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Kasva tai kuole

T

he Economistin syyskuun viimeisen numeron kannessa juoksee
lyhytjalkainen hevonen, jota iäkäs ratsastaja piiskaa voimattomana. Otsikkona on ’Living in the low-rate world’ ja pääkirjoituksessa pohditaan tämän sukupolven ekonomistien ratkaisematonta ongelmaa: keskuspankkien alhainen – ja jopa negatiivinen – korko ei tuo kasvua. Lyhytjalkainen hevonen ei hyppää aidan yli
vanhoilla opeilla.
Menemättä makroekonomisiin pohdintoihin voi saman todeta yritysmaailmassa. ”Vanhan” maailman yritykset eivät kasva. Fortunen vuoden
2016 nopeimmin kasvavien yritysten listan ensimmäinen on Natural
Health Trends, toinen Vipshop Holdings ja kolmas Facebook.
Lehti analysoi sataa nopeimmin kasvavaa yritystä ja luettelee suurimmat
yllätykset: 1. Näistä sadasta yrityksestä 29 toimii finanssialalla, 2. Myös suuret yritykset voivat kasvaa todella nopeasti, 3. Useimmat kasvajista toimivat
tai niiden markkinat ovat Kiinassa. Listan ensimmäisen markkinoista 93
prosenttia on Hongkongissa ja listan toinen toimii Guangzhoussa.
Tänä syksynä DIF:n teema on ollut hallitustyöskentelyn lisäksi kasvu,
jota on käsitelty eri kulmilta. Lounaspuhujinamme ovat olleet muun
muassa Leena Niemistö ja Ilkka Kivimäki. Digitalisaation mahdollistamaa
uutta kasvua on käsitelty sekä IBM:n että Accenturen tilaisuuksissa. Tässä
lehdessä Marja Aarnio-Isohannin ja Timo Ritakallion haastattelussa on räväköitäkin näkemyksiä kasvun esteistä ja keinoista. Tuomas Langin artikkelissa kysytään, miksi pääomasijoittajien yritykset tuottavat ja kasvavat.
Kesällä modernisoimme verkkosivut, jonka myötä osa artikkeleista
on julkaistu jo aiemmin verkossa lyhennettyinä. Jäsenemme ja kumppanimme ovat kirjoittaneet verkkoon mielenkiintoisia blogeja ja DIF-Tietopankkia on laajennettu. Tässä on ollut mukana Senior Advisor -verkostomme, joka esitellään tässä lehdessä.
Ensi vuoden teemat ovat Q1 – Hallitus ja megatrendit, Q2 – Hallitus ja
henkilöstö, Q3 – Hallitustyön kehittäminen ja Q4 – Hallitus ja liiketoimintamallit. Niihin liittyen on tulossa paljon mielenkiintoisia tilaisuuksia.
Myös yrityksen listautumiseen liittyvää koulutusta järjestetään yhteistyössä Pörssisäätiön kanssa. Sitä ennen kuitenkin:
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kasvajat löytyvät
Kiinasta – niin myös
niiden markkinat

Helsingissä
joulukuussa 2016
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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BE INSPIRED
Heidrick & Struggles is the pioneer of the
executive search industry; our track-record of
working at the top has earned us the reputation
as a premium brand in the sector.
Working in partnership with some of the world’s
most inspirational clients and candidates, our
unique integrated offering spans Executive
Search, Leadership Consulting and Culture
Shaping.
www.heidrick.com
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Palvelut
hallitustyön kehittämiseen ja
kansainväliseen suorahakuun
yli 35 vuoden kokemuksella.

MPS Executive Search on Suomen johtavia suorahakupalvelujen tarjoajia. Laaja kansainvälinen
verkostomme mahdollistaa onnistuneet henkilövalinnat myös ulkomailta tai ulkomaille.
MPS Board Competence -palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi
tuovat ammattimaisuutta hallitukseen.
Toimintamme perustuu korkeaan laatuun ja ehdottomaan luottamuksellisuuteen.
www.mpsexecutivesearch.fi

PUHEENJOHTAJALTA

Uutta kohti

K

ulunut vuosi on ollut yllätyksiä
täynnä. Esimerkkeinä tästä mainittakoon vaikka Brexit, Turkin
vallankaappausyritys ja Trump.
Olemme selvästikin siirtyneet
aikaan, jossa eivät ainoastaan teknologia, liiketoimintalogiikat ja uudet markkinat muutu
nopeasti. Muutos ravistelee nyt myös aikaisemmin vakaita yhteiskuntia ja niiden valtarakenteita, mikä vuorostaan vaikuttaa vahvasti
maailman kauppaan ja geopoliittiseen tilanteeseen.
DIF:n vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin
teemana on hallitus ja megatrendit. Harvemmin on tuntunut yhtä tärkeältä varmistaa, että
kansainvälisesti toimivien yhtiöiden hallitukset ovat paneutuneet yhtiön liiketoiminnan ja
yhtiön alan lisäksi myös niihin ulkoisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin ratkaisevalla tavalla. Megatrendit
eivät ole vuonna 2017 enää nice-to-know -teoriaa, vaan päätöksiin vaikuttavia faktoja.
Vuoden 2017 toisen kvartaalin teemana on
hallitus ja henkilöstö. Tulemme pohtimaan
aihetta hyvin monipuolisesti. Keskustelun
kohteeksi otetaan myös kysymys siitä, miten
hallituksen ja henkilöstön edustajien vuorovaikutusta voidaan kehittää yrityksen menestymisen tueksi.
DIF:n hallitus on tämän syksyn aikana
käsitellyt monta yhdistyksen toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää aihetta.
Elokuussa pidetyn strategiakokouksen
tuloksena hallitus päivitti syyskuussa DIF:n
strategian. Päivityksen jälkeen yhdistyksen
missio ja visio kuuluvat seuraavasti:
Missio: DIF auttaa suomalaisia yrityksiä
menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä.
Visio: DIF on johtava foorumi hallitustyön
kehittämisessä Suomessa. DIF auttaa jäseni-

Ulkoisten tekijöiden vaikutus
hallitustyöskentelyyn korostuu

ään kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan. DIF on yhteiskunnassa vaikuttava
yhdistys.
Samalla päivitimme myös kuvauksemme
siitä, mikä DIF on. Kuvaus löytyy uusilta
verkkosivuiltamme, jotka otettiin käyttöön
syyskuussa osoitteessa www.dif.fi.
Verkkosivuihin kannattaa tutustua, sillä
sieltä löytyy kätevästi monipuolista ja laadukasta asiasisältöä.
Lokakuussa DIF:n ja Boardmanin hallitukset tapasivat. Hyvässä hengessä pidetyn
keskustelun tuloksena totesimme DIF:n ja
Boardmanin toimintojen olevan pääosin toinen toisiaan täydentäviä. Pyrimme jatkossa
vastavuoroisesti toimimaan niin, että hyvän
hallitustyöskentelyn kehittämisen kannalta
kiinnostava tieto ja osaaminen välittyvät
organisaatioidemme välillä.
Marraskuussa hallitus käsitteli muun
muassa policy-valiokunnan tehtävää ja työtä,
DIF:n jäsenkunnan tavoiteprofiilia sekä
DIF:n jäsenten kannalta kiinnostavia kansainvälisiä koulutusohjelmia. Näistä lisää
seuraavassa Boardview-lehdessä.
DIF:n toiminnan laajuus yhdistettynä
jäsentilaisuuksien suosioon on tänä syksynä
työllistänyt toimistoamme todella paljon.
Haluan kiittää Maaritia, Maijaa ja Minnaa
mahtavasta työstä jäsenistömme hyväksi.

Helsingissä
joulukuussa 2016
Philip Aminoff
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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MARJA AARNIO-ISOHANNI JA TIMO RITAKALLIO

Ilo irti
kasvusta
Suomen työllisyys, hyvinvointi
ja tulevaisuus perustuvat
kasvuun. Tätä mantraa toistelevat
kaikki, mutta vain alle seitsemän
prosenttia pk-yrityksistä haluaa
kasvaa. Suomesta puuttuvat
kasvun kannustimet, sanovat
toimitusjohtajat Marja AarnioIsohanni ja Timo Ritakallio.
Teksti: Jari Jokinen Kuvat: Vesa Tyni

Timo Ritakallio
toimitusjohtaja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
DIF:n jäsen
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M

aailmalla iloitaan siitä, että yritykset ja yrittäjät menestyvät. Suomessa tilanne on lähes päinvastainen, täällä menestystä ja rikkautta
kadehditaan ja piilotellaan. Esperi
Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni ja Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio uskovat, että
nuoren yrittäjäpolven myötä tuokin asenne muuttuu.

Mikä on suurin este yritysten
kasvulle Suomessa?
Timo Ritakallio: Suurin este on, ettei ole riittäviä kannustimia riskinotolle ja kasvulle. Ne voivat liittyä
verotukseen tai vastaaviin asioihin. Osalla yrityksistä
voi myös olla oman pääoman ehtoisen rahoituksen
puute. Vaikka yhteisövero onkin laskenut, verotuksen kehitys on mennyt väärään suuntaan.
Marja Aarnio-Isohanni: Suomesta puuttuu tämän
suhteen tietynlainen rohkeus. Vaikka itse toimin
kasvualalla, sielläkin on yrityksiä, jotka eivät ole kasvaneet, ja jopa pääomasijoittajat ovat menettäneet
sijoituksensa arvoa. Kasvu vaatii jatkuvaa kilpailua
ja kannustimia.
Timo Ritakallio: Suomessa kulttuurin pitäisi olla
sellaista, että menestyjiä ihaillaan eikä kadehdita.
Marja Aarnio-Isohanni: Hoiva-alalla menestyminen katsotaan usein negatiiviseksi asiaksi. Olemme
tehneet Esperissä lähes 90 yrityskauppaa ja valtaosassa kaupoista myyjäpuolella on ollut naisyrittäjä.
Lähihoitajastakin voi tulla miljonääri.
Timo Ritakallio: Vallalla pitäisi koko ajan olla oppimisen ja parantamisen kulttuuri. Jos iloittaisiin
onnistumisista, ei tarvitsisi olla huolissaan hyvinvointivaltion rahoituksesta.
Marja Aarnio-Isohanni: Esimerkiksi toimitusjohtajan rekrytointi. Silloin pitää painottaa rohkeutta ja
tavoitehakuisuutta. Epäonnistumisten ja virheiden
pelkääminen ei vie eteenpäin.

Mikä on ollut hallituksen rooli
Esperin kasvussa?
Marja Aarnio-Isohanni: Minulla on ollut hyvin erilaisia hallituksia. Nyt on kuudes puheenjohtaja ja itse
asiassa seitsemäs on haussa. Jokaiseen kasvuvaiheeseen yritys tarvitsee erilaisen johtoryhmän ja erilaisen hallituksen.
Timo Ritakallio: Ostajalla ja hallituksella on kaksi
tärkeää tehtävää: valita johto ja laatia strategia.
Tuon paketin pitää olla ristiriidaton.
Marja Aarnio-Isohanni: Hallituksen puheenjohtajan pitää sparrata toimitusjohtajaa. Minulla on ollut
hyvin erilaisia puheenjohtajia ja nyt on mielenkiin-

toinen tilanne, kun uusi omistajamme on englantilainen Intermediate Capital Group ja ulkopuolinen
hallituksen puheenjohtaja on haussa.

Pk-yrityksistä vain pieni osa on
kiinnostunut kasvusta. Miksi?
Marja Aarnio-Isohanni: Monilta pk-yrityksiltä puuttuvat selkeät tavoitteet ja jatkuvuus. Kun tavoitteet
saavutetaan, asetetaan uudet.
Timo Ritakallio: Moni pk-yrittäjä saattaa pelätä
esimerkiksi pääomasijoittajia, koska ne usein haluavat myös vallan. Pääomasijoittajilla on selkeä tavoite
kasvattaa omistaja-arvoa. Ilmariselle pääomasijoitusrahastot ovat ylivoimaisesti paras omaisuusluokka.
Marja Aarnio-Isohanni: Jostain syystä pääomasijoittajilla on huono maine, varsinkin jos ne ovat ulkomaalaisia. Niissä on kuitenkin osaamista ja erikoistumista erikokoisiin yrityksiin ja eri toimialoihin.
Timo Ritakallio: Meille on nyt onneksi kasvamassa
sellainen sukupolvi nuoria yrittäjiä, jotka ajattelevat
eri tavalla. Heidän tavoitteensa on koko ajan kasvattaa ja kansainvälistää yrityksiään.
Marja Aarnio-Isohanni: Nykyisin korkeakouluissa
voi opiskella yrittäjyyttä. Yrityksiä perustaneet nuoret miettivät heti alussa, pitäisikö firman kotipaikan
olla Piilaaksossa tai New Yorkissa. Heille koko maapallo on yksi yksikkö.
Timo Ritakallio: Tässä suhteessa olen Suomen
osalta toiveikas. Kun puhutaan nykyisistä kasvun
esteistä, puhutaan ehkä menneistä, mutta tulevaisuus voi olla toisenlainen.

Miksi viime vuosina yritysten tavoite on ollut
tehdä tulosta kustannussäästöjen avulla?
Timo Ritakallio: Suunta ei ole oikea. Säästöjä voidaan
tehdä silloin, kun markkina menee alta. Firma pitää
sopeuttaa sopivan kokoiseksi. Lyhyellä tähtäimellä
näin voidaan luoda arvoa, mutta pitkällä tähtäimellä
arvonluonti perustuu kasvuun.
Marja Aarno-Isohanni: En näe kustannussäästöissä ja kasvussa vastakkainasettelua. Kasvun pitää
aina olla kannattavaa. Jos joudutaan suuriin kustannussäästöihin ja lukujen reivauksiin, niin taustalla on aina joku iso myllerrys, tai sitten organisaatioon on kertynyt liikaa ”läskiä”. Pitää olla rohkeutta
myös luopua.

Voivatko hallitus ja omistajat olla
este riskinotossa ja kasvussa?
Timo Ritakallio: Omistajilla, hallituksella ja johdolla
pitää olla selkeä näkemys, mitä tavoitellaan ja millaiBOARDVIEW 3 - 4/2016
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sia riskejä ollaan valmiita ottamaan. Voidaan tavoitella joko tasaista kassavirtaa ja osinkoa tai sitten
yrityksen arvon kasvattamista kannattavalla kasvulla. Kaikilla osakkailla ei ehkä ole halua tai pelimerkkejä panostaa riittävästi lisää yhtiöön ja sen
kasvuun.
Marja Aarnio-Isohanni: Meillä on ollut juuri
tämän tyyppisiä keskusteluja. Jos yrityskauppa on
iso, kaikilla ei ole halua sijoittaa lisää. Silloin ei katsota yhtiön etua vaan omaa etua, vaikka omistajuuden arvo kasvaisi.
Timo Ritakallio: Monissa hallituksissa ei ymmärretä riittävän hyvin yhtiön omistaja-arvon luomista
ja kasvattamista. Mitkä tekijät vaikuttavat yhtiön
arvoon? Pitää ymmärtää myös finanssistrategia,
joka optimaalisesti luo sitä arvoa.
Marja Aarnio-Isohanni: Vanhempi sukupolvi jopa
vähän häpeilee omistusta ja sen arvoa. Viittaan tällä
esimerkiksi vuosittain julkaistaviin verotietoihin.
Toisaalta Slush-sukupolvi on menestyksestään ylpeä.
Timo Ritakallio: Ja esimerkiksi Supercellin yksittäiset omistajat ovat osoittaneet huikeata yhteiskuntavastuuta.

Voiko hallitus rajoittaa mahdollisuuksia
kansainvälistymisessä?
Timo Ritakallio: Sekä hallituksessa että johdossa
pitää olla aitoa osaamista kansainvälisistä markkinoista. Ennakkoluuloille tai -asenteille ei ole sijaa.
Marja Aarnio-Isohanni: Pitää olla selkeä strategia
ja tavoitteet – sekä tietysti huolellinen pohjustus.
Näen hoiva-alan Suomen kannalta merkittäväksi
vientituotteeksi erityisesti itäpuolen maissa, koska
lännessä kaikki on jo aika kehittynyttä. Kansainvälistymisen riskit saattavat kuitenkin olla myös poliittisia tai kulttuurillisia.

Ovatko kasvun keinot joko
yrityskaupat tai orgaaninen kasvu?
Marja Aarnio-Isohanni: Meillä on ollut lähes 90 yrityskauppaa sekä erittäin vahva orgaaninen kasvu.
Osa yrityksistä ja kunnista on halvaantunut tulossa
olevan sote-uudistuksen alla. Me näemme murroksen mahdollisuutena. Se on tuhannen taalan paikka.
Meille on tärkeää hoitaa veroasiat hyvin suomalaisen lainsäädännön puitteissa.
Timo Ritakallio: Vastuullinen sijoittaminen on
muuttunut kohtuullisen radikaalisti. Me edellytämme tiettyjä käytäntöjä esimerkiksi vero-optimoinnissa. Tässä suhteessa ollaan menossa merkittävästi parempaan suuntaan.
Marja Aarnio-Isohanni: Yritysostossa tiedät, mitä
10 BOARDVIEW 3 - 4/2016

saat. Esperissä prosessit ovat kunnossa ja meillä on
erittäin hyvä 100 päivän integraatiosuunnitelma.
Orgaanisessa kasvussa voi olla käyttöasteriski.
Hoiva-alalla henkilöstökulut ovat 60 prosenttia liikevaihdosta ja jos ne kasvavat vaikka 10 prosenttia,
se on 12 miljoonaa euroa ja kaikki tuloksesta pois.
Timo Ritakallio: Me esimerkiksi katsomme aina,
mikä on pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali.
Investointi tuotteiden parantamiseen tai kapasiteettiin on turvallisempi kuin yritysosto. Orgaaninen
kasvu on hitaampaa, mutta molempiin löytyy rahoitus, jos hankkeet ovat hyviä.

Miten pankkien kiristyneet
vakavaraisuussäännökset ovat
vaikuttaneet rahoitukseen?
Timo Ritakallio: Pankit eivät ole ehkä vieraan pääoman rahoituksessa yhtä valmiita riskinottoon kuin
ennen. Nyky-ympäristössä raha on kuitenkin halpaa
ja hyvät hankkeet saavat aina rahoituksen. 15 vuoden aikana Euroopassa on luotu turhaa regulaatiota,
joka pitäisi purkaa.
Marja Aarnio-Isohanni: Olemme pääomasijoittajien omistama yritys, siksi hyvä raportointi on meille
itsestäänselvyys.
Timo Ritakallio: Pörssiyhtiöiden ja niiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden raportointivelvollisuus
on mennyt ”överiksi”. Se on aivan turhaa byrokratiaa.
Marja Aarnio-Isohanni: Tietyssä vaiheessa yritys
voi päästä tilanteeseen, että pankit jopa kilpailevat
siitä, mikä niistä pääsee rahoittamaan yrityskauppaa.
Näin kävi esimerkiksi meidän viimeisessä exitissä.

Olemmeko Suomessa liikaa
pankkijärjestelmän tai julkisen
rahoituksen varassa?
Timo Ritakallio: USA:ssa kaksi kolmasosaa rahoituksesta tulee suoraan markkinoilta ja alle kolmasosa
pankeista. Meillä tämä on toisinpäin. Jos pankkiregulaatio kiristyy, se jähmettää järjestelmää. Suomessa tarvittaisiin enemmän toimijoita oman ja vieraan pääoman rahoituksen väliin. Pääomasijoittajia
voisi olla enemmänkin, varsinkin niin kutsuttuun
pieneen päähän. Startup-yrityksille on hyviä järjestelmiä kuten Tekes ja Finnvera.
Marja Aarnio-Isohanni: Uskon, että tähän on
tulossa muutos yksityisten sijoittajien ja yhteisöjen
kautta. On kuitenkin riski, että alkuvaiheen yrityksessä omistajalla on liian kovat odotukset yrityksensä arvosta. Tärkeää olisi, että yrittäjä saisi sijoittajan innostuneen panoksen ja osaamisen yrityksen
kasvattamiseen, pelkkä raha ei tee onnelliseksi.

Tohtori ja ikiliikkuja
Marja Aarnio-Isohanni on terveystieteiden tohtori ja Esperi Caren toimitusjohtaja. Vuonna 2004
hänen piti tulla töihin vuodeksi saneeraamaan
yhtiö. Nyt takana on 13 vuotta toimitusjohtajana.
Kun Aarnio-Isohanni aloitti, Esperin liikevaihto
oli kuusi miljoonaa euroa ja tämän vuoden lopussa se on 200 miljoonaa. Yritys työllistää yli 4 000
ihmistä.
Aarnio-Isohanni on Esperin suurin henkilöomistaja 10,6 prosentin osuudella. Lisäksi hän omistaa
miehensä ja lastensa kanssa pienen sijoitusyhtiön.
Heidän missionsa on sijoittaa ainoastaan terveyttä ja hyvinvointia tuottaviin yrityksiin. Toinen
tärkeä kriteeri on, että pitää itse ymmärtää jotain
toimialasta.
Kilpailuhenkisyys lähtee urheilutaustasta.
Aarnio-Isohanni harrasti nuorena uimahyppyä.
Hän on toiminut Wellmedia Ltd:n toimitusjohtajana ja esiintynyt yli 300:ssa terveyteen liittyvässä tv-ohjelmassa.
Aarnio-Isohanni on Eteran hallituksessa ja
toimii Sosiaalialan Työnantajien ja Hoiva-alan
Palvelutuottajien hallituksen puheenjohtajana.

Tohtori ja suunnistaja
Toimitusjohtaja Timo Ritakalliolla on pitkä
kokemus pankki- ja vakuutusalalla. Ilmarisen
palvelukseen hän siirtyi vuonna 2008 ja nousi
toimitusjohtajaksi 2015.
Harvardin yliopistossa jatko-opintoja suorittanut Ritakallio väitteli työn ohella tohtoriksi Aaltoyliopistossa syksyllä 2016.
Hän keskittyi väitöskirjassaan isojen eurooppalaisten pankkien liiketoiminnan strategioihin.
Ritakallio on Outotec Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. Muita hallitustehtäviä hänellä
on Telassa, Arvopaperimarkkinayhdistyksessä,
Suomen Syöpäsäätiössä ja Suomen Syöpäinstituutin Säätiössä. Lisäksi hän on Paulon säätiön
hallituksen puheenjohtaja ja useiden pörssiyhtiöiden nimitystoimikuntien jäsen.
Ritakallio on innokas urheilija ja hän on osallistunut jokaiseen Jukolan viestiin täytettyään
15 vuotta. Ritakallio valittiin Suunnistusliiton
puheenjohtajaksi 2015. Marraskuun lopussa
hänet valittiin Suomen Olympiakomitean
puheenjohtajaksi.

Marja Aarnio-Isohanni

toimitusjohtaja
Esperi Care Oy
DIF:n jäsen
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POHJOISMAINEN HALLINTOMALLI

Hallitus luo
omistaja-arvoa
Pohjoismaiset yritykset ovat historiallisesti
luoneet muita maita enemmän omistajaarvoa. Onko pohjoismaisella hallintomallilla
positiivinen vaikutus? Miten ja miksi?

Y

ritysten elinkaari on viimeisen viiden
vuosikymmenen aikana lyhentynyt
merkittävästi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa joka kolmas listattu yritys on kuollut
tai tullut ostetuksi viimeisen viisivuotisjakson
aikana, kun viisikymmentä vuotta aiemmin
luku oli yksi kahdestakymmenestä. Yhtiön
toiminnan jatkuvuuden ja arvonluonnin varmistamiseksi yritykset tarvitsevat aktiivisia ja
muuntautumiskykyisiä hallituksia.
Pohjoismaiset yritykset ovat menestyneet
selvästi useimpia markkinoita paremmin.
Pohjoismaat ovat ylittäneet globaalin keskiarvon omistaja-arvon luomisessa, katsomme
asiaa sitten viiden, kymmenen tai 15 vuoden
aikajänteellä ja miltei millä tahansa teollisuudenalalla.
Uskomme pohjoismaisen hallinnointimallin vaikuttaneen tuloksiin positiivisesti. Tässä
mallissa hallitus on johdosta riippumaton ja
sillä on selvä mandaatti toimia omistajien
intressien puolesta. Johdon ja osakkeenomistajien kannustimet ovat keskenään paremmin linjassa kuin esimerkiksi anglosaksisessa
tai keskieurooppalaisessa hallintomallissa.
Pohjoismaisen mallin vahvuuksiin kuuluvat
työnjaon selkeys ja läpinäkyvyys.

BCG julkaisi hiljattain laajan tutkimuksen
pohjoismaisten hallitusten roolista omistajaarvon luonnissa (”How Nordic Boards
Create Exceptional Value”, 2016). Tutkimusta varten haastateltiin yli 50 hallitusammattilaista ja ylintä johtoa suurimmista pohjoismaisista pörssiyrityksistä. Lisäksi yli 100
vastasi erilliseen kyselytutkimukseen. Halusimme tutkia, kuinka parhaat pohjoismaiset yritykset ovat tässä onnistuneet: mitä
voimme oppia parhailta ja toisaalta, missä
on vielä parannettavaa.
Tutkimuksen perusteella pohjoismaissa on
monia osa-alueita, joista on syytä olla ylpeä,
mutta toisaalta havaitsimme myös merkittäviä huolenaiheita. Suomalaiset vastaajat olivat muun muassa selvästi Pohjoismaiden
kriittisimpiä kysyttäessä hallitustyöskentelyn
tehokkuudesta.

Näin toimivat parhaat hallitukset

Roope Talasmaa

Principal,
Boston Consulting
Group

Tuukka Seppä

Pohjoismaiden
toimitusjohtaja,
Boston Consulting Group
BCG on DIF:n
asiantuntijakumppani

Hallituksen arvonlisän lähteet voi ryhmittää
neljään osa-alueeseen: yhtiön strategia ja
tavoitteet, hallituskokoonpano, työskentelymenetelmät ja hallinnointi.
Parhaat hallitukset kattavat toiminnassaan kaikki nämä osa-alueet ja ovat aktiiviBOARDVIEW 3 - 4/2016
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sia, rakentavia haastajia jo silloin, kun yritys menestyy hyvin. Mutta hyvinä aikoina on
inhimillisesti helppoa tuudittautua menestyksen tilaan ja uskoa sen jatkuvan.
Mikäli yritys ajautuu kohti kriisiä, hyvät
hallitukset eivät epäröi ottaa ohjia käsiinsä ja
muuttaa rooliaan asteittain aktiivisemmaksi.
Usein kriisit kehittyvät siten, että jokin perustavanlaatuinen, strateginen, kilpailukykyä
rapauttava ongelma jää hyvän taloustilanteen
aikana huomiotta. Sitten kohdataan ulkoinen
shokki, joka romauttaa kysynnän, yritys ajautuu kannattavuusvaikeuksiin ja tämän pitkittyessä jopa likviditeettiongelmiin. Tässä
tilanteessa on helppo syyttää talouskriisiä,
vaikka tosiasiassa yritys oli ongelmissa jo
aiemmin.
Hallituksen arvonlisän lähteet

Strategia ja
tavoitteet
Hallituskokoonpano
ja roolit
Työskentelymenetelmät

Strategia ja tavoitteet

Hallituskokoonpano

Hallituksen
ja johdon
yhteiistyö

Aikainvestointi

Hallituksen
puheenjohtajan
rooli

Seuraajasuunnittelu ja johdon
kehittäminen

Toimintatavat
ja kulttuuri

johtaja varmistaa – ja edellyttää – kaikkien
jäsenten kontribuoivan kokouksissa ja odottaa jäseniltä huolellista perehtymistä ennakkomateriaaleihin, jotta kokouksessa voidaan
keskittyä varsinaiseen keskusteluun taustamateriaalien toiston sijaan. Tärkeä osa
oikeanlaista keskustelukulttuuria on myös
erilaisten mielipiteiden sietäminen ja keskustelun erityinen mahdollistaminen hankalistakin asioista.

Pohjoismaisen hallitustyön kipupisteet
Toimintaympäristön vaikeutuessa hallitusten
osaaminen on kriittisempää kuin koskaan.
Silti yli 35 prosenttia kyselytutkimukseemme
vastanneista toimitusjohtajista kokee, että
heidän hallituksessaan osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Uskomme, että aktiivisuudella
on tässä iso merkitys. Hakevatko hallitusjäsenet eri lähteistä tietoa muodostaakseen
oman näkemyksensä arvoketjusta, tulevaisuuden kehityksestä, ja menestyksen edellytyksistä? Onko heidän yhtiökohtainen perehdytyksensä tehokasta ja kattavaa?
Enemmistö toimitusjohtajista kokee, että
hallitus ei pidä yhteyttä asiakkaisiin ja toimitusjohtajan alla olevaan johtoon – eikä siten
syvällisesti ymmärrä liiketoiminnan todelli-

Suorituskyvyn seuranta
ja riskienhallinta

Hallinnointi

Laillisuus ja
yritysvastuu

Tämän kehityksen estämiseksi strategisista kysymyksistä onkin keskusteltava läpi
vuoden yksittäisen kevätkokouksen sijaan.
Strategian taustalla olevia olettamuksia on
tällä tavoin jatkuvasti haastettava – hyvinäkin aikoina on oltava sopivasti paranoidi.
Tavoiteasetannassa oleellista on asettaa rima
korkealle – vain maailmanluokan performanssi riittää.
Myös hallinnointi- ja keskustelukulttuurilla on tärkeä rooli. Parhaat hallitukset vaativat johdolta eri vaihtoehtojen kartoitusta
eivätkä ne tyydy ”kyllä tai ei” -tyyppisten
päätösten tekijöiksi. Hallituksen puheenjohtajan rooli korostuu nimenomaan tällaisen kulttuurin luomisessa. Hyvä puheen16 BOARDVIEW 3 - 4/2016

Hallituksen
osaamisella
on ratkaiseva
merkitys

suutta. Jos hallituksen kokemuspiiri rajautuu
vain toimitusjohtajaan eikä sillä ole ymmärrystä asiakkaista eikä yhtiön toiminnasta,
näkemykset jäävät väistämättä suppeiksi.
Etenkin puheenjohtajan on syytä muodostaa
laaja verkosto ja harrastaa ”aktiivista kuuntelua” mahdollisimman monella saralla. Sanomattakin lienee selvää, että tämä ei tarkoita
operatiivisen johdon ohittamista päätöksenteossa tai organisaation ohjaamisessa, vaan

Hallitusten
kokoonpanon on
oltava monipuolinen

let on sitä mieltä, että yrityksellä ei ole selvää
digitaalista strategiaa eikä etenemissuunnitelmaa. Noin puolet ei edes koe hallituksen
aktiivisesti ajavan digitaalista agendaa. Kun
digitalisaatio voimistuu lähes jokaisella toimialalla, tulos on huolestuttava.

Hallituksen pitää olla aktivisti

Kontrolloija
Haastaa sekä strategisen suunnan (”mitä
tehdään”) että toteuttamissuunnitelman
(”miten tehdään”)

Aktivisti
Aktiivisesti muovaa
sekä strategista
suuntaa (”mitä”) että
toteuttamissuunnitelmaa (”miten”)

Strateginen
suunta
ja toteuttamissuunnitelma

Haastaja
Haastaa strategisen
suunnan (”mitä”), mutta jättää toteuttamissuunnitelman johdolle
(”miten”)

Navigaattori
Aktiivisesti muovaa
strategista suuntaa
(”mitä”), mutta jättää
toteuttamissuunnitelman johdolle (”miten”)

Vain
strateginensuunta

Haastaa

Fokus

Kumileimasin
Hyväksyy

kyse on nimenomaan kuuntelemisesta ja
oppimisesta, jotka tukevat itsenäisten näkemysten muodostamista.
Myös hallituksen koostumuksella on tärkeä vaikutus. Suurin osa haastatelluista nosti
tämän tärkeimmäksi asiaksi, jonka avulla
varmistetaan tehokas ja arvonluontikeskeinen hallitustyöskentely. Monen mielestä
liian usein puheenjohtajan lisäksi vain kaksi
tai kolme hallituksenjäsentä ottaa aktiivisesti osaa strategian ja arvonluonnin kehittämiseen. Muut ovat joko liian passiivisia,
liian keskittyneitä muihin aiheisiin, tai heiltä
puuttuu oikeanlainen osaaminen.
Millaiset jäsenet sitten parhaiten tukevat
arvonluontia? Tärkeimpiä ovat yrityksen
tilanteeseen sopiva toimiala- ja johtamiskokemus tukemaan yritystä tärkeimmissä
strategisissa prioriteeteissa sekä yleisjohtamisen kokemustausta, jonka perusteella
tavoitetason ja -aikataulun voi asettaa realistiselle, mutta riittävän haastavalle tasolle.
Lisäksi hallitusjäsenten kokoonpanon olisi
oltava riittävän monipuolinen, tai ainakin yksilöiden olisi ajateltava asioista riittävän moninaisesti, jotta taustaoletukset
tulevat riittävästi haastettua ennen merkittäviä päätöksiä. Toisaalta myös persoonien
on oltava mielekkäässä tasapainossa. Yhteisen maalin edelleen konkretisoimiseksi hallituksen jäsenten on hyvä myös omistaa yrityksen osakkeita.
Erityisen voimakkaasti tutkimuksessa
nousee esiin huoli riittävästä digitalisaatio-osaamisesta. Huolimatta siitä, että yli 80
prosenttia vastanneista uskoo digitalisaatiolla olevan merkittävää vaikutusta yrityksen tulevaisuuteen, yli puolet vastaajista on
sitä mieltä, että hallituksissa ei ole oikeanlaista osaamista ohjaamaan yhtiötä ja johtoa
digitalisaation läpiviennissä. Lisäksi yli puo-

Turbulentissa maailmassa menestyksen ja
kerran saavutettujen kilpailuetujen ylläpitäminen on vaikeaa. Tämä lisää tehokkaan hallitustyöskentelyn merkitystä.
Hallituksen roolin onkin heijastettava
yhtiön ja sen ympäristön tilannetta. Joskus
hallituksen on tarpeen olla todellinen aktivisti. Aina kannattaa vähintään olla tehokas
haastaja. Kumileimasin ei kannata olla
koskaan.

Muovaa
Rooli

Usein aktiivista hallitusta peräänkuulutetaan silloin, kun yritys on ongelmissa. Tämä
on toki tärkeää – hallituksen rooli korostuu
silloin, kun yritys tarvitsee kokonaisvaltaisen
transformaation. Mutta aktiivisen hallituksen arvo on vielä suurempi silloin, kun yrityksellä menee vielä hyvin. Juuri silloin uudistuminen ja ongelmien havaitseminen on
erityisen haastavaa. Sellainen hallitus, joka
sallii eriävät mielipiteet ja joka käy jatkuvaa
keskustelua haastaakseen strategian taustalla
olevat oletukset, pystyy todennäköisimmin
ratkaisemaan strategiset ongelmat jo ennen
kuin yritys koskaan joutuukaan kriisiin.
BOARDVIEW 3 - 4/2016
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Commit to an identity
and shape your future
PWC

As your adviser, partner and
catalyst, we deploy our expertise
and energy to help you succeed in a
constantly changing environment.
Follow PwC Suomi

www.pwc.fi
PwC helps companies to improve their efficiency, promote growth and to report reliably in a
constantly changing environment. With over 930 professionals across Finland at your service, we
are committed to delivering quality in consulting, deals, tax, legal, risk assurance, audit and other
assurance services. Our purpose is to build trust in society and solve important problems. To find
out more, please contact us or visit www.pwc.fi.

KILPAILUETU JA KASVU

Omistaja investoi
kilpailuetuihin
Kvartaalien yli omistaminen kannattaa vain
yhtiöissä, joilla on kilpailuetu. Jokin rakenteellinen
etu, kuten brändi, on menestyksen elinehto.

M

utta etumatka kilpailijoihin ei
yksin riitä, sillä kilpailuedun voi
menettää. Omistaja janoaa yhtiöitä, joiden edun hän kokee kestäväksi. Silloin johdon osaaminen korostuu.
Hallituksen ei pidä seurata vain liikevaihdon
tai liikevoiton kasvua, vaan sen on analysoitava myös taseen kehitystä. Omistajalle oman
pääoman tuotto ratkaisee.
Olennaista on, ajatteleeko johto kuin omistaja. Onko päätöksenteko enemmän strategiavai omistajalähtöistä?

Strategia vai omistaja edellä?
Strategialla johtaminen on valitettavan
yleistä keskivertoyhtiöissä. Niissä ajatuksena
on, että jos jotain on naulittu, se toteutetaan
lähes hinnalla millä hyvänsä. Silloin kalliit
yritysostot ja kilpailueduttomille aloille laajentuminen ovat arkea. Johdon ego kasvaa ja
valtapiiri laajenee, mutta omistaja maksaa
viulut. Marimekko lähti maailman metropoleihin. Fiskars harhautui ostelemaan letkuja
ja kuppeja. Liikevaihto kasvoi liki 50 prosenttia, mutta omistajan pääoman tuottoaste romahti 12,4 prosentista 8,6 prosenttiin
yhdessä tilikaudessa. Liian kalliilla hankittu
kasvu tuhoaa omistaja-arvoa.
Taseesta strategiajohto voi ajatella, ettei
velkaa ole koskaan liikaa. Toisaalta osa strategeista odottaa jatkuvasti maailmanloppua.
He eivät ota velkaa eivätkä jaa kuin murtoosan tuloksesta osinkoina. He pitävät ylisuurta kassaa, jos katastrofi vaikka vaaniikin
kulman takana. Ylikapitalisoituneessa yhti-

össä pääoman tuotto kärsii ja omistuksen arvo
jää potentiaalistaan.
Markkinaosuustaistossa strategiajohto myy
lisää hinnanalennuksilla. Se kasvattaa toiminnan kokoa, muttei kanna aina huolta kannattavuudesta. Fokusoidutaan epäolennaisiinkin
kulueriin, jotka sitten karsitaan näyttävin
säästöohjelmin.

Jukka Oksaharju,
osakestrategi,
Nordnet

Hallituksen oltava omistajan asialla
Omistajalähtöinen hallitus ymmärtää, että
rahoitusrakenteen on oltava tasapainossa.
Riskit pitää hallita ja liika kassa jakaa omistajille. Tällainen johto on maltillinen kasvun
suhteen ja säästeliäisyys on yrityskulttuurissa.
Uusia sovellutuksia löydetään olemassa oleville tuotteille ja palveluille. Menekkiä edistetään vain kannattavasti, eikä itseisarvona
pidetä kasvua, jota kaikkien tulisi tavoitella.
Kokoluokan kasvu ei ole synonyymi omistaja-arvon kasvulle. Omistajalähtöinen johto
investoi kilpailuetuihin ja hakee kasvua vain
niiden sisältä. Kasvu skaalautuu tulosriville
kohtuullisin investoinnein. Kasvulla luodaan
lisäarvoa vain silloin, kun kasvun hinnan huomioiva oman pääoman tuotto on suurempi
kuin omistajan tuottovaatimus.
Mitä vähemmän pääomaa (velkaa, anteja
ja osinkohanojen kuristamista) yhtiö tarvitsee liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun, sitä
arvokkaampi osake on.
Hallituksen on kunnostauduttava johdon
tukena, mutta omistajan asialla. Strategiaa
tulee toteuttaa vain silloin, kun hinnat ovat
kohdillaan omistajan näkökulmasta.
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THE CHANGING ROLE

Building Trust is Building Future
We are immersed in change. Technology, business models,
markets are changing at unprecedented speed.

T

he political landscape is dramatically different from just few years
back. Social and economic upheaval
is pulling threads in the fabric of the
European community.
In the midst of this, over the past couple
of years, we have seen some of our most
respected companies add fuel to the fire: For
neither is a company “entire of itself ”. Corporate scandals erode trust not only in the
brands and companies and individuals
involved, but in entire industries.
As board directors, does this concern us –
and are we concerned? Yes, it does, and yes,
we are.

The role of the board is being redefined
As board directors, we hire and fire executives. We are responsible for the company’s
major strategic choices. And we monitor the
company’s operation.
Over the past decade, boards of directors
around the world have seen their roles redefined in terms of the scope of their responsibilities, their actual workload, and the speed
with which they are required to respond. To
fulfil their mission requires a broad skill set
and strong judgement on the part of the
board of directors.

Regulators; Police or Pilots?
In that context, it would sometimes be helpful if regulators saw their role perhaps a
little more as pilots, and a little less as police.
Ongoing adjustments to the regulation of
corporate governance in Europe affect not
only boards’ flexibility – they actually rock
the very cornerstones of European corporate
governance.
The expressed goal of the European Commission is not to regulate more, but to regulate better. It would not be fair to say that
20 BOARDVIEW 3 - 4/2016

the European Commission legislates corporate governance extensively. But in politics,
the imperative to “do something” sometimes
overrides concerns of practicality, or unintended consequences.
In fact, the EU legislators seem to favor
Turid Solvang
patchwork over quiltmaking – they are addChair,
ing new pieces of legislation, without necesecoDa
sarily taking the overall regulative architecture into consideration.
Let’s look at two important pieces of legislation that are under discussion by the EU
right now.
Audit Reform blurring the clear-cut division of duties and liabilities?
The implementation of the Audit Reform
places audit committees at the heart of audit
quality. The new legislation allocates specific legal responsibilities to the audit committee, rather than to the board as a whole.
These include approval of non-audit services, and approval of the statutory auditor. We fear that this may create an information gap between board directors who sit on
audit committees, and board directors who
do not. Ultimately, this may result in a situation where some board members carry heavier legal responsibilities than others.
The regulation also requests that Audit
Committees’ performance be monitored by
the competent national authorities. In ecoDa’s view, an audit committee is a board subcommittee, and the board remains the ultimate responsible body. If
certain decision powers are
delegated to a subcommittee, the board should still be Building trust is
accountable for the consebuiding your
quences of its decisions.
company’s
future
In ecoDa’s view, placing
specific legal responsibilities on the audit committee,

blurs the governance system’s otherwise
clear-cut division of duties and responsibilities.

Shareholders rights or duties?
The revised Shareholders’ Rights Directive
is currently under negotiation between the
European Commission, the Council, and the
Parliament. While the title still focuses on
shareholders’ rights, the European Commission now seems to be taking more interest
in shareholders’ duties, than in their rights.
EcoDa does not believe that we can turn
inactive shareholders into micro-managers. We think it is risky to shift key decision-making powers away from the board,
and into the hands of shareholders – or
more specifically, to the fund managers or
proxy advisory firms to which they often
delegate many of their key governance
decisions.
These two examples – the Audit Reform
and the revised Shareholders’ Rights Directive – both illustrate two fundamental
points: The collegiality of the board and
its independent judgement are the cornerstones of corporate governance, and should
not be jeopardized. And legislators cannot
with one hand place more and more responsibility on boards of directors, while with
the other hand, take away its powers to fulfill these responsibilities.

Regulations vs voluntary initiatives
The challenges ahead are numerous and if
we don’t take them seriously, the legislators
surely will.
EU legislators want to encourage responsible investment, address the implications
of digitalization on company law and corporate governance, map minority shareholder
protection in the EU, consider initiating
a debate about boards’ efficiency, though
without really knowing where to start.
Board directors and business executives
have to acknowledge that recent corporate
scandals – like dieselgate and the Panama
papers – have compromised trust that was
already worn thin. As a result, it is only to
be expected that we are facing scrutiny.
We need to acknowledge that it is on this
background we are seeing powers being

regulated away from boards of directors, and
into the hands of shareholders and authorities.
Because when business misbehaves, government replies in its own native language: With
regulation.
In ecoDa’s view, regulators need to acknowledge that there are limits to what regulation
can achieve. At some point, they should consider whether it is time to stop regulating, and
reflect instead on whether supporting voluntary initiatives can sometimes achieve more.

Long term sustainable companies
In ecoDa’s view, the essential point is making market discipline work. This is why we are
paying so much attention to the functioning of
the “comply or explain” principle. We issued a
report last year on the monitoring of the corporate governance codes, and we are now engaged
with Mazars in the second phase of this project, to see if boards are taking the “comply or
explain” exercise seriously.
Today, we focus too much on maximizing
profit. Instead, every board of directors must
ask: “What is the purpose of this company –
and what part in society do we want to play?”
Companies should develop a governance
model that helps them attain their corporate
goals and allows them to make effective decisions in the long term interest of their company,
their shareholders, and other stakeholders.

The power of trust
For today, business is society, and society is
business. Companies need to understand that
if they compromise their bond of trust with
society, today’s regulators will find out, and
today’s customers and shareholders are freemen-of-the-land, and will migrate elsewhere.
Trust is earned, and cannot be bought. If
you want to be trusted, you need to build
trust. Doing so is not a matter of proclamations, but of steady work, in every company,
in every national institute of directors, and in
ecoDa, ever mindful of the fact that in today’s
global society, trust built over decades can be
destroyed in a minute, and that what affects
one, affects us all.
At the end of the day, people like to do business with people and companies they trust.
That is why building trust is also building your
company’s future!
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YRITYKSESI
KYBERKUMPPANI
Nixuilmo

Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen
liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Autamme asiakkaitamme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä
sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen
liittyviä riskejä. Teemme kyberturvasta totta.

PYYDÄ MEILTÄ JOHDON BRIIFFAUS KYBERTURVALLISUUDESTA
PETRI KAIRINEN
Toimitusjohtaja, Nixu Oyj
petri.kairinen@nixu.com

www.nixu.com

HYVINVOINTI LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

Motivoitunut henkilöstö
on hallituksen asia
Työhönsä sitoutunut ja innostunut
henkilökunta parantaa yrityksen
taloudellista menestystä. Motivoituneen
henkilöstön varmistaminen on strateginen
asia, joka kuuluu hallituksen agendalle.

Y

rityksen tärkein kilpailuetu on
osaava, innostunut ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön merkityksen oivaltaminen on kohtalonkysymys, joka jakaa yritykset menestyjiin ja
häviäjiin. Hyvin henkilöstöään johtavien yritysten etumatka kasvaa kiihtyvällä vauhdilla,
ja heikkoja kierre vie alaspäin. Tämä näkyy
päivä päivältä selvemmin, kun seuraa yritysten toimintaa, alan keskustelua ja tutkimusta.
On erityisesti yrityksen hallituksen tehtävä
varmistaa, että henkilöstö saa ansaitsemansa
painoarvon.
Yritysten toimintaympäristö muuttuu yhä
nopeammin samalla, kun sääntelyn määrä
kasvaa. Ympäristön paineisiin ja muutoksiin
pitää kyetä reagoimaan nopeasti, mutta se
täytyy tehdä governance-vaatimusten puitteissa. Se onnistuu parhaiten, kun henkilökunta sisäistää uudet asiat ja oppii elämään
jatkuvassa muutoksessa. Motivoitunut työntekijä haluaa hankkia jatkuvasti uusia taitoja
ja osallistua kehitystyöhön.
Henkilöstön avulla yritykseen luodaan
joustavaa palvelua, ratkaistaan ongelmia ja
keksitään uutta. Henkilöstökäytäntöjä tarvitaan, jotta tästä resurssista voidaan pitää
systemaattisesti huolta – huolletaanhan yrityksissä koneita ja laitteitakin. Henkilöstökäytännöt on laaja kokonaisuus, joka kattaa

muiden muassa henkilöstön kehittämisen, motivoinnin, seurannan ja hallinnoinnin. Vähintään yhtä tärkeä on yrityskulttuuri,
joka luo hengen tekemiseen.
Hallitus voi linjauksillaan edistää innovatiivista, eteenpäin katsovaa yrityskulttuuria,
jossa henkilöstö on täysillä mukana ja voi
vaikuttaa omaan työhönsä. Innostunut työntekijä suhtautuu työhönsä aloitteellisesti ja
pitkäjänteisesti. Esimerkiksi myyjä voi etsiä
aktiivisesti keinoja löytää uusia prospekteja,
ja huoltomies voi miettiä, miten asiakasta
voisi palvella sujuvammin ja tehokkaammin.
Hyvin johdetun henkilöstön avulla yrityksen tuottavuus paranee, tehokkuus kasvaa ja
työkykyä heikentäviä henkilöstöriskejä realisoituu vähemmän. Tärkein näistä hyödyistä
on tuottavuus eli mahdollisuus luoda uutta ja
lisätä kasvua, ei vain säästää ja leikata.

Tarja Tyni

Yritykset-yksikön johtaja,
Mandatum Life
Mandatum Life on DIF:n
asiantuntijakumppani

jatkuu sivulle 25

Arvojen pitää näkyä
toimintatavoissa ja
yrityskulttuurissa
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RIITojEN
RATKAISu

YRITYSjÄRjESTELYT
jA RAHoITuS

KILPAILu- jA
Eu-oIKEuS

MuuT
ERIKoISTuMISALAT

olemme asiakkaidemme luotettu neuvonantaja vaativassa liikejuridiikassa.
Sitoudumme toimeksiantoihimme tinkimättömästi asiakkaan etu ja yhteistyön
tuloksellisuus päätavoitteenamme.

Asianajotoimisto Merilampi oy

HELSINKI

TAMPERE

www.merilampi.com
company/merilampi-attorneys
MerilampiAttorneys
Merilampi
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Hallitus voi haastaa ja
sparrata ylintä johtoa
Henkilöstö on strategisen tason asia, joka
kuuluu yrityksen hallituksen agendalle. Operatiivinen tekeminen ja henkilöstökäytäntöjen toteutus on toimitusjohtajan ja henkilöstöjohtajan asia, mutta hallituksen on tehtävä
linjanvedot ja varmistettava niiden toteutuminen. Keskeinen osa henkilöstön motivointia on palkitseminen, jonka perusteet tukevat
yrityksen strategiaa ja tavoitteita.
Parhaimmillaan henkilöstöasioita seuraava
hallitus on toimitusjohtajan ja ylimmän johdon sparrauskumppani, joka tarjoaa yrityksen käyttöön omaa kokemustaan ja tuo muualta parhaita käytäntöjä. Hallitus voi seurata,
ohjata ja tarvittaessa kyseenalaistaa ja haastaa yrityksen johtoa näkemyksillään.
Myös tutkimustieto kertoo, että henkilöstöasioiden hyvä hoito kulkee käsi kädessä yrityksen taloudellisen menestyksen kanssa.
Esimerkiksi henkilöstökonsulttiyhtiö Tower
Watson on selvittänyt, että työntekijöiden
heikompi sitoutuminen yhdistyy pienempään
liikevoittoprosenttiin 50 globaalissa yrityksessä. Näyttöä on myös siitä, että suoritukseen perustuva rahallinen palkkio vaikuttaa
myönteisesti henkilöstön työmotivaatioon.

Oman työpanoksen merkitys
Hallituksen asia on seurata, miten hyvin yrityksen julkilausutut arvot toteutuvat arjessa.
Usein arvoissa puhutaan avoimuudesta ja
henkilöstön arvostuksesta. Arvojen pitää
näkyä konkreettisesti toimintatavoissa ja yrityskulttuurissa, jolloin ne tukevat henkilöstön tyytyväisyyttä ja motivaatiota. Jos johto
käyttäytyy arvojen vastaisesti, vaikutus on
jyrkästi päinvastainen.
Merkityksellisyyden kokeminen työssä
on yksilölle erittäin tärkeää. Työntekijän on
ymmärrettävä, miten oma työpanos vaikuttaa koko yrityksen menestykseen ja taloudelliseen tulokseen. Kun laajempi ymmärrys
kytkeytyy hyvin rakennettuun ja viestittyyn
palkitsemisjärjestelmään, työntekijä sitoutuu
työhönsä entistä paremmin.
Arvoihin ja kulttuuriin liittyvät myös vastuulliset toimintatavat. Yhä useammin työntekijät seuraavat, miten oma työnantaja

hoitaa yritysvastuuasiat: täytetäänkö vain
velvollisuudet vai ilmeneekö vastuullisuus
aidosti käytännössä.
Suuremmissa yrityksissä on perinteisesti
ollut erityinen hallituksen nimittämä palkitsemisvaliokunta, jonka työ on painottunut
johdon kannustinjärjestelmiin ja nimityskysymyksiin. Kun näkökulma on laajentunut
koko henkilöstöön, nimikin on yhä useammassa yrityksessä muuttunut henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnaksi.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee hallitukselle esityksiä. Valiokunnan käsittelemien teemojen määrä vaihtelee huomattavasti yrityksestä riippuen,
mutta laajimmillaan asialista kattaa kaikki
olennaiset henkilöstökäytännöt mukaan
lukien johtoa koskevat asiat. Valiokunta seuraa ja ohjaa toimintaa ylätasolla ja hyödyntää
erilaisia kyselyitä, vertailutietoja ja arviointityökaluja.

Valiokunnan
agendalla henkilöstö
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta seuraa ja
ohjaa yrityksen henkilöstökäytäntöjä. Tähän on
koottu teemoja valiokuntien asialistoilta.
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

yrityksen toimintaa ohjaavat arvot
yrityskulttuurin kehittäminen
ylimmän johdon suorituksen arviointi
johdon ja avainhenkilöiden nimittäminen
ja seuraajasuunnittelu
kykyohjelmat
johtamisen ja esimiestyön tuki ja kehittäminen
henkilöstön ja johdon palkitsemisjärjestelmät
ja kilpailukyky
henkilöstöstrategia
ikäohjelmat ja eläkestrategia
työnantajamaine ja yrityksen brändi
henkilöstön tuottavuus ja tehokkuus
henkilöstön osaamisen kehittäminen
työilmapiiri ja henkilöstön tyytyväisyys
henkilöstöriskien ja työkyvyn hallinta
työterveys ja -turvallisuus
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PALKITSEMISEN PERUSTEET

Hallitusten palkitseminen
pörssiyhtiöissä muuttuu
Mahdollisesti jo vuoden 2018 yhtiökokouksissa
hallituspalkkioiden käsittelytapa muuttuu. Yhtiökokouksissa
tullaan äänestämään yhtiön eteenpäin suuntautuvasta
palkitsemispolitiikasta ja toisaalta taaksepäin katsovasta
palkitsemisraportista. Tähän tähtää osakkeenomistajan
oikeuksia koskevan direktiivin muutoshanke.

Y

htiökokousten äänestykset koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan
palkitsemista. Yhtiöt joutuvat avaamaan aiempaa tarkemmin toimitusjohtajan palkitsemisen ja hallituspalkkioiden
perusteet.
Vanha käytäntö perustella hallituspalkkioesitykset vain silloin, kun palkkioita esitetään
nostettavaksi, jää historiaan. Varsinkin suurten pörssiyhtiöiden joukossa nähdään edelläkävijöitä, jotka jo keväällä 2017 perustelevat
hallituspalkkioesityksen sisältöä riippumatta
siitä, merkitseekö esitys palkkion muuttamista vai säilyttämistä ennallaan.

Palkitsemisen rakenteissa eroja
Suomalaisten listayhtiöiden hallituspalkkiot
ovat keskimäärin lähes vuoden 2010 tasolla,
vaikka samaan aikaan hallitustyön vaatimukset kasvavat koko ajan. Tämä selviää tänä
vuonna tehdystä selvityksistä (Hallituspalkkioselvitys 2016 ja The Nordic Director Compensation Report 2016).
Hallitusten jäsenten palkitseminen muodostuu pääosin kiinteästä palkkiosta, joka
maksetaan joko kuukausittain (29 % yhtiöistä) tai vuosittain (70 % yhtiöistä). Pörssiyhtiöistä 52 prosenttia maksaa kiinteän
palkkion lisäksi kokouspalkkioita.
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Yhtiöistä, joissa on ulkomaalaisia hallituksen jäseniä, 37 prosenttia maksaa ulkomaalaisille jäsenille korkeampaa, yleensä
kaksinkertaista palkkiota. Ulkomailla kokouspalkkiot ovat harvinainen palkitsemismuoto. Niiden sijaan hallituksen jäseniä
palkitaan Suomen tasoa korkeammalla kiinteällä palkkiolla. Myös Suomessa kiinteä
palkkio on merkittävästi korkeampi yhtiöissä,
joissa ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Hallituspalkkioiden taso
Vuoden 2016 yhtiökokouksessa 15 prosenttia yhtiöistä korotti ja kolme prosenttia laski
hallituspalkkioitaan. Hallituspalkkion mediaanin kasvu on hidastunut huomattavasti
2000-luvun alusta.
Hallituksen jäsenelle pelkästä hallitustyöskentelystä maksettavan hallituspalk-

Ulkopuolisten
nimitystoimikuntien
käyttö yleistyy

Leena Tyynilä

osakas,
Alexander Incentives Oy
Alexander on DIF:n
asiantuntija-kumppani

kion mediaani on 33 975 euroa vuodessa (ei
sisällä valiokuntapalkkioita). Vuonna 2016
hallituksen jäsenen mediaanipalkkio nousi
kuusi prosenttia. Sen sijaan puheenjohtajan
mediaanipalkkio ei noussut lainkaan.
Lähes kaikki hallituksen puheenjohtajat
saavat jäsentä korkeampaa hallituspalkkiota.
Valtaosalla Large Cap ja Mid Cap -yhtiöistä
sekä osalla Small Cap -yhtiöistä on myös
varapuheenjohtaja, jolle maksetaan korkeampaa hallituspalkkiota.
Markkina-arvoltaan, liikevaihdoltaan,
taseen loppusummaltaan tai henkilöstön
lukumäärältään suuremmat yhtiöt maksavat
korkeampaa palkkiota kuin pienemmät yhtiöt.

Valiokunnat ja niiden palkitseminen
Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksista
70 prosentilla on yksi tai useampi valiokunta.
Yleisin on tarkastusvaliokunta; muita yleisiä
ovat nimitysvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, jotka on joissain yhtiöissä yhdistetty
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnaksi.
Ulkopuolisten nimitystoimikuntien käyttö
on yleistyvä ilmiö. Ulkopuolinen nimitystoimikunta vastaa samoista tehtävistä kuin hallituksen alainen nimitysvaliokunta, mutta
koostuu tyypillisesti 3–5 suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä asiantuntijajäsenenä toimivasta hallituksen puheenjohtajasta.
Valtaosa yhtiöistä, joilla on valiokunta,
maksaa valiokuntien puheenjohtajille tai
jäsenille hallituspalkkion lisäksi valiokuntapalkkiota. Valiokuntapalkkio muodostaa
noin kymmenyksen hallituksen jäsenen
kokonaispalkkiosta ja noin seitsemän prosenttia puheenjohtajan kokonaispalkkiosta.
Valiokuntapalkkio maksetaan yleisimmin
kokouspalkkiona ja suurin osa yhtiöistä maksaa valiokunnan puheenjohtajalle korkeampaa palkkiota kuin saman valiokunnan
jäsenelle. Hallituksen ulkopuolisille nimitystoimikunnille ei pääsääntöisesti makseta
palkkiota. Valiokunnan puheenjohtajalle
vuodessa maksettavan valiokuntapalkkion
mediaani on 5 550 euroa ja valiokunnan
muiden jäsenten 2 800 euroa.

Hallituksen kokonaispalkitseminen
Hallituksen jäsenen vuosittainen kokonaispalkkio koostuu hallituspalkkioista ja mahdollisesta valiokuntapalkkiosta. Listayhtiöistä 42
prosentilla ei joko ole valiokuntia tai valiokuntatyöskentelystä ei palkita erikseen. Tällöin
hallituksen kokonaispalkkiot määräytyvät pelkän hallituspalkkion perusteella.
Hallituksen jäsenen kokonaispalkkion (hallituspalkkio + valiokuntapalkkio) mediaani on
35 375 euroa vuodessa, hallituksen puheenjohtajan 61 200 euroa vuodessa ja varapuheenjohtajan 46 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkiot ovat keskimäärin
1,7-kertaisia jäseneen verrattuna.

Hallitusten jäsenten
osakeomistus kohdeyhtiössä
Hallituksen jäsenen osakeomistus yhtiössä
lisää osakkeenomistajien luottamusta hallituksen toimintaa kohtaan ja varmistaa, että hallitus toimii osakkeenomistajien edun mukaisesti.
Hallituksen jäsenten on kuitenkin usein
sisäpiiriasemasta johtuen hankalaa tai jopa
mahdotonta hankkia osakkeita vapaasti markkinoilta. Tällöin palkkion maksu osakkeina voi
olla ainoa tapa lisätä hallituksen omistusta.
Nykyisin 50 listayhtiössä palkkio tai osa
siitä maksetaan osakkeina. Päätös palkkion
maksamisesta osakkeina ja palkkionmaksun
toteutustavasta tehdään yhtiökokouksessa.
Maksu toteutetaan Suomessa pääsääntöisesti
siten, että 40–50 prosenttia hallituspalkkioista
maksetaan suoraan yhtiön osakkeina ja loput
rahana ennakonpidätystä varten.
Useimmat yhtiöt päätyvät maksamaan osakeosuuden markkinoilta jäsenten lukuun hankittavilla osakkeilla prosessin suoraviivaisuuden vuoksi. Tässä yhteydessä on hyvä miettiä
myös MAR-ilmoitusten sujuva hoito.
Perinteistä yhtiön menestykseen sidottua
tulospalkkiota käyttää vain kaksi suomalaista
pörssiyhtiötä ja ainoastaan yksi yhtiö käyttää
optioita hallituksensa palkitsemiseen. Hallitusten jäsenet omistavat yhtiöissään osakkeita
yhteensä 13,4 miljardilla eurolla. Vuonna 2016
hallituksen jäsenen mediaaniomistus on 41
624 euroa.
BOARDVIEW 3 - 4/2016
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YHTEISTYÖ JA LUOTTAMUS

Omistajat mukaan arviointeihin
Hallitusten valmius toimintansa monipuoliseen ja
systemaattiseen arviointiin on lisääntynyt. Toimivaa johtoa
kuullaan hallitusarvioinneissa aiempaa enemmän.

H

allituksen työskentelyn arvioinnilla on kaksi keskeistä tavoitetta:
hyvin tehty arviointi auttaa hallitusta lisäämään työnsä strategista vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja toiseksi hallituksen toiminnan arviointi antaa
tietoa hallituksen rakenteen ja kokoonpanon kehittämistarpeesta sille elimelle, joka
tekee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen
kokoonpanosta.

Ristiin arviointeja
Hallitusten valmius toimintansa systemaattiseen ja monipuoliseen arviointiin on lisääntynyt. Enää ei tyydytä pelkästään hallituksen
toiminnan arviointiin kokonaisuutena vaan
arvioidaan myös yksittäisten hallitusjäsenten
toimintaa. Sen yhteyteen on luontevaa kytkeä
myös toimitusjohtajan arviointi.
Yleistyvä ja tervetullut trendi on, että toimitusjohtaja ja mahdollisesti muukin toimiva
johto arvioivat hallituksen toimintaa. On loogista, että hallituksen toimintaa arvioivat toimitusjohtajan ohella myös säännöllisesti hallituksen kokouksiin osallistuvat talousjohtaja
ja sihteerinä toimiva lakiasiainjohtaja.
Läheskään kaikki hallitukset eivät pyydä
toimivaa johtoa arvioimaan toimintaansa.
Tähän suuntaan kannattaa kuitenkin mennä,
sillä hallituksen ja toimivan johdon välinen
dialogi, hyvä yhteistyö ja luottamus ovat
yhtiön menestyksen kulmakiviä.
Moni hallitus tyytyy itsearvioon. Itsearvio
on luonteva tapa kehittää toimintaa, mutta
aika ajoin sitä olisi syytä täydentää ulkopuolisella arviolla. Ulkopuolisen fasilitaattorin
käyttäminen tuo uutta sisältöä ja uusia lähes-
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tymistapoja sekä todellisten mielipiteiden
esiin nostamiseen tarvittavaa anonymiteettiä.

Nimitystoimikuntien syytä aktivoitua
”Sitä saat, mitä mittaat” pätee hallitustyön
arvioinneissa. Koska arvioinnin yksi keskeinen tavoite on työskentelyn kehittäminen,
on hallituksen puheenjohtajalla oikeutetusti
keskeinen rooli siinä, millä tavalla arviointi
suoritetaan.
Koska omistajien, hallituksen ja toimivan
johdon yhteistyö, luottamus ja osaaminen
ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen menestykselle, kannattaa omistajat osallistaa suunnitteluun, läpivientiin ja lopputulosten arviointiin. Omistajien edustajana pörssiyhtiöissä
toimii usein nimitystoimikunta.
Olen ollut tilanteissa, joissa nimitystoimikunnan puheenjohtaja on hallitusarvioinnin
tuloksia ja johtopäätöksiä läpikäytäessä hämmästellyt, miksi prosessissa ja tuloksissa ei
ole ollut niitä näkökulmia, joita hän oli olettanut. Siinä vaiheessa ei enää voi muuta kuin
todeta, että nimitystoimikuntaa olisi pitänyt
kuulla, kun hallitusarvioinnin rakennetta ja
prosessia suunniteltiin.

Mikael
Silvennoinen

osakas ja hallituksen
puheenjohtaja,
IMS Talent
DIF:n jäsen

Hallitusarvion
komponentit
rooli strategian tekemisessä ja uudelleen arvioinnissa
kytkentä liiketoiminta- ja johtamiskysymyksiin
kokoonpano ja rakenne
työskentelyn prosessit
dynamiikka
puheenjohtajan toiminta

TYÖNJAKO SELKEÄKSI

Näin hallitus tukee kasvuyhtiötä
Hallituksen tehtävänä on tehdä nopeita strategisia
päätöksiä. Erityisesti kasvuyhtiöissä työnjaon on
oltava selvillä ja viestinnän dokumentoitua.

P

ienissä ja voimakkaasti kasvuhakuisissa yhtiöissä hallituksen toiminnan ensimmäinen ja tärkein
kulmakivi eli omistajien tahtotila
on yleensä aina selvillä ja reunaehdot toiminnalle valmiiksi sovittu. Tyypillisesti tällaisissa yrityksissä hallituksen on tehtävä
nopealla tahdilla yrityksen kannalta merkittäviä strategisia päätöksiä. Kerran kuussa
kokoontuva hallitus on auttamatta myöhässä, jos yrityksen tuotekehityksessä yksi
sykli mitataan tunneissa.
Strategian epäonnistumiseen on yleensä
kaksi mahdollista syytä. Joko strategian
taustalla olevat olettamukset ovat vääriä tai
olettamukset ovat oikeita, mutta toteutus
epäonnistuu.
Strategisten olettamusten ja jalkautuksen
jatkuva arviointi kasvuyrityksen toimintaa
vasten on hallituksen tärkein tehtävä. Olettamusten kyseenalaistaminen ympäröivään
maailmaan peilaten ja jo tehtyjen strategisten päätösten osalta oman osaamisen tuominen jalkautuksen avuksi tuo toimintaan sen
ylätason perspektiivin, jonka kasvuyrityksen
toimiva johto menettää keskittyessään päivittäisiin asioihin.
Tutkimusten mukaan hallitukset käyttävät
keskimäärin 80 prosenttia kokousajastaan
nykyisten operatiivisten asioiden käsittelyyn
ja vain loput 20 prosenttia strategiatyöhön.

Hallituksen ja toimivan johdon työnjako
Erityisesti kasvuyrityksessä on huolehdittava,
että hallituksen jäsenet eivät astu toimivan
johdon tontille eivätkä esimerkiksi ohjeista

työntekijöitä suoraan. Tämän periaatteen
rikkominen heikentää ilmapiirin lisäksi johdon roolia ja sotkee hallituksen käsiteltäväksi asioita, jotka eivät sinne kuulu.
Kasvuyrityksissä hallituksen ja johdon kesken asiat sovitaan usein epävirallisia kanavia
pitkin esimerkiksi pikaviestiryhmissä ja tarvittavat päätökset saadaan näin ajoissa tehtyä. Pahimmillaan pelataan pöytäkirjojen
päiväyksillä, jotta vaadittavat dokumentit
saadaan ajoissa eteenpäin. Protokollaa voidaan oikoa, jos hallituksen kesken vallitsee
luottamus ja yksimielisyys.
Hallituksen keskusteluista tulisi luotettavasti tallentaa pöytäkirjaan käsittelyn vaiheet, mistä lähtöolettamuksista ja minkä
asiakohtien kautta tiettyyn päätökseen päädyttiin. Tämä helpottaa päätösten avaamista
jälkikäteen. Hallituksen jäsenille tulevat tehtävät ja niiden valmistelu sekä seuranta kannattaakin hoitaa keskitetysti. Omistajan
ääni pysyy paremmin kuuluvissa ja strategia muuttuu käytännöksi, kun koko hallitus
pysyy myös kokousten välillä kartalla siitä,
missä kulloinkin mennään.

Turkka Turunen

CEO Finland,
Admincontrol

Admincontrol
Perustettu 2005
Liikevaihto vuonna 2015
7,2 miljoonaa euroa
Omistaja Herkules Capital
Toimiala Hallitusportaalit ja
virtuaaliset datahuoneet
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Paras yhteisövarainhoitaja
2015, 2016.
Toimii myös yrityksille.
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ARVOA KASVATTAMASSA

Miksi pääomasijoittajien yritykset
kasvavat ja tuottavat?
Kaikissa sijoitusprosessin vaiheissa luodaan kohdeyrityksille
arvoa. Tästä on kyse pääomasijoittamisessa ja syy siihen, miksi
pääomasijoittajien yritykset saavat aikaan parempia tuottoja
kuin pörssiyhtiöt. Myös hallitusten työ on niissä erilaista.

H

ajaantuneen omistajajoukon
sijaan pääomasijoittajavetoisissa
yhtiöissä omistajuus (ja valta) on
keskittynyt tyypillisesti yhdelle
pääomistajalle. Yrityksen johto toteuttaa
pääomistajan strategista tahtoa eli yrityksen
maksimaalista arvon kasvattamista. Pääomistajan irtautumisen vääjäämättömyys
korostaa tätä tavoitetta, koska onnistumisen
mittauspiste tulee varmasti eteen ja johdon
oman sijoituksen arvo realisoidaan samassa
yhteydessä. Tyypillisesti viiden vuoden omistusjakso tukee tavoitteellista arvonluontia,
koska tavoitteet on helpompi asettaa keskipitkälle tähtäimelle ja johtoryhmien sekä
muiden avainhenkilöiden käytännön motivointi toimii.
Parhaimmillaan johdon kannustimet
onnistuvat, kun yhtiön omistajilla ja johdolla
on samat tavoitteet, jolloin yksituumaisuus
heijastuu rakentavana dialogina hallituksen/
omistajan ja johdon välillä koko sijoitusjakson ajan. Kummankaan osapuolen ei tarvitse
arvuutella toisen motivaatiota ja tarkoitusperiä vaan kommunikointi on läpinäkyvää

ja tavoitteellista. Exitiin liittyvät keskustelut
ovat toistuvia.
Velkavivun käyttö on hyödyllistä, mutta liiallisena dopingina se sotkee yhtiön strategisen agendan toteuttamista. Mitä epäkypsempi ja vaikeammin ennustettava bisnes
on, sitä hankalampaa on velkavivun käyttö.
Kääntäen: mitä tasaisempaa ja ennustettavampaa yhtiön kassavirta on, sitä helpompi
on lisätä velkavivun määrää.
Suomessa on hyvin toimiva pankkijärjestelmä ja velkaa on tarjolla riittävästi hyviin
hankkeisiin. Huonot hankkeet eivät saa velkaa tai ainakin se on äärimmäisen kallista.

Tuomas Lang

hallituksen
puheenjohtaja
Suomen pääomasijoitusyhdistys

Onnistumisen
mittauspiste tulee
varmasti eteen
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Ylivelkaantuneiden yhtiöiden hallinnointi
on tuskallista ja vie päähuomion pois liiketoiminnan kehittämisestä. Huono kierre on
tuolloin todennäköinen lopputulos.

Näin rakennetaan hyvä hallitus
Pääomasijoitusyhtiöiden hallitukset ovat parhaimmillaan hands-on -tyyppisiä. Ne sparraavat johtoa monipuolisesti ja ilman byrokratiaa. Henkilöinä he ovat kokeneita liikkeenjohtajia, jotka ovat mieluiten hankkineet oman kokemuksensa kohdeyhtiön haasteiden kanssa vastaavissa tilanteissa. Hallitus
ei koskaan voi olla oikeasti hyvä ilman hyvää
puheenjohtajaa. Puheenjohtajilla on myös
tärkeä rooli hallitusten muodostamisessa ja
jäsenten rekrytoinnissa.
Pääomasijoittaminen on Suomessa toimialana hyvin nuori ja käytännöllisesti katsottuna lähes kaikki sijoitukset ovat kasvun
rahoittamista eri muodoissa. Suomesta puuttuvat esimerkiksi kokonaan isot LBO- ja
TurnAround-rahastot, koska tällaisia sijoituskohteita on yksinkertaisesti tarjolla rajoitetusti. Haasteet liittyvät lähes poikkeuksetta
erilaisiin kasvuhaasteisiin Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Kasvun esteiden
poistaminen on hallitusten keskeinen tavoite.
Sarjayrittäjyys tuottaa parhaita hallituksen
jäseniä, koska eteen tulevat haasteet tuskin
ovat uniikkeja tapahtumia vaan vastaavanlaiset tilanteet on todennäköisesti koettu jo
aiemmin ja ne osataan kääntää voitoiksi.
Monipuolinen kokemus eri hallinnon
aloilta on tärkeää. Strategisen toimialanäkemyksen lisäksi hallituksissa on syytä olla
riittävästi analyyttista numerovoimaa, HRasioiden syväosaamista, kansainvälistä kokemusta, markkinointi- ja viestintätaitoja ja
digiosaamista.
Teoreettisen kokemuksen sijaan tulisi painottaa vahvasti käytännönläheistä liikkeenjohdollista kokemusta, jota voidaan maustaa
kuhunkin tapaukseen sopivalla erityisosaamisella. Hallituksen jäsenten lukumäärä ei
saa olla liian suuri, koska silloin keskustelu
kärsii. Optimi on 4–6 jäsentä.
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Pääomasijoittajat
kykenevät
nopeisiin liikkeisiin

Miten hallitukset käytännössä toimivat?
Hallitustyöskentely keskittyy pääomistajan
agendan toteuttamiseen eli palvelemaan kohdeyhtiön maksimaalista arvonnousua. Tämä
ei tarkoita lyhytnäköistä opportunismia vaan
kaikkea yhtiön toiminnan kehittämistä: kasvua, kannattavuutta, tehokkaampaa pääomankäyttöä sekä yrityksen strategisen position parantamista. Kaikissa osa-alueissa on
vaikea menestyä samanaikaisesti, mutta jos
yhtiö menestyy esimerkiksi 3/4 osatekijässä,
sijoituksesta tulee todennäköisesti suuri
menestys!
Hallitusten työ on jaettu vuosikellon
mukaisesti yleensä sellaiseen rytmiin, että se
palvelee yhtiön johtamista tehokkaasti. Varsinaisia kokouksia on joka kuukausi. Lisäksi
on lukematon määrä epämuodollisia kokouksia ja paljon kanssakäymistä yhtiön johdon
ja talousjohdon kanssa. Puheenjohtajien rooliin kuuluu viikoittainen toimitusjohtajan
sparraus ja aktiivinen ote hallituksen kokousten suunnittelussa yhdessä pääomasijoittajan
edustajien ja toimivan johdon kanssa.
Kustakin hallituksen jäsenestä pyritään
saamaan erityisosaaminen esille ja roolitukset mietitään tarkkaan. Kalenterivuoden
aikana pidetään 1–2 pidempää strategiasessiota, jossa päivitetään yhtiön pidemmän
aikavälin tavoitteita.

Intressien yhdistäminen johdon kanssa
Toimivien kannustejärjestelmien rakentaminen on pääomasijoittajien keskeisiä osaamisalueita. Liian anteliaiden tai toisaalta kitsaiden kannustimien heikkoutena on, että

toimivan johdon intressit eivät muodostu
yhdenmukaiseksi omistajien tavoitteiden
kanssa. Kommunikaatio ja yhteistyö saattavat kärsiä. Tämän vuoksi yhteinen “base case”
pitää rakentaa huolella. Yhteiset tavoitteet,
sovitut mittarit (KPI:t), aikataulu ja oikein
mitoitetut kannustimet saavat homman toimimaan. Ongelmia saattaa silti tulla, koska
olosuhteet, kuten kilpailuympäristö, muuttuvat jatkuvasti. Silloin kannustinrakennetta
on pakko päivittää.
Omalla rahalla sijoittaminen pitää hallituksen vireänä. Pääomasijoittajien logiikkaan
kuuluu kannustaa myös hallituksen jäseniä
omiin sijoituksiin, jotka on tyypillisesti tehty
samoin ehdoin kuin pääomasijoittajan rahaston sijoitukset. Sijoitussummat vaihtelevat
merkittävästi henkilön oman varallisuustason, sijoituskyvyn ja -halukkuuden mukaan.
Suomessa pääomasijoittajat ovat ainakin
toistaiseksi olleet suhteellisen konservatiivisia johdon palkitsemisessa. Palkkainflaatio on pysynyt kohtuullisena ja johdon omanpääoman ehtoiset sijoitukset on tehty maltillisina suhteessa pääomarahastojen sijoituksiin. Tässä kohtaa on lähestytty anglosaksista
mallia, jossa onnistunut sijoitus johtaa johdon avokätiseen palkitsemiseen. Toisaalta
downside-skenaarion ja sijoituksen menettämisen uhka on tärkeää.

Kohdeyritysten kulttuurin muutos
Kun pääomasijoittaja ostaa enemmistön (tai
merkittävän vähemmistön) kohdeyrityksestä,
yhtiön liiketoimintastrategia ja sen toteuttamiseen läheisesti linkittyvä osakassopimus
kirjoitetaan uudelleen. Yhtiölle luodaan
uudet kunnianhimoiset visio, missio ja pelisäännöt.
Vahva enemmistöomistaja ja yhtiön uusi
hallitus alkavat heti ohjata yhtiön toimintaa
uusien ohjeiden mukaisesti. Ihannetilanteessa hallitukseen tulevat jäsenet ovat hankkeessa kiinni jo ennen sen toteutumista. Toki
yrityksen luonne, sen perinteet, johdon suvereniteetti, hallituksen osaaminen ja lukuisat muut osatekijät määrittävät, kuinka tar-

mokkaasti uutta strategiaa ajetaan, ja miten
raju on yritykseltä vaadittava toimintakulttuurin muutos. Yleensä monessa suhteessa
vaaditaan totaalimuutosta. Joskus selvitään
hienosäädöllä. Tämän takia pääomasijoittaminen on niin kiehtovaa. Yrityksiä laitetaan
uuteen uskoon ja luodaan uusia menestystarinoita.
Pääomasijoittajat sijoittavat yrityksiin,
joissa on paljon arvonnousupotentiaalia.
Kohteita ei valita sattuman kaupalla vaan
sijoituskohteet seulotaan sadoista mahdollisista kandidaateista. Tyypillisesti vain 1–3
prosenttia pääomasijoitusyhtiön haaviin
tulevista mahdollisista sijoitushankkeista
toteutuu. Valintaprosessi on todella tiukka.
Kohteeksi valikoituneissa yrityksissä täytyy
olla jotain poikkeuksellista suuruutta, todellista kilpailu- ja innovaatiokykyä. Näiden
positiivisten rakennusainesten huolellinen
vaaliminen ja edelleen kehittäminen on erittäin tärkeää samalla kun yritysten toimintakulttuuriin ajetaan muutosta.

Nopeat liikkeet helpompi toteuttaa
Pääomasijoittamisesta on tullut merkittävä
omistamisen muoto myös Suomessa. Kehitys liittyy läheisesti pääomamarkkinoiden
yleisempiin kehitystrendeihin maailmalla,
mutta Suomen kohdalla se sopii erityisen
hyvin meillä vallitsevaan epäkypsään yritysrakenteeseen. Suomessa on paljon pieniä pkyrityksiä, joilla on samankaltaiset ongelmat
liiketoiminnassaan: Miten päästä kansainvälisille markkinoille ja kasvaa suuremmaksi
tekijäksi? Mistä lisäresursseja kasvuun ja
henkistä pääomaa yritysten johtoon ja hallituksiin?
Pääomasijoittajat tekevät tätä työkseen ja
kykenevät nopeisiin liikkeisiin. Pääomasijoittajat pystyvät yhdistämään riskipääoman
ja kunkin yrityksen vaatiman erityisosaamisen elegantilla tavalla ja ottamaan huomioon
aikaisempien omistajien intressit. Sitten kun
yritys on kypsemmässä vaiheessa ja ehkä
nopein kasvuvaihe on ohitse, on aika esitellä
nämä yhtiöt uusina pörssiyhtiöinä.
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TIETOSUOJA-ASETUS

Jyvät akanoista
Yritysvastuu ja läpinäkyvyys ovat tulleet Eurooppaan
jäädäkseen. Menestyneet organisaatiot ovat oivaltaneet
niiden merkityksen liiketoiminnan kasvulle. EU:ssa
näiden arvojen toteutumista vauhditetaan digitaalisessa
sisämarkkinassa uudella EU:n tietosuoja-asetuksella.

K

eväällä 2018 voimaan tuleva GDPR
eli EU:n laajuinen tietosuoja-asetus
sääntelee, miten kansalaisten henkilötietoja tulee käsitellä liiketoiminnassa. Digitaalisen sisämarkkinan keskeinen
ajatus on edistää liiketoimintaa Euroopassa
tuomalla EU-jäsenvaltiot yhteiselle Euroopan
laajuiselle digitaaliselle markkinalle.
Korkeatasoisella tietosuojalla edistetään
luottamusta sähköisiin palveluihin. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä ja
organisaatioita, jotka käsittelevät EU-kansalaisten henkilödataa myös silloin kun organisaatio sijaitsee EU-alueen ulkopuolella.

Uusia vastuita
Tietosuoja-asetus tuo yrityksille uudenlaisia
vastuita. Suurin muutos liittyy liitetoiminnan
läpinäkyvään järjestämiseen. Yrityksen on
ylläpidettävä dokumentaatiota, jolla se voi
osoittaa ottavansa tietosuojan asianmukaisesti huomioon. Tietosuojan järjestäminen
edellyttää myös tietoturvan järjestämistä.
Merkittäviä tarkennuksia on yrityksen
velvollisuus riskiarvioiden tekemiseen sekä
tietosuojan rakentaminen järjestelmiin ja
tiedonkäsittelymalleihin. Viranomaiset voivat jatkossa suorittaa yrityksille auditointeja
ja asetus velvoittaa yrityksen ilmoittamaan
puutteista välittömästi asiaa valvoville
viranomaisille. Jos yrityksen todetaan rikkoneen GDPR:n pykäliä, korvaussummat
voivat olla jopa neljä prosenttia globaalista
liikevaihdosta. Teknologia on nyt avainasemassa.
GDPR tarjoaa yrityksille mahdollisuuden
tehostaa liiketoimintojaan uusilla teknologiavalinnoilla. Samalla se toimii kannusti-

mena uudistuksiin, jotka voidaan compliance-näkökulmasta poiketen tehdä siten,
että niillä saavutetaan taloudellista hyötyä.
Tämä pätee etenkin kuluttajarajapinnoissa
toimiviin yrityksiin, jotka haluavat hyödyntää
monikanavaisia medioita.
Petri Kairinen

Tulevaisuuden GDPR-ilmiöt

toimitusjohtaja,
Nixu Oyj

Seuraavan 2–3 vuoden sisällä markkinoilla
on huimasti enemmän teknologiaratkaisuja,
joilla pyritään vastaamaan yritysten GDPRhaasteisiin. Tulevaisuudessa nähdään karu
kahtiajako häviäjiin ja menestyjiin. Yritykset,
jotka investoivat jo nyt tuleviin vaatimuksiin,
ovat etulyöntiasemassa, kun uusi asetus
astuu voimaan, ja ne vievät asiakkaita niiltä,
jotka implementoivat hitaammin.
Kansainväliset suuryritykset ovat
aloittaneet valmistelut ajoissa ja selviytyvät
voittajina. Yritykset, jotka epäonnistuvat
toimeenpanossa, ovat ongelmissa kaikkien
sidosryhmiensä kanssa: niin toimittajien,
asiakkaiden kuin viranomaistenkin.
Tällöin yritys joutuu kamppailemaan myös
maineensa kanssa.
Ainostaan yrityksen, jolla on jotain salattavaa, tulisi pelätä EU:n tulevaa tietosuoja-asetusta. Muut voivat ottaa sen mahdollisuutena
näyttää laatua ja laajentaa toimintaansa koko
digitaaliseen sisämarkkinaan.

Nixu Oyj
► Nixu Oyj on perustettu vuonna 1988.
► Vuoden 2015 liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa.
► Yhtiö työllistää yli 200 kokenutta ammattilaista.
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JOHTAJANA
SPARRAAT USEIN
ALAISIASI, MUTTA
KUKA SPARRAA
SINUA?
As3

Henkilökohtainen coach auttaa
sinua yltämään omaan
huippusuoritukseesi.

TUTUSTU COACHINGIN HYÖTYIHIN:
WWW.AS3EXECUTIVE.FI
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CASE FINNAIR

Menestyksen nälkä
Finnairin historian suurin kasvuvaihe alkoi lokakuussa 2015,
kun Airbus A350 XWB -kaukoliikennelaivaston ensimmäinen
kone teki ensimmäisen kaupallisen lentonsa. Samoihin aikoihin
Finnair aloitti myös yhtiön historian suurimmat rekrytoinnit.

M

oni saattaa ihmetellä, mistä Finnairin kasvu on syntynyt. Yhtiöhän kynsi tappiolla vuosi toisensa
jälkeen, ja erilaiset kriisit näkyivät usein julkisuudessa vuosikymmenen alkupuolella. Taustalla on vuosien systemaattinen
työ yhdessä hallituksen ja henkilöstön kanssa
kasvustrategian eväiden toteuttamiseksi.
Kasvun edellytyksenä oli yhtiön kustannustason asettaminen oikealle tasolle. Ainoastaan
vähentämällä kustannuksia pysyvästi 200
miljoonalla eurolla vuosina 2011–2014 kasvusuunnitelmat voisivat toteutua.
Hallituksen ja johdon oli oltava täysin
samalla sivulla, kun rakennemuutos- ja kustannusleikkausohjelmaa toteutettiin. Vähennysten ja ulkoistusten lisäksi sovimme henkilöstön kanssa merkittävistä säästöistä yhdessä
– ilman yhtään lakkopäivää.

Tärkeintä ilmapiirin muutos
Solmiessamme säästösopimuksia vuonna
2014 tähtäimessä oli kasvu, jota lähdimme
seuraavana vuonna tekemään. Vuosi oli
monella tapaa käänteentekevä. Saimme kasvun moottorin, uuden Airbus A350 XWB
-lentokoneen käyttöön ensimmäisenä Euroopassa. Tuloksemme kääntyi voitolliseksi
vuonna 2015. Aloimme rekrytoida uusia ihmisiä, aivan kuten olimme vaikeina aikoina
visioineet.
Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin ilmapiirin
muutos. Ilmapiirin muuttuminen on kasvustrategiamme kannalta yksi tärkeimmistä
asioista. Ainoastaan yrityksellä, jossa johto
ja henkilöstö kulkevat samaan suuntaan ja
katsovat eteenpäin, on mahdollisuus kasvaa.
Jokaisella pitää olla halu menestyä.

Tämä on iso muutos ottaen huomioon, kuinka
kauan lentoliikenteen murros ja säästöohjelmat ovat ohjanneet toimintaamme.

Henkilöstön rooli korostuu
Hallituksella on tärkeä rooli strategian luomisessa ja johdon sparraajana. Tämä korostui,
kun vuoden alussa päätimme aiempaa nopeammasta kasvuvauhdista. Keväällä 2016 päätimme lisätä kasvumme vauhtia entisestään
pitämällä kaksi A330-kaukoliikennekonetta
liikenteessä niistä luopumisen sijaan.
Rohkeamman, kiihdytetyn kasvun strategian lisäksi asiakkaaseen keskittyminen ja
digitaalisen transformaation hyödyntäminen
antavat mahdollisuuden lisätä liikevaihtoa.
Tähän meillä on kova pyrkimys, sillä lippujen
keskihinnat jatkavat laskuaan ja meille suurimman kuluerän, polttoaineen, hinta on taas
kääntynyt nousuun.
Kun katson eteenpäin, henkilöstön rooli
korostuu jälleen strategian toteuttamisessa.
Kasvu ei tapahdu ilman kasvukipuja. Niitä
kokee varmasti niin johto kuin henkilöstökin, kun toimintatapojemme on pakko muuttua säästömoodista kasvumoodiin. Eteenpäin
– meillä on menestymisen nälkä.

Pekka Vauramo

toimitusjohtaja,
Finnair
DIF:n jäsen

Finnair Oyj
► Henkilöstö: 5 055 (syyskuun lopussa 2016)
► Liikevaihto: 2 324 miljoonaa euroa (2015)
► Finnair keskittyy vuosina 2016 – 2018
strategiassaan seuraaviin osa-alueisiin:
► Kiihdytetty, kannattava kasvu
► Asiakaskokemus
► Henkilöstökokemus
► Digitaalisen transformaation hyödyntäminen
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KESKISUURET KASVUYRITYKSET

Suomesta puuttuu Mittelstand
– Kasvuryhmä luo sen
Keskisuuret kasvuyritykset voivat nostaa Suomen talouden
suosta. Kasvuryhmän 200 yritystä ovat kyllästyneet valittamiseen
ja muiden syyttelyyn. Kasvuryhmä uskoo, että Suomen
tulevaisuuden rakentaminen on meistä itsestämme kiinni.
Rohkea uudistuminen on 2010-luvun vastuullista yrittäjyyttä.

V

iimeisen kymmenen vuoden
aikana Suomessa on tapahtunut
tärkeä muutos: yrityksen perustamisen instituutio on kokenut
onnistuneen muodonmuutoksen muun
muassa Slushin ja lukuisten opiskelijayrittäjyysyhteisöjen voimin. Yrityksen perustamista ei nähdä enää vaihtoehtona vain niille,
jotka eivät onnistuneet saamaan työtä muualta. Suomen fiksuimmat nuoret perustavat
nyt omia yrityksiä ja miettivät, miten bisneksen avulla voidaan muuttaa maailmaa.
Alkuvaiheen kasvuyritykset eivät kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan myös niitä yrityksiä, jotka onnistuvat puskemaan läpi startup
-vaihetta seuraavista kasvun lasikatoista,
joita tulee vastaan esimerkiksi viiden, kymmenen ja sadan miljoonan euron liikevaihdon kohdalla.
Suomi ei tarvitse uutta Nokiaa, vaan 50
kansainvälisesti menestyvää ja toimialojaan
uudistavaa keskisuurta kasvuyritystä, jotka
ovat jo saaneet ensimmäiset kasvuonnistumisensa ja saavuttaneet hieman massaa. Tarvitsemme terveen keskisuurten kasvuyritysten ekosysteemin, mistä muun muassa
Etlakin julkaisi viime vuoden marraskuussa
tutkimuksen.
Keskisuuret kasvuhaluiset yritykset ovat
keskeisessä asemassa nyt, kun moni taho
etsii Suomeen uutta kasvua. Suuri osa työpaikoista, teknologioista, patenteista, ideoista ja energiasta on kiinni tavallisissa, ehkä
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vähän epäseksikkäinäkin pidetyissä suomalaisyrityksissä. Sillä, mitä näissä hiljaisissa
arjen sankareissa tapahtuu, on valtava merkitys. Kasvuhalukkuutta kyllä löytyy, kun
lähdetään murtamaan vanhoja ajattelumalleja ja rakentamaan systemaattista kulttuurimuutosta kohti onnistumisten sallimista ja
uteliaisuutta maailmaa kohtaan. Enää ei ajatella, että “ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”.

Yrittäjät yhteen
Keskisuuria “hidden championeita” varten
ei tarvitse perustaa valtiollista ohjelmaa eikä
työryhmää. Kyseessä on kasvollinen ja melko
pieni porukka, jonka voi koota yhteen saliin.
Näin teki yksityishenkilöiden aloitteesta lähtöisin oleva nonprofit-liike Kasvuryhmä tammikuussa 2015. Se alkoi systemaattisesti
tuoda yhteen 10–1000 miljoonaa euroa vaihtavien suomalaisyritysten omistajia, toimitusjohtajia ja hallituksen puheenjohtajia, jotka
halusivat tuplata yrityksensä koon seuraavan

Moni pelkää uusiin avauksiin
liittyvää riskinottoa

Annu Nieminen
toimitusjohtaja,
Kasvuryhmä

viiden vuoden aikana. Luotiin foorumi, jossa
kokemukseen perustuvat parhaat kasvun
tavoittelun reseptit jaetaan yrittäjältä yrittäjälle, johtajalta johtajalle.
Sittemmin jäsenistö on kasvanut 30
perustajajäsenestä lähes 200 yritykseen.
Jäsenistön edustamien kasvuyritysten
yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 13 miljardia euroa. Kasvuryhmä pyörii nuoren yrittäjähenkisen tiimin voimin ja sen taustalla
on suomalaisia yrittäjiä ja Suomen liike-elämän tulevaisuudesta kiinnostuneita johtajia, kuten Risto Siilasmaa, Sari Baldauf, Aaro
Cantell, Ilkka Kivimäki, Matti Alahuhta, Ilkka
Paananen ja Mika Anttonen.

Miksi kaikki eivät kasva?
Suomalaisten keskisuurten yritysten kasvutahti on ollut viime vuosikymmenet keskimäärin sangen vaatimatonta. Vuosina 2007–
2012, eli viiden vuoden aikavälillä, 10–200
miljoonaa vaihtavat suomalaisyritykset kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan yhteensä
kolme prosenttia. Siitä on tuplaamismentaliteettiin pitkä matka. Miksi?
Keskeisiksi kasvun lukoiksi yli sadassa
Kasvuryhmän tapaamisessa on identifioitu
kasvuhalukkuuden ja uskalluksen puute, riskinoton vähäisyys, globaalien megatrendien
ja toimialarajojen hämärtymisen ymmärtämisen vähyys, maailmanluokan osaamisen
niukkuus ja tarpeeksi kirkkaan mission ja
puhuttelevan tarkoituksen puuttuminen.
Moni pelkää uusiin avauksiin liittyvää riskinottoa, mutta “joo joo, maailma muuttuu,
mutta ei se minun toimialaani koske” -tyyppinen ajattelu voi käydä vielä kalliimmaksi.

Toimialarajat rikki ristipölytyksessä
Kasvuryhmä törmäyttää kasvun luotsaajia
yli toimialarajojen. Tiimeissä toistensa suunnitelmia sparraavat iloisesti sekaisin konepajayrittäjät, softatalot ja hoiva-alan yritykset.
Se aiheuttaa usein etenkin uusissa kokoonpanoissa epämukavuuden tunnetta: “Enhän
minä tiedä elintarviketeollisuudesta mitään”.
Perustelu tähän ristipölytykseen on selkeä.
Kun halutaan tehdä kasvua, jota ei ole
omalla toimialalla vielä nähty, pitää toden-

näköisesti tehdä jotain, mitä siellä ei vielä
ole tehty.
Ensimmäinen askel pois mukavuusalueelta on tutkia, mitä muilla toimialoilla tehdään. Esimerkiksi IT-alalla rekrytointi on
keskimäärin keskivertokonepajaa kehittyneempää, sillä tekijöistä on tarvinnut kilpailla kovemmin. Tällöin konepajaa luotsaava kasvuryhmäläinen voi oppia IT-alan
kollegaltaan monta toimintatapaa.
Tärkein periaate on antaa kokemukset
jakoon. Oman menestyksen salaisuuksien
piilottaminen tyynyn alle on auttamattomasti vanhentunutta. 2010-luvun bisneksessä pärjäävät ne, jotka antavat parhaat
vinkkinsä muille ja oppivat uteliaasti muilta.
Pyörää ei kannata keksiä uudelleen eikä
kaikkia virheitä tarvitse tehdä itse.
Mutta ratkaisuja ei tarvitse jäädä odottamaan valtiolta eikä joltain muulta taholta.
Me määritämme, miltä Suomen tulevaisuus
näyttää.

Näin se toimii:
Pois pöytälaatikosta
► Kasvuryhmän tavoitteena on pistää yritysten
kasvattamiseen liittyvä kokemusperäinen tieto
pöytälaatikoista kiertoon ja hyötykäyttöön.
► 15–20 yrittäjän ja toimitusjohtajan sparraustiimit
altistavat oman kasvusuunnitelmansa muiden kritiikille.
Kipupisteet tuodaan esiin vertaisten kesken.
► Omalle kasvulle asetetaan kunnianhimoinen
viisivuotistavoite: “Törkee Lupaus”.
► Tämä puretaan puolivuotisaskeliin ja konkreettisiin
kasvuhankkeisiin, joiden etenemistä seurataan ja
jaetaan koko porukalle leikillisen vertaispaineen
synnyttämiseksi.
► Kasvuhaluisen yrityksen toimitusjohtajalle,
omistajalle tai hallituksen puheenjohtajalle kasvu
on ykkösprioriteetti, joka on usein vaikea priorisoida
arjessa. Kasvuryhmä luo jäsenilleen kasvun
tavoittelulle omistetun foorumin ja rakenteen.
► Kasvuryhmässä keskitytään asioihin, joihin jäsenet
voivat itse vaikuttaa – veroista valittaminen on
tapaamisissa kielletty.
► Lisätietoja: www.kasvuryhma.fi
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OPPIVAT TIETOJÄRJESTELMÄT

Oletko valmis keinoälyyn?
Kognitiiviset teknologiat tuovat älykkyyden palveluihin,
prosesseihin ja tuotteisiin. Myös hallituksessa tulee ymmärtää
keinoälysovellutusten mahdollinen vaikutus liiketoimintaan.

P

erinteiset tietojenkäsittelytavat eivät
enää riitä hillitöntä vauhtia kasvavan tiedon haltuun ottamiseen,
vaan tarvitsemme tietojärjestelmiä,
jotka ymmärtävät, järkeilevät itse sekä oppivat ja kehittyvät – ilman uusia versiopäivityksiä ja jatkuvaa koodaamista.
Kognitiivista eli oppivaa tietojärjestelmää voidaan opettaa kuin pientä lasta. Sille
syötetään tietoa tiedon päälle, jolloin se
alkaa ymmärtää syy-yhteyksiä ja tehdä itse
päätelmiä tiedon avulla. Lasten tavoin myös
kognitiiviset tietojärjestelmät tekevät opetusvaiheessa hassuja juttuja – vääriä assosiaatioita tai päätelmiä. Mitä paremmin niitä
opetamme, sitä paremmin ne osaavat itsenäisesti louhia tietoa ja analysoida sitä. Ne
eivät korvaa ihmistä, vaan tekevät asiantuntijoista entistä tehokkaampia ja vapauttavat heidän aikaansa merkityksellisempään työhön.

Entistä parempaa liiketoimintaa
Kognitiiviset tietojärjestelmät avaavat meille
mahdollisuuksia, joita emme välttämättä
osaa heti hahmottaa. Esimerkiksi valvontakameroiden nauhoilla ei suurimman osan
aikaa tapahdu mitään mielenkiintoista.
Mikäli kamera sijaitsee ulkona, sitä voisi
käyttää mittaamaan ilmanlaatua. Yhtäkkiä
meillä onkin kattava ilmansaastemittari.
Kognitiivisten tietojärjestelmien avulla on
suhteellisen helppoa löytää omaan liiketoimintaan pieniä parannuksia, jotka tuovat
isoja säästöjä. Teollisuudessa ennakoiva huolto on klassikkoesimerkki: laitteet liitetään
verkkoon sensoreilla, ja koneet kertovat itse

tilastaan. Näin pystytään analysoimaan
orastavia vikoja, joiden kiireellisyyden järjestelmä osaa tulkita, tilata vaadittavan huollon ja sen edellyttämät varaosat. Huoltomies
tulee paikalle oikean tiedon kanssa, ja huolto
onnistuu yhdellä kertaa. Eikä kone edes ehdi
hajota!
Teknologia on kuitenkin vain keino. Kognitiivisuuden aikakauteen hyppäämisessä
olennaisempaa on ajatusmaailman muutos.
Lukkiudumme helposti omaan maailmaamme ja tyrmäämme uudet asiat propellipäiden hapatuksena. On kuitenkin tosiasia, että
valtaosa innovaatioista tulee yritysten ulkopuolelta. Se edellyttää eri tahojen törmäytystä. Suomessakin entistä suositummat
hackathonit ovat esimerkki nuorten koodausosaamisen hyödyntämisestä. Onko yrityksesi johto ja hallitus riittävän monimuotoinen? Jos ei, kuka tuo uusia näkökulmia?

Tuomo
Haukkovaara
toimitusjohtaja,

IBM Finland

Yhteistyöllä uuteen aikaan
Ei ole helppoa hypätä uuteen ja tuntemattomaan. Uuden äärellä asiantuntijasta tulee
noviisi. Yritysjohtajan ei ole helppo myöntää,
että hän ei tajua tästä mitään. Tosiasioiden
tunnustaminen on kuitenkin kehityksen
alku, ja palkintona odottaa oppimisen riemu.
Pitäisi iloita oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemisestä.
Kukaan ei voi yksin tietää kaikesta kaikkea. Siksi meidän pitää avata silmämme
ennakkoluulottomasti yhteistyölle: solmia
uudenlaisia kumppanuuksia, synnyttää tai
tulla osaksi ekosysteemejä ja heittäytyä teknologian ja digitalisaation mahdollistamalle
kognitiivisen aikakauden polulle.
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Minna Tervamäki
Tanssija, koreograﬁ ja
hyvinvointivalmentaja

Varallisuus on usein hiomatonta, ja siksi
täynnä mahdollisuuksia.
Private Banking 360° -palvelumme jalostaa varallisuutenne
mahdollisuudet esiin. Saatte
varallisuussuunnitelman, jonka
avulla teidän ja perheenne taloutta
voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti – huomioiden sijoitukset,
kiinteän omaisuuden, verotuksen
ja riskienhallinnan.

Henkilökohtainen yksityispankkiirinne ja erikoisasiantuntijamme huolehtivat varallisuutenne
hoidon nostamisesta uudelle
tasolle. Tervetuloa keskustelemaan.
Tutustukaa tarkemmin
danskebank.ﬁ/privatebanking tai
soittakaa 0100 4100 (pvm/mpm).

Kansainvälinen Professional Wealth Management (PWM) ja
The Banker -lehti ovat valinneet Danske Bank Private Bankingin
vuoden 2016 parhaaksi yksityispankiksi Suomessa.

danskebank.f i/privatebanking

Danske Bank Oyj

”Finanssiasioissa olen kaukana boheemista
taiteilijasta. Otin jo nuorena huomioon sen,
että tanssijan ammatissa palkkatyöstä
jäädään eläkkeelle aikaisin. Olin 26 vuotta
tanssijana Suomen Kansallisbaletissa,
mutta sieltä eläkkeelle jäätyäni olen jatkanut uraani tanssijana, koreograﬁna ja hyvinvointivalmentajana. Raha-asioiden pitää olla
helppo ja sujuva kokonaisuus, ja siksi siirsin
kaikki saman katon alla Danske Bankiin.
Luottamus omaan pankkiin on todella tärkeä asia, samoin se, että yhteyshenkilönä
on aina sama ihminen, joka tuntee minut ja
tilanteeni. Tällä hetkellä katselen uusia mahdollisuuksia, jotka toteutuessaan muuttaisivat urani kokonaan. Se, miten raha-asiani on
hoidettu, antaa minulle uskallusta siirtyä
urallani seuraavaan vaiheeseen.”

KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ

Yritysostoissa piilee sudenkuoppia
Kilpailulainsäädäntö näyttäytyy usein yritysostoilla
kasvua hakevalle yritykselle esteenä tai vähintään
hidasteena. Seuraavan muistilistan avulla hallitus voi
välttää kilpailulainsäädännön sudenkuopat.

K

ilpailulainsäädäntö velvoittaa
ilmoittamaan kilpailuviranomaisille
suuret yritysjärjestelyt, eikä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvaa
yrityskauppaa saa panna täytäntöön ennen
kuin kilpailuviranomainen on hyväksynyt sen.
Kilpailuoikeudellisten riskien hallinta on
aloitettava jo yrityskauppaa suunniteltaessa.
Yrityksen johdon tulee kiinnittää huomiota
siihen, mitä yrityskaupasta tai sen kohteesta
kirjataan esimerkiksi hallituksen pöytäkirjoihin. Yritykset ovat lähtökohtaisesti velvollisia
toimittamaan yrityskauppavalvonnassa kilpailuviranomaiselle kaikki pyydetyt asiakirjat.
Viranomainen voi myös yrityskauppojen
yhteydessä tehdä yllätystarkastuksen, joten
kaikki sisäiset materiaalit saattavat myöhemmin päätyä viranomaisen tutkittaviksi.

Selvitä ilmoitusvelvollisuus ajoissa
Nykyisin lähes jokaisella maalla on yrityskauppavalvonta. Ilmoitusvelvollisuus on selvitettävä kaikista maista, joissa yrityskaupan
osapuolet toimivat tai josta niille kertyy liikevaihtoa. Euroopan unionissa suurimmat yrityskaupat käsittelee Euroopan komissio. Jos
EU:n sulautuma-asetuksen liikevaihtorajat
eivät ylity, tulee yrityskauppa ilmoittaa kansallisille kilpailuviranomaisille, joita voi olla
useita. Lisäksi yrityskauppa voidaan joutua
ilmoittamaan myös EU:n ulkopuolisille kilpailuviranomaisille.
Ilmoitusvelvollisuuden rajat ja sisältö sekä
valvontaprosessin kesto vaihtelevat huomat-

tavasti eri maissa. Ilmoitusvelvollisuus voi
syntyä liikevaihdon mutta myös markkinaosuuden lisäyksen tai muun tulkinnanvaraisen seikan perusteella. Yrityskaupan
onnistunut toteuttaminen edellyttää, että
ilmoitusvelvollisuudet selvitetään hyvissä
ajoin ja otetaan tarkasti huomioon yrityskaupan aikataulussa.

Erkko
Ruohoniemi

asianajaja,
Asianajotoimisto
Merilampi Oy

Riittävät ja oikeat resurssit
Yrityskauppailmoituksessa on lähtökohtaisesti annettava kaikki vaaditut tiedot riippumatta siitä, vaikuttaako kauppa lopulta lainkaan markkinoiden kilpailuun. Aina vaadittuja tietoja ovat esimerkiksi arviot omista ja
kilpailijoiden markkinaosuuksista sekä tiedot suurimmista asiakkaista ja tavarantoimittajista.
Jos ilmoitus toimitetaan kilpailuviranomaisille puutteellisena, eivät yrityskaupan
käsittelyyn säädetyt määräajat ala lainkaan
kulua ja koko kauppa viivästyy. Ilmoitukseen
vaadittujen tietojen keräämiseen ja selvittämiseen on varattava riittävästi aikaa ja
resursseja. Yrityskaupan laadintaa ja viranomaisprosessia varten yrityksen johdon on
tärkeää tunnistaa ne avainhenkilöt, joilla on
paras käsitys markkinoiden toiminnasta ja
paras pääsy vaadittaviin tietoihin.

Petra Liesvirta

asianajaja,
Asianajotoimisto
Merilampi Oy

Ennakoi ongelmat ja varaudu ehtoihin
Yrityskauppa voidaan kieltää, jos yrityskauppa olennaisesti estää tehokasta kilpailua
markkinoilla. Kilpailuviranomainen tutkii,
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lisääkö yrityskauppa osapuolten markkinavoimaa ja aiheutuuko siitä haitallisia vaikutuksia
kilpailulle. Kilpailuoikeudellinen markkinoiden määrittely voi poiketa huomattavasti siitä,
miten yritys itse näkee markkinat.
Nykyisin kilpailuviranomaiset arvioivat yrityskaupan kilpailuvaikutuksia taloustieteellisillä metodeilla, eivätkä ennalta määriteltyjen
juridisten kriteerien perusteella. Taloustieteen rooli yrityskauppavalvonnassa on erityisen korostunut. Kilpailuoikeudellisesti haastavissa yrityskaupoissa yrityksen on suositeltavaa palkata oma taloustieteellinen neuvonantaja, jotta yrityskaupan käsittely etenee
toivotulla tavalla.
Koska kilpailuvaikutusten arviointi on
monimutkaista, on usein mahdotonta arvioida ennakolta, tullaanko yrityskauppa
hyväksymään. Yrityksen onkin syytä kartoittaa, minkälaisiin yrityskaupalle asetettaviin
ehtoihin se voi suostua, jos viranomainen
havaitsee kilpailuongelmia.
Ennen varsinaisen ilmoituksen jättämistä
on syytä käydä kilpailuviranomaisen kanssa
ns. pre-notifikaatiokeskusteluja. Viranomaiselta ei saa ennakkotietoa siitä, hyväksytäänkö
kauppa vai ei, mutta keskustelussa on mahdollista saada alustava kuva siitä, miten kilpailuviranomainen suhtautuu kauppaan.
Koska käsittelymääräajat ovat lyhyitä, on yrityskaupan aikataulun kannalta hyödyllistä, jos
viranomainen on voinut perehtyä kauppaan jo
ennen varsinaisen käsittelyn alkamista.

Kielletty tietojenvaihto
Jos yrityskaupan osapuolet ovat kilpailijoita,
tulee luottamuksellisen tiedon vaihtamiseen
liittyviin kilpailuriskeihin kiinnittää erityistä
huomiota kaupan täytäntöönpanoon asti.
Vain yrityskaupan edistämisen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan vaihtaa. Riskiä
voi minimoida porrastamalla tietojenvaihtoa,
peittämällä liikesalaisuudet salassapitositoumuksin sekä erilaisin clean room -järjestelyin,
joissa vain nimetyt edustajat saavat tiedot.

Kilpailuprosessi kauppakirjassa
Yrityskauppaa koskeviin sopimuksiin sisällytetään tavallisesti ehto, jonka mukaan kau-
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Kilpailuvaikutusten
arviointi
on monimutkaista

pan täytäntöönpano edellyttää kaikkien vaadittujen viranomaislupien saantia. Lisäksi
sopimuksissa saattaa olla syytä varautua
myös seuraaviin:
Valitukset. Yrityskaupan ulkopuolinen kolmas taho saattaa valittaa yrityskauppaa koskevasta päätöksestä.
Osapuolten eriävät intressit ja yllättävät
ehdot. Kilpailuviranomainen saattaa edellyttää ehtoja, joihin ilmoittaja ei halua suostua.
Sopimuksessa tällaisiin riskeihin voi varautua muun muassa purkuun tai sopimussakkoon liittyvin ehdoin.
Jousto aikataulussa. Valvontamenettely voi
venyä, jos viranomaisella on lakiin perustuva
oikeus keskeyttää käsittely tai pyytää lisäaikaa yrityskaupan käsittelylle.

Lainsäädännön tarkoitus
Yrityskauppojen valvontaa koskevan lainsäädännön tarkoituksena on estää markkinoiden haitallinen keskittyminen, kun taas yrityksen tavoitteena on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen yritysostolla. Huolellisella valmistautumisella kilpailuprosessissa on kuitenkin mahdollista saavuttaa sekä
yrityskaupan osapuolia että tehokasta kilpailua palveleva lopputulos.

Asianajotoimisto Merilampi Oy
► Vaativaan liikejuridiikkaan keskittyvä asianajotoimisto
► Pääpalvelualueet: Riitojen ratkaisu, Yritysjärjestelyt ja
rahoitus sekä Kilpailu- ja EU-oikeus
► 47 lakimiestä
► Toimistot Helsingissä ja Tampereella

• Connecting Great Companies with Great Leaders
• Collaborating with Clients to Achieve Business Goals
• Transforming Teams with Exceptional Talent
Boyden

• More than Global – Worldwise

Organisations need leadership and
talent solutions that are local, regional,
global and sector-specific. Boyden’s
integrated global platform ensures that
clients can access our full capabilities
anywhere their business leads them.

Get to know Boyden:

Performance is driven by the right
leadership, and Boyden discovers
leaders that deliver.

+358 9 622 6860
boyden@boyden.fi
www.boyden.com

Boyden Oy
Mikonkatu 17 A
FI-00100 Helsinki
Finland

Yksi yritysjärjestely joka kuukausi

70 % teollisuusasiakkaita

TOP markkinointistrategiakonsultti
(M&M Maine 2015)

Tarja Jussila
Puh: +358 40 521 9210

Sanna Kaira
Puh: +358 50 523 5860

Sonja Vuorinen
Puh: +358 50 384 7117

www.hkstrategies.com

VASTUULLISUUS

Parempaa maailmaa
rakentamassa

Vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa. Yhä useammin niin
sanotut ESG-tekijät (Environmental, Social, Governance)
nousevat esiin myös hallituksissa. Mistä on kyse?

Y

rityksen taloudellisen menestyksen
ja vastuullisuustekijöiden huomioimisen välillä on neutraali tai jopa
positiivinen yhteys. Vastuullinen liiketoiminta lähtee lakien ja kansainvälisten
normien noudattamisesta, mutta nykyisin
yritysten on huomioitava myös sidosryhmien
odotukset. Yritys saa kilpailuetua, mikäli se
tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja, joita kilpailijoilla ei vielä ole ja jotka samalla vaikuttavat
myönteisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Ei pelkkää ilmastonmuutosta
Ilmastonmuutos nousi kärkeen tänä vuonna
World Economic Forumin kyselyssä, kun riskejä arvioitiin niiden todennäköisyyden ja
vaikuttavuuden osalta. Vastuullisuus on kuitenkin ilmastonmuutosta laajempi kokonaisuus. Vastuullisuuden huomioiminen sijoitustoiminnassa tarkoittaa, että päätöksiä tehtäessä tarkastellaan perinteisten talouslukujen rinnalla myös ESG-tekijöitä.
Tarkempi määrittely on toimijakohtaista.
Esimerkiksi tupakkayhtiöiden vastuullisuudesta voidaan olla monta mieltä. Yhdysvaltojen suurin julkinen eläkerahasto Calpers kertoi arvioivansa uudelleen tupakkayhtiöitä
koskevat sijoitusrajoitteensa. Syynä on selvitys siitä, kuinka paljon rahasto on menettänyt tuottoja vuoden 2000 jälkeen oltuaan
poissa tupakkasektorilta. Sijoitusten tuloksellisuus on yksi osa Calpersin vastuullisuutta
jäsenilleen.
Yksi ilmeinen haaste vastuullisessa sijoittamisessa on vertailukelpoisen datan puute.
Voisi kuvitella, että myös vastuullisuustekijöistä löytyisi tarkistettua ja luotettavaa dataa.
Todellisuus on päinvastainen: esimerkiksi
vain 20 prosenttia globaaleista listayhtiöistä

raportoi hiilidioksidipäästönsä. Siksi sijoittajat turvautuvat arvioihin ja estimaatteihin
laskiessaan sijoitustensa hiilijalanjälkeä ja
mallintaessaan hiiliriskiä. Tilanne paranee
hiljalleen, ja EU:ssa kaikkien suurten, yli 500
henkeä työllistävien yritysten tulee raportoida vastuullisuudestaan jo ensi vuodesta
alkaen.

Outi Helenius

ESG koordinaattori,
EVLI

Käytännön tekoja
Käytännön tasolla vastuullista sijoittamista
voi lähestyä useasta näkökulmasta. Yleisimpiä toimintatapoja ovat sijoituskohteiden
välttäminen ja suosiminen, vaikuttaminen,
integrointi sekä vaikuttavuusinvestoiminen.
Näiden pohjalta jokainen toimija voi valita
itselleen tai organisaatiolleen parhaiten
soveltuvan menetelmän.
Yksittäiselle yritykselle vastuullisuustekijöitä esiin nostavat sijoittajat eivät välttämättä edusta enemmistöä. Väitän kuitenkin,
että vähemmistössä ovat ne, jotka julkisesti
kertovat sijoittavansa vastuuttomasti.

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä
► Olennaisten riskien ymmärtäminen,
yrityksiin vaikuttaminen ja toimista raportointi.
► Apuna MSCI:n ESG-tietokanta.
► Seuraa omien aktiivisten rahastojen osalta, löytyykö YK
Global Compact –yritysvastuunormia rikkovia yrityksiä
ja tarvittaessa aloittaa vaikuttamistoimet.
► Allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen
periaatteet.
► Osallistuu Carbon Disclosure (CDP) -projektiin
► FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n
jäsen.
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Jäsensivut
Directors’ Institute Finland
DIF on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia
yrityksiä menestymään edistäen
hyvää hallitustyötä.
DIF:ssä on yli 600 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien
yhtiöiden hallituksen jäseninä ja
lisäksi neljä yhteisöjäsentä.
DIF auttaa jäseniään kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan järjestämällä tapahtumia,
ylläpitämällä DIF-Tietopankkia
verkossa sekä julkaisemalla Boardview-lehteä.
DIF vaikuttaa yhteiskunnassa,
esimerkiksi ottamalla kantaa ajankohtaisiin hallitustyöskentelyyn liittyviin kysymyksiin Suomessa.

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,
M.Sc. Global Politics
Juha Rantanen
KTM, MBA, vuorineuvos
Hannu Syrjänen
Ekonomi, OTK
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DIF toimii kansainvälisesti yhteistyössä ecoDan ja eurooppalaisten
sisarjärjestöjen kanssa.
Yhdistyksen virallinen nimi
on Directors’ Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry.

KEVÄÄN 2017
TILAISUUKSIA

Missio

Vuosikokous ja - seminaari
9.5.2017 Hallitus ja henkilöstö.
Helsingissä, yhteistyökumppanina
KPMG
Lisää tietoa jäsensivuilla:
www.dif.fi/tilaisuudet

Jäsenlounaat
16.2. 2017 Hallitus ja megatrendit
14.3. 2017 Hallitus ja megatrendit
4.4. 2017 Hallitus ja henkilöstö

DIF auttaa suomalaisia yrityksiä
menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä.

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

POLICY-VALIOKUNTA

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

TEEMAT 2017
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja megatrendit
Hallitus ja henkilöstö
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja liiketoimintamallit

YHTEYSTIEDOT

Directors’ Institute Finland
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 Helsinki
Puh. (09) 6227 1840
info@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

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

Senior Advisorit ja DIF-Tietopankki
Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä vain DIF:n jäsenille ja
sidosryhmille avoin DIF-Tietopankin käyttö helpottui ja nyt
materiaaleja voi tulostaa PDF-dokumenteiksi. DIF-Tietopankin hallitustyötä tukevat materiaalit on tuotettu asiantuntijakumppaneiden ja DIF:n Senior Advisoreiden yhteistyönä.
Tutustu päivitettyihin ja uusiin materiaaleihin verkossa!

SENIOR ADVISORIT:

Philip Aminoff

Jorma Eloranta
Harri Kerminen
Anne Korkiakoski
Esa Korvenmaa
Riitta Laitasalo

Annika Paasikivi
Markku Pohjola
Harri Pynnä
Kiuru Schalin
Tuija Soanjärvi

Kirsi Sormunen
Arja Talma
Tom von Weymarn

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

Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
Aarnio-Isohanni, Marja
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, Jaakko
Autere, Jussi
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Mari
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Peter
Björnberg-Enckell, Maria
Bondestam, Sebastian
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castren, Matti
Castrén, Petri
Castrén, Päivi
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
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e= emeritusjäsen

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
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Esa
Harju, Jukka
Harjula, Liisa
Harrela, Pirkko
Hasi, Kalevi
Hautamäki, Päivi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, 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
Hiltunen, Arto
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmlund, Ralf
Honkanen, Vesa
Honkaniemi, Arto
Hornborg, Heikki
Hortling, Nora
Hurme, Liisa
Hurnonen, Ville
Huuskonen, Pertti
Hyssälä, Liisa
Hyttinen, Asko

Hyttinen, Pentti
Hyvönen, Anna
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hänninen, Markku
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ihamuotila, Timo
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan
Ingman, Robert
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Pekka
Jaatinen, Seppo
Jakosuo-Jansson,
Hannele
Jokinen, Jukka
Julin, Yrjö
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvi, Juhani
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kallasvuo, Leena
Kallasvuo, Olli-Pekka
Kalliokoski, Petri
Kanerva, Leena
Kapanen, Heikki
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karppinen, Matti
Karttinen, Timo
Karvinen, Kari
Kasanen, Eero
Kaskeala, Juhani
Kasurinen, Hannu
Kataja, Matti
Kauniskangas, Kari
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
Kohmo, Minna
Kohonen, Ari

Kohonen, Merja
Kohtamäki, Timo
Koiso-Kanttila, Kimmo
Koivurinta, Jan
Kokkila, Timo
Kokkonen, Marketta
Kolbe, Laura
Kolehmainen, Ilmo
Komi, Kirsi
Komulainen, Jaana
Kontio, Johanna
Kontu, Aappo
Kopola, Nina
Koponen, Harri
Koponen, Juha
Koponen, Olli
Koponen, Petteri
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Hille
Korhonen, Juha
Korhonen, Kai
Korkiakoski, Anne
Korpi, Jaana
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koski, Arja
Koskinen, Jari
Koskinen, 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
Laine, Pertti
Laine, Seppo
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Leena
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T.
Langenskiöld, Bertel
Larma, Janne
Lassila, Sakari
Latvanen, Jari
Laurila , Mauri
Lauslahti, Harri
Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero
Lehtimäki, Maunu
Lehtinen, Vesa
Lehto, Hannu
Lehtomäki, Vesa

Lehtoranta, Ari
Leino, Liisa
Leino, Timo
Lencioni, Roberto
Leppälä-Nilsson, Anne
Leskinen, Eero
Leskinen, Jorma
Lettijeff, Pekka
Lievonen, Matti
Liljeblom, Eva
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan
Lindberg-Repo, Kirsti
Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
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
Markula, Elisa
Martela, Heikki
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
MatikainenKallström, 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
Nuotto, Kirsi
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
Paihonen, Sami
Paitula, Hannu
Pajuharju, Tapio
Pakkanen, Pirjo
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
Palomäki, Atte
Palomäki, Riitta
Palosuo, Heikki
Palvi, Mauri
Pankakoski, Antti
Pantsar-Kallio, Mari
Parkkinen, Marko
Parviainen, Seppo
Pasanen, Jari
Paukku, Paul
Paul, Mikael
Paulig, Eduard
Paulin, Jyrki
Pauni, Sami
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

UUDET HENKILÖJÄSENET

Pitkänen, Eija
Pohjanvirta, Olli
Pohjola, Markku
Pohjonen, Arto
Pokela, Marja
Pokela, Toni
Poutiainen, Annika
Punta, Eeva
Puolimatka, Rauno
Puro, Perttu
Putkiranta, Juha
Pynnä, Harri
Pärssinen, Harri
Pääkkönen, Tarja
Pölönen, Jouko
Pöysti, Kaija
Raasio, Tuomo
Rahkonen, Ari
Raitala, Pasi
Raitasuo, Outi
Raitio, Laura
Rantamäki, Pekka
Rantanen, Juha
Rantanen, Teppo
RantanenKervinen, 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
Rosendal, 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, 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
Siimes, Suvi-Anne
Siirala, Leena
Silaskivi, Vesa-Pekka
Sillanpää, Matti J.
Silvennoinen, Anja
Silvennoinen, Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Valtteri
Sipi, Timo
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi
Sonninen, Jorma
Sonninen, Jukka
Sormunen, Kirsi
Sormunen, Sirpa-Helena
Sotamaa, Ritva
Stackelberg-Hammarén,
Catharina
Stadigh, Kari
Stenberg, Erkki
Strengell, Merja
Strömberg, Juhani
Ståhlberg, Kaarina
Sulin, Kati
Sumelius, Bertil
Sundell, Ann-Christine
Sundén, Jon
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero
Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti, Mikko-Jussi
Suonoja, Soili e
Suutala, Heikki
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Syrjänen, Hannu
Söderholm, Raija-Leena
Söderström, Eriikka
Taimitarha, Paul
Takala, Erja
Takanen, Harri
Tallqvist, Charlotta
Talma, Arja
Talvitie, Jyrki
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tanttinen, Annika
Tauriainen, Reijo
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Arto
Tenhunen, Pauliina
ter Horst, Kati
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tieaho, Riikka
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti

Tikkakoski, Matti
Timgren, Martti
Timonen, Päivi
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolvanen, Tapio
Tonteri, Jarmo
Toveri, Maarit
Tuominen, Jaana
Tuomola, Anu
Tuovinen, Tiia
Turunen, Jorma
Turunen, Seija
Tähtinen, Jyrki
Törnroos-Huhtamäki,
Solveig
Tötterman, Markus
Vaajoensuu, Hannu
Vaarala, Jouni
Wahlroos, Juha
Vahtola, Marina
Walldén, Helena
Wallgren-Lindholm,
Carita
Valli, Timo
Valo, Raimo
van Niftrik, Christian e
Vanha-Honko, Vesa
Vanhainen, Juha
Vanhanen, Ari
Vanhanen, Jussi
Varelius, Juha
Varjas, Tapani
Wartiovaara, Markus
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna
Vauramo, Pekka
Veijalainen, Jarkko
Veijalainen, Lauri
Vepsäläinen, Anni
Vertanen, Janne
Wessman, Anna Maija
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
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

ELOKUU 2016:
Ville Hurnonen
Juhani Järvi
Minna Kohmo
Laura Kolbe
Jaana Komulainen
Jari Latvanen
Pirjo Pakkanen
Ritva Sotamaa
Kati Sulin
Jouni Vaarala
Janne Vertanen
SYYSKUU 2016:
Pekka Rantamäki

MARRASKUU 2016:
Esa Harju
Nora Hortling
Heikki Kapanen
Kari Kauniskangas
Petteri Koponen
Hannu Lehto
Eero Leskinen
Kirsti Lindberg-Repo
Tapio Pajuharju
Juha Putkiranta
Paul Taimitarha
Päivi Timonen
Kati ter Horst

LOKAKUU 2016:
Arto Hiltunen
Kirsi Nuotto
Suvi-Anne Siimes

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

ASIANTUNTIJAKUMPPANIT
Alexander
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
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Jäsensivut
AJASSA

DIF Slushissa

– hallitusvinkkejä Foundereille
Kasvuyritykset ovat kiinnostava kohderyhmä myös kokeneelle hallitustyötä
tekevälle ihmiselle. Neljä DIF:n jäsentä tapasi startup-yrittäjiä ja
jakoi ajatuksiaan heille Slushin yhteydessä marraskuun lopulla.
Teksti ja kuvat: Minna Rajainmäki
1

S

Startup-yrittäjien ja sijoittajien Slush-tapahtumaan
liittyvä Founders’ Day järjestettiin 29.11.2016 Kaapelitehtaalla. Directors’ Institute
Finland osallistui siellä pidettyihin Roundtable-keskusteluihin teemalla 1st Class Boardwork – Pain
or Gain for Startup Founder.
DIF:n jäsenet Kimmo Rasila, Ainomaija Haarla, Pentti Heikkinen ja
Antti Pankakoski isännöivät pyöreän pöydän keskusteluja, joissa
yrittäjät saivat kysyä itseään askarruttavia asioita hallituksen roolista
ja hallitustyöstä.
DIF osallistui Slushiin antaakseen panoksensa nuorille yrityksille.
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1. Kimmo Rasila, Ainomaija Haarla,
Antti Pankakoski ja Pentti Heikkinen
osallistuivat DIF:n jäseninä ensimmäistä
kertaa järjestettävään Founders’ Day:hin.

Startupienkin kannattaa ajatella
hallitusta voimavarana ja hyödyntää hallitusjäsenten osaamista siinä,
että asiat tehdään alusta asti oikein.
–Hallitus voi auttaa yrittäjää
näkemään välittömät sudenkuopat,
ettei yritys törmää yksinkertaisiin
ongelmiin, yrittäjänä itsekin työskentelevä Pentti Heikkinen sanoo.
Hallitus voi myös auttaa avaamaan verkostoja, joilla on tässä
ajassa merkittävä rooli menestykselle.
Startupien hallitustyössä haasteena
on antaa riittävä vapaus yrittäjälle innovoida, kokeilla uutta, ajatella isosti ja tähdätä maailmalle.

Samaan aikaan on tärkeää pystyä
erottautumaan kilpailijoista.
Hallitustyöskentely uusissa yrityksissä vaatii monipuolista osaamista,
koska niillä ei ole vakiintunutta
organisaatiota taustallaan.
¬Voisi jopa väittää, että hallitustyö on tästä syystä osittain vaativampaa startupeissa kuin isoissa
yrityksissä, pohtii tilaisuutta DIF:n
puolesta järjestänyt Kimmo Rasila,
joka työskentelee muun muassa
Nixun hallituksessa.
Hallituksen ja yrittäjän välisillä
henkilökemioilla on suuri merkitys,
koska usein toisella osapuolella eli
yrittäjällä saattaa olla koko omaisuus kiinni yhtiössä.
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2

3

4

2. Slush on kasvuyritys- ja teknologia-alan
tapahtuma, joka yhdistää kasvuyritykset,
vaikuttajat ja sijoittajat. Kaksipäiväinen
tapahtuma järjestettiin 30.11.–1.12.2016
Helsingissä. Yrittäjille suunnattu tilaisuus
pidettiin sitä ennen Kaapelitehtaalla.
3. Ainomaija Haarla on toiminut reilun 20
vuoden aikana 20 yrityksen hallituksessa
large, medium, small capistä startupeihin
ja kasvuyrityksiin. Jälkimmäisissä hän on
ollut joko hallituksen puheenjohtaja tai
jäsen, sekä useimmissa myös sijoittaja.
(kuvassa keskellä)
4. Pentti Heikkisellä on pitkä ura sekä
yritysjohtajana että yrittäjänä. Hän on
työskennellyt muun muassa Tieto Oy:n
toimitusjohtajana ja perustanut itse kolme
yhtiötä. Hän on myös tehnyt pitkään
hallitustyötä. Tällä hetkellä hänen työnsä
painottuu Solidabis-nimiseen yritykseen.
(kuvassa keskellä)
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GROW
WITH CONFIDENCE

We are Monitor Deloitte. Issue focused. Choice driven.
We exist to help clients make and execute the winning choices that drive
enterprise value and improve their competitive stance.

Deloitte
With a distinctive focus
on growth, innovation and competitiveness backed by
robust and proven methodologies developed by the Monitor Group, we offer
an unrivaled platform for our clients to grow with confidence.
With a footprint of more than 2,000 practioners around the world backed
by the power of the greater Deloitte family we work everyday with clients to
tackle their most pressing strategic issues.

Tuomo Saari

Jenni Männistö

Director, Monitor Deloitte

Manager, Monitor Deloitte

MSc (Tech) in Industrial Engineering and
Management, Helsinki University of Technology

MSc in Economics,
Aalto University School of Business

”Digitalization and other disruptive
megatrends combined with stagnated
economic growth is an environment
of considerable threats and but also
a multitude of opportunities. We help
our clients to understand and exploit
these opportunities and invest and
grow with confidence.”

“When we go forward the world
will be older, more crowded and
more urban. We help our clients to
understand the changing market,
make and execute the winning
choices. We help our clients to
anticipate.”

www.monitordeloitte.fi
LinkedIn: Monitor Deloitte Nordic

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Katsaus ajankohtaisiin sääntelyyn liittyviin
asioihin Suomessa ja Euroopassa.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen
(MAR) kieliversioissa ollut epäselvyys on
ratkennut EU-tasolla. Pörssiyhtiön hallitusjäsenen ja muun johtohenkilön lähipiiriin kuuluvat nyt kaikkien kieliversioiden
mukaan sellaiset yhteisöt, joissa hän suorittaa johtotehtäviä, vaikkei hänellä olisi niissä
lainkaan omistusta. Ruotsin finanssivalvonta on tulkinnut johtotehtävien tarkoittavan mm. asemaa toimitusjohtajana tai yhtiössä operatiivisesti työskentelevän hallituksen jäsenen roolia. Suomessa finanssivalvonta antaa tästä oman tulkintansa. Yhdistys on 7.11.2016 toimittanut finanssivalvonnalle kannanoton, jossa kehotetaan noudattamaan samaa linjaa kuin Ruotsissa. Tällöin
ainakaan pelkkä hallintoneuvostojäsenyys
muussa yhteisössä ei perustaisi pörssiyhtiön hallitusjäsenelle lähipiirisuhdetta tuohon yhteisöön.
Yhdistys toimitti oikeusministeriölle
12.8.2016 päivätyn lausunnon osakeyhtiölain muutostarpeista. Yhdistys otti kantaa
muun muassa muistiossa esitettyyn ehdotukseen eriyttää johdon lojaliteettivelvollisuus omaan pykäläänsä sekä ehdotukseen laajentaa osakkeenomistajan tiedonsaantioikeutta. Yhdistys katsoo, että lojaliteettivelvollisuus on voimassa olevan sääntelyn mukaan vakiintunut osa johdon huolellisuusvelvollisuutta, minkä vuoksi lojaliteetin eriyttäminen olisi ennemmin omiaan
johtamaan epävarmuuteen huolellisuusvelvollisuuden tulkinnasta kuin selkeyttämään asiaa. Yhdistys vastustaa osakkeenomistajien tiedonsaannin lisäämistä siten,
että osakkeenomistajille annettaisiin oikeus
tutustua yhtiön ”kirjanpitoon ja asiakirjoihin”. Tämä voisi vaarantaa yhtiön asiakirjojen luottamuksellisuuden ja asiakirjoista
mahdollisesti ilmenevät kolmansien osapuolten liikesalaisuudet. Oikeusministeriö

on 7.11.2016 julkistanut yhteenvedon lausuntopalautteesta.
Valtioneuvosto on valmistellut ehdotuksen
valtion yhtiöomistusta koskevan lain muutoksesta. Se ehdottaa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain
muuttamista siten, että valtion uusi kehitysyhtiö, Vake Oy, tulisi sääntelyn piiriin. Yhdistys kiinnitti lausunnossaan 8.10.2016 huomiota valtion kehitysyhtiön hallituksen jäsenten
vastuuseen, joka määräytyisi osakeyhtiölain
nojalla (aktiivinen vastuu edistää yhtiön
etua), vaikka jäsenet saisivat toimintaohjeistuksia valtioneuvostolta. Lisäksi yhdistys
korostaa tarvetta varmistaa, ettei pörssiyhtiöiden nimitystoimikunnissa istuisi useampi
kuin yksi edustaja valtiokonsernin toimesta.
EU:ssa vireillä oleva direktiivimuutos ei-taloudellisten tietojen julkistamisesta astuu voimaan marraskuussa. Komissio valmistelee
käytännön ohjeistusta direktiivistä. Tarkoituksena on laatia ohjeistus vuoden loppuun
mennessä, joskin aikataulu voi viivästyä.
Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on valmistellut mietintöluonnosta työntekijöiden edustuksesta
yritysten hallituksissa. Mietintöluonnoksessa
kehotetaan Euroopan komissiota laatimaan
työntekijöiden edustusta hallituksissa koskevat säännöt.
EU-komissio on 14.9.2016 ilmoittanut
perustavansa työryhmän, jonka tehtävänä
on kehittää eurooppatasoinen strategia kestävästä investoinnista osana pääomamarkkinaunionin kehittämistä. Komissio on heinäkuussa 2016 ilmoittanut laativansa vaikutusarvioinnin luottolaitoksia ja sijoitusyrityksiä
koskevasta sääntelystä selvittääkseen, sisältääkö sääntely sellaisia piirteitä, jotka tarpeettomasti rajoittavat pienten sekä listattujen toimijoiden toimintaa.
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Jäsensivut
Uusi tilintarkastussääntely
vaikuttaa hallitustyöhön
Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan vuoden
2016 alusta, mutta jo elokuussa siihen tehtiin
muutoksia, jotka johtuivat lähinnä EU:n uuden
tilintarkastussääntelyn (asetus ja direktiivi)
kansallisesta voimaansaattamisesta.
Uudistunut tilintarkastussääntely kohdistuu
ensisijaisesti tilintarkastajaan, mutta sen vaikutukset ulottuvat laajemmalle.

Vuoropuhelua tilintarkastajan kanssa

tämän tarjoamia muita palveluita kuin tilintarkastuspalveluita.
Lisäksi hallituksen on seurattava yhtiön
tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta EU-asetuksessa säädetyn
menettelyn mukaisesti.
Hallitukselle säädettyjen tehtävien valmistelua varten yhtiössä voi olla hallituksen
jäsenistä koostuva tarkastusvaliokunta.
Pakollinen tarkastusvaliokunta ei ole. Tällöin
myös valmistelu kuuluu koko hallitukselle.

Listayhtiön tilintarkastuskertomukseen on jo
ensi keväänä sisällytettävä selostus tilintarTilintarkastajan valinta, toimeksiannon
kastuksen kannalta keskeisimmistä seikoista
kesto ja sallitut palvelut
(KAM, Key Audit Matters).
Tilintarkastajan on nostettava kertomukTarkastusvaliokunnan on EU:n tilintarkassessa esiin tilinpäätöksen kohdat, joihin tilintusasetuksen mukaan järjestettävä valintatarkastaja arvioi sisältyvän korkeampaa riskiä,
menettely tilintarkastajien valitsemiseksi ja
merkittävää johdon harkintaa edellyttävät tilin- sen jälkeen annettava yhteisön hallinto- tai
päätöserät ja merkittävien tapahtumien vaikuvalvontaelimelle suositus tilintarkastajan
tus tilinpäätökseen. Nämä seikat vaihtelevat
valitsemiseksi.
luonteeltaan ja määrältään yhtiökohtaisesti, ja
Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisiksi listayhtiöiden kertomukset tulevat jatsöjen tilintarkastajan toimikausi on uudessa
kossa eroamaan toisistaan.
sääntelyssä rajattu 10 vuoteen. KilpailutukTilintarkastuksen kannalta keskeisimmät sei- sella toimeksiannon pituutta voidaan kuikat eli KAMit todennäköisesti herättävät kestenkin jatkaa 20 vuoteen.
kustelua kevään yhtiökokouksissa. Hallituksen
Tilintarkastusyhteisöt tarjoavat tilintarja/tai tarkastusvaliokunnan on syytä keskustella kastuksen lisäksi muita palveluita. Näiden
tilintarkastajan kanssa kertomukseen tulevista
muiden palvelujen tarjoamista rajoitetaan
KAMeista ja valmistautua näin yhteistyössä ker- tietyin osin. Yhtiön tilintarkastajalta saa
tomuksen käsittelyyn yhtiökokouksessa.
kuitenkin jatkossakin tilintarkastuksen
lisäksi lukuisia muita palveluita. EsimerPIE-yhteisöjen hallituksen ja
kiksi veroneuvonta on edelleen sallittua.

tarkastusvaliokunnan tehtävät

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen
(PIE, Public Interest Entities, kuten pörssiyhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt) hallituksen ja tarkastusvaliokunnan roolista säädetään
osakeyhtiölaissa. Säännöksiä tarkastusvaliokunnasta on noudatettava viimeistään vuoden
2018 alusta.
Hallituksen on seurattava ja arvioitava tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti
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Haasteita hallitukselle
Uudessa tilintarkastuskertomuksessa kuvataan aiempaa laajemmin myös hallituksen
ja toimitusjohtajan tehtäviä liittyen muun
muassa sisäisen valvonnan järjestämiseen
sekä toiminnan jatkuvuuden arvioimiseen.
Asioiden tullessa sisällytetyksi kertomukseen hallituksen lienee syytä varautua niitäkin koskeviin kysymyksiin.

Risto Ruuska

johtava asiantuntija,
Suomen
Tilintarkastajat ry

Executive Search | HayGroup | Futurestep

Jäsensivut
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PALKITSEMINEN
YHTIÖKOKOUKSIIN.
OLETKO VALMIS?
ACF ilmo

Kimmo Rasila on toiminut aktiivisesti hallituksissa yli
20:ssa digitaalisia ratkaisuja ja palveluita kehittävässä
yrityksessä. Hän on muun muassa Nixu Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja.Antti Pankakoski on startup-yritys Kyrö
Distillery Companyn hallituksen puheenjohtaja. Hän on
työskennellyt myös Altian ja Silja Linen toimitusjohtajana.

THE DIRECTOR
COMPENSATION REPORTS

Toisaalta pääomasijoittajien mukanaolo tuo
omat mausteensa: tyypillisesti raportointikäytäntöjä ja tavoitteita, koska pääomasijoittaja
haluaa aina myös irtautua yhtiöstä, mielellään
nopeasti ja mahdollisimman suurella voitolla.
Osallistumalla startupien työhön kokenut hallitusjäsen voi itse saada uusia ideoita ja pysyä
mukana ajan hermolla.
–Uudet yritykset ovat usein askeleen edellä
tulevista megatrendeistä. Osallistun Slushiin
myös uudistaakseni opetustyötäni, sanoo Ainomaija Haarla, joka toimii yrittäjyysprofessorina
Aalto-yliopistossa.
Isoilla toimijoilla on tarve tehdä yhteistyötä
erikoisalojen osaajien ja joustavien kumppanien kanssa, kun maantieteelliset ja toimialarajat katoavat.
Pyöreän pöydän keskusteluissa nousikin esiin
esimerkiksi kysymys siitä, mikä hallituksen rooli
on ja mistä osaavia hallitusjäseniä löytää.
DIF haluaa yhdistyksenä olla mukana, kun
maailmaa muutetaan. –Nuorten innovatiivisten ihmisten energia tarttuu ja virkistää, toteaa
ensimmäistä kertaa Slushiin osallistuva Antti
Pankakoski.

TOP EXECUTIVE
COMPENSATION SURVEY
2016

www.alexander.fi
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Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Pääoma valitsee aina oikean suunnan.
Siksi se virtaa kohti vastuullisempia sijoituskohteita.
Se, mikä on oikein, on tuottavaa.
mandatumlife.fi /tulevaisuus

TOISINAJATTELIJA

Mihin talouspolitiikan
paukut olisi pantava?

S

uomen talous on toipunut hitaasti
vuonna 2008 alkaneesta taantumasta.
Hallitus haluaa nostaa työllisyysasteen
72 prosenttiin ja katkaista velkaantumiskierteen. Ennusteiden mukaan työllisyysastetavoitetta ei saavuteta vaalikauden loppuun mennessä
ja velkasuhteen kasvun pysähtyminen on kiikun
kaakun. Mitä pitäisi tehdä?
Finanssipolitiikka on uusimpien arvioiden
perusteella ensi vuonna lievästi elvyttävää. Sanottavaan lisäelvytykseen ei ole järkevää lähteä, mutta
perusteita ei ole myöskään massiivisille uusille
leikkauksille. Niihin joudutaan turvautumaan
vain, jos kasvua ei saada lähivuosina vahvistumaan
ja julkista palvelutuotantoa tehostumaan muun
muassa sote-hankkeella.
Talouspolitiikan painopisteen tuleekin olla
rakennepolitiikassa, joka parantaa kasvun edellytyksiä ja tehostaa julkista sektoria pitkällä tähtäimellä.

Työmarkkinat ongelma
Suomen heikon työllisyyskehityksen taustalla on
huono yhdistelmä palkanmuodostuksen jäykkyyttä, työllistämiseen liittyviä riskejä, työn korkeaa verotusta, sosiaaliturvan riittämätöntä kannustavuutta sekä työvoima- että uudelleenkoulutuspalveluiden puutteita. Näiden korjaaminen
on vaikeaa, koska monilla yksittäisillä toimilla
on lyhyellä aikajänteellä ikäviä vaikutuksia, joita
erityisesti ammattiyhdistysliike pyrkii estämään.
Mutta uudistuksille ei ole järkevää vaihtoehtoa.
Eduskunnan enemmistön tukeen nojaavalla hallituksella on oikeus ja velvollisuus toimia silloinkin,
kun etujärjestöt asettuvat vastahankaan.
Toinen keskeinen rakennepolitiikan alue on
hyödykemarkkinoiden sääntely kilpailun lisäämiseksi ja digitaalitekniikan hyödyntämiseksi.
Kauppojen aukioloaikojen vapautus ja liikennepalveluiden modernisoiva liikennekaari ovat
merkittäviä uudistuksia, mutta vielä on tekemistä. Esimerkiksi apteekkitoimilupien niuk-
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Vesa Vihriälä

toimitusjohtaja,
ETLA

Historiankirjoitus palkitsee
rohkeasta politiikasta

kuus on huonosti perusteltu.
Yritys- ja pääomatuloverotus eivät nykyisellään
ole kasvun este. Järjestelmää pitää kuitenkin kehittää pitäen mielessä verotutkimuksen keskeinen
viesti: matalat verokannat, laaja veropohja ja verojärjestelmän selkeys tukevat voimavarojen ohjautumista parhaisiin käytäntöihin.

Osaamiseen lisäpanostuksia
Suuret menoleikkaukset ovat järkyttäneet luottamusta siihen, että valtio huolehtii koulutusjärjestelmän kyvystä antaa kaikille – erityisesti korkeakouluopintoihin suuntautuville – moderni koulutus
ja että valtio turvaa mahdollisuudet perustutkimukseen.
Osin on kyse rakenteiden uudistamisesta, mutta
tarvitaan myös voimavarojen lisäystä. Realistisin
vaihtoehto on valtion pääomasijoitukset korkeakouluihin, mitä hallitus onkin ryhtynyt valmistelemaan. Tekesin heikennettyjä rahoitusmahdollisuuksia on myös parannettava.

Vaalikausi on lyhyt aika
On epätodennäköistä, että hallitus ehtii saavuttamaan asettamiaan työllisyys- ja velkatavoitteita
vaalikauden aikana edes voimakkailla toimilla.
Mutta uudistuspolitiikkaa on kuitenkin jatkettava.
Vaikka kiitosta ei tulevissa vaaleissa saisikaan, historiankirjoitus palkitsee rohkeasta politiikasta.
Kirjoittaja laati elokuussa valtiovarainministeriölle muistion
yhdessä professori Bengt Holmströmin ja emeritusprofessori
Sixten Korkmanin kanssa.

Your business.
Our dedication.
At Roschier, we believe the best advice is built on a deep understanding
achievable only through dedication. It’s an approach we’re committed to. By
working closely with our clients and sharing their realities, we ensure advice
that reaches beyond the obvious.
Roschier’s Corporate Advisory practice has vast experience in advising
boards and management of large Finnish and Swedish listed companies
on dealing with complicated corporate matters. The team’s proven
ability to solve the most complex corporate issues has made the team
members trusted advisors to several of the largest public and private
companies in the Nordic region in relation to corporate governance,
risk management, board liability and other matters such as
contractual and preventive risk counseling.
Welcome to Roschier. For more information,
please visit www.roschier.com.

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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