on yli 50 työntekijää,
puolet hallituksen paikoista varattaisiin työtekijöille tai heidän edustajilleen.
Euroopan komissiota avustava epävirallinen
yhtiöoikeuteen erikoistunut asiantuntijatyöryhmä on antanut mietintönsä ”Digitalization
and Company Law” huhtikuussa 2016.

Mikä on hallituksen
vastuu brändistä?
Ensimmäinen tilaisuutemme oli menestys.
Tervetuloa toiselle kierrokselle ja aamiaiselle.

DIF järjesti BrandWorxxin ja Roschierin brändiasiantuntijoiden kanssa
tilaisuuden, jonka antia osallistujat kuvasivat mm.”tärkeäksi” sekä
”ajatuksia avartavaksi”. Palaute innosti meitä toistamaan tilaisuuden.

Brändi liiketoiminnan kehittämisessä
Rautaisannos asiaa brändistä sekä sen tarvitsemista kehittäjistä
ja suojaajista 27.9. DIF:n jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun.
Aika: 27.9.2016 klo 8:00 – 10:30
Paikka: Roschier, Keskuskatu 7 A, Helsinki
08:00 Aamiainen tarjolla
08:30 Tervetulosanat
Anne Korkiakoski, Senior Advisor, DIF
08:45 Brändin rooli liiketoiminnan kehityksessä
Jari Taipale, toimitusjohtaja, BrandWorxx
09:15

Brändi ja riskien hallinta
Rainer Hilli, osakas, Roschier

09:45 Paneelikeskustelu
BtoC: Leena Paananen ja BtoB: Antti
Pankakoski, vetäjänä Anne Korkiakoski
Noudatamme Chatham House -sääntöä.

TOISINAJATTELIJA

Menneisyyden vangit
Jukka Oksaharju

H

allituksiin virtaa jäseniä omistuksen, sukulaisuuden ja hyvien veljien kautta. Asiakasnäkökulman
hallinta vaatisi palveluiden, tietointensiivisyyden ja kuluttajien
ymmärrystä. Jonkin ominaisuuden on löydyttävä. Muuten osuuskaupan valtuusto olisi osuvampi tehtäväkenttä.
Sijoittajan kannattaa hyödyntää arkianalyysiä
asiakkaana. Tuloslaskelman muut rivit paitsi
liikevaihto, siis asiakkailta tuleva raha, ovat
miinuksia.
Suomesta löytyy vino pino bulkkituottajia.
Usein ne ovat kustannuspelissä käyrän väärällä
puolella jämähdettyään valmistamiseen,
varastoimiseen ja kuljettamiseen. Tarvittaisiin
bisnesmallien innovointia, ei vain tuotteiden
kohentamista. Toimialan ylittävä kilpailu
digitalisaatiolla luo mahdollisuuksia.
Laatuyhtiö innovoi asiakkaalle uudenlaista
lisäarvoa ennen kuin on pakko. Kurssiennätyksiä
takovat Amer Sports, Basware, Huhtamäki,
Kone, Neste, Okmetic ja Ponsse. Näitä eivät
säästämistalkoot yhdistä.
Innovaatioilla yhtiön ei aina tarvitse
kamppailla verisesti markkinaosuuksista.
Tarvitaan kirkas visio tulevaisuuden
markkinoista. Käsitys tulee istuttaa yhtiön sisälle.
Vasta sitten asiakaskin voi ymmärtää jotain.
Länsimaissa yhtiöt kohtaavat hidastuvan
talouskasvun ja saturoituneet markkinat.
Kun aggressiiviset toimijat vyöryvät, tekevät
kulurakenteet hinnalla puolustautumisen
vaikeaksi. Asiakastyytyväisyys tuo jatkuvuutta.
Laatuyhtiö yrittääkin vakuuttaa asiakkaan, ei
murskata kilpailijoita. Tyytyväisyys pienentää
riskiä tulevista kassavirroista – ennustettavuus
kasvaa. Tämä laskee sijoituksen riskiä ja nostaa
osakkeen arvoa – bisneksen nykykoollakin.
Yhtiö tarvitsee lupauksen, joka myös pidetään.
McDonald’sissa hinta ja laatu ovat ennustettavia.
Starbucks tuottaa elämyksen. Visalla maksut hoi-

50 BOARDVIEW 1 - 2/2016

osakestrategi,
Nordnet

Yhtiö tarvitsee lupauksen,
joka myös pidetään

tuvat kaikkialla. Handelsbankenilla on paikallisymmärrystä.
Rapala kuvittelee olevansa yhä uistinten valmistusbisneksessä. Tämä näkyy hiipuvassa kannattavuudessa. Yhtiö, joka vain ’on markkinoilla’,
ei tule saavuttamaan bisnekselleen vallihautaa.
Visiottomat yhtiöt päätyvät kilpailemaan hinnalla.
1970-luvulla Warren Buffett osti See’s Candiesin. Hän näki kaukaa, että asiakkaan arvo oli
selvästi hintatasoa korkeampi. Hän nosti hintoja ja kohensi voittomarginaaleja, menettämättä
myyntivolyymiä. Asiakaskin tietää, ettei hyvä voi
olla halpa – tai ainakin halpa menettää ansaitsemansa arvostuksen.
Kun asiakastyytyväisyys riippuu standardoinnin laadusta, kulkevat tuottavuus ja tyytyväisyys
käsi kädessä. Toisin on, jos tyytyväisyys riippuu
personoinnista. Silloin tarvitaan modulaarista kustomointia, joka sisältää standardoinnin
tehokkuuden. Volkswagenilla samat komponentit löytyvät miljoonista autoista, vaikka asiakas
kokee yksilöllisyyttä.
Atlas Copco ei hätkähdä kaivoslamaa. Sen
organisaatio on tuotanto-orientoituneen sijaan
markkinointi- ja osaamisvetoinen. Kevyellä pääomalla se ei kouristele muutosohjelmissa. Sillä
ei ole suuria tehtaita, joilla se alaskirjaisi puolet
taseestaan.
Kaikki osaavat valmistaa. Harvemmat tekevät
itsestään asiakkaalle korvaamattoman.

Corporate Compliance
in the Boardroom

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

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

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

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

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

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

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

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

MC READS

Originaali henkilö ei kiirehdi
esittelemään ideoitaan
Adam Grant on juuri julkaissut toisen
kirjansa, Originals: How Non-Conformists Move
the World. Hän on amerikkalaisen yliopistomaailman tämän hetken kuumimpia tähtiä.
Whartonin nuorin professori
Adam Grant nousi parrasvaloi
hin pari vuotta sitten, julkaistu
aan ensimmäisen kirjansa Give
and Take. Alettiin puhua, että Mal
colm Gladwell on viimein löytä
nyt vertaisensa. Originals puhutte
lee lukijaansa luovuuden teemoilla.
Olemme originaalisten ideoiden
lähteellä. Ne syntyvät originaalisten
ihmisten työn tuloksena. Grant tar
joilee mielikuvitusrikkaan kattauk
sen yllättäviä esimerkkejä tieteen,
taiteen, urheilun ja liikeelämän
saralta. Seinfeldin, Harry Potterin ja
Martin Luther Kingin tarinat värit
tävät kerrontaa. Myyttejä puretaan.
Originaalisuudesta tehdään kaik
kien saavutettavissa oleva hyve.
Originalsana kääntyy suomeksi
hieman ongelmallisesti kirjan kan
nalta; alkuperäinen, omaperäinen,
aito, tai ensimmäinen. Sanan voi
makas taipuminen käytettäväksi
adjektiivina jättää hyödyntämästä
sen, mitä Grant kirjassaan erityi
sesti painottaa, originaali on hen
kilö, joka uskaltaa uteliaasti haastaa
nykykäytännöt ja useiden kokeilui
den jälkeen ”keksii” uuden tavan
katsoa asiaa tai ratkaista ongelma.
Itsellenikin tuli heti mieleen Jafa
limu tai Jenkkipurukumi (ja Levik
sen farkut).
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Original (en käytä sanaa origi
nelli, koska se on harhaanjohtava)
on siis henkilö, joka positiivisessa
mielessä on erilainen ja jonka ideat
kiinnostavat, koska ne tuoreudel
laan ja lähestymistavoiltaan ovat
poikkeavia, uusia. Tällainen ori
ginal henkilö siis ansaitsee origi
naliteettinsa generoimalla paljon
ideoita, joista usein vain osa on vai
kutukseltaan merkittäviä. Haaste
on, että missä ja milloin ”original
idea” katsotaan syntyneeksi.
Original on henkilö, joka on ute
lias. Hän on myös rohkea. Samoin
sinnikäs. Grant väittää ja vahvis
taa kirjassaan, että meistä jokainen
voi olla original. Hän toivoo, että
useampi meistä löytäisi sisäisen ori
ginaliteetin, koska se on uudistu
misen ja innovoinnin iso moottori.
Kirjassa Grant selittää, miten löytää
ja erottaa hyvän idean, miten saa
sille tukijoita ennen kuin se nujer
retaan, milloin idea kannattaa jul
kaista ja miten suhtautua pelkoon
ja epävarmuuteen.
Jos yrittää tiivistää Grantin Ori
ginalskirjan teemat erityisen
puhutteleviin huomioihin, joiden
takia kirja oli lukemisen arvoinen,
on niitä kolme. Ensiksi originaa
lit eivät kiirehdi tuomaan ideoi
taan ensimmäisenä markkinoille.

Matti Copeland

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

Termi ”procrastination” eli viivyt
tely tai lykkääminen kuvaa hyvin
monen originaalin idean syntymistä
ja menestymistä. Myytti ”aikainen
lintu madon löytää” ei päde ja on
nähtävissä jopa ”firstmover disad
vantage”. Ylipäätään ajoituksen
merkitykseen idean tarvitseman
tuen saamiseksi kannattaa kiin
nittää huomiota.
Toiseksi rehellinen skeptisyys
omaan ideaan on tervettä. On kyet
tävä erottamaan epäusko omiin
kykyihinsä versus epäusko omiin
ideoihin. Grant väittää, että menes
tyksekkäät originaalisten ideoiden
isät ja äidit viilaavat ja parantele
vat ideaansa useita kertoja ja varsi
naisesti se ei ole valmis oikeastaan
koskaan. Omiin kykyihin luotetaan
mutta ideoita epäillään. Silti muis
tettakoon, että jossain vaiheessa
idea pitää jakaa.
Kolmanneksi originaalit
kehittävät ja tuovat esille paljon
”huonoja” ideoita. Määrä korvaa
joissain tapauksissa laadun. Har
joittelu tekee mestarin.
”Originality itself starts with crea
tivity; generating a concept that is
both novel and useful. But it doesn’t
stop there. Originals are people
who take initiative to make their
visions a reality.”

Strategy
Forum 2016
KPMG:n kutsuvierasseminaari
yritysjohdolle ja hallitusten jäsenille

Tiistaina 6.9.2016, klo 13.00-18.00
Radisson Blu Royal Hotelli, Helsinki
Kokemuksia ja näkemyksiä hyvän strategian sekä
globaalin kilpailukyvyn rakentamisesta hallituksen ja
ylimmän johdon näkökulmista
Lisätietoja ja tarkempi ohjelma:
heidi.vaha@kpmg.fi, puh. 020 760 3727

kpmg.fi

Keynote Speaker

Dr. Anil K. Gupta

Michael Dingman Chair &
Professor of Strategy,
Globalization & Entrepreneurship
University of Maryland

Ranked by Thinkers50 as one of the
world’s “most influential living
management thinkers”

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

