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osaaminen sekä kansainvälinen
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PÄÄKIRJOITUS

Uudet kilpailijat
- uudet säännöt

A

mazon on erikoislaatuinen yhtiö. Uusi kilpailija. Sen toimitus
johtaja Jeff Bezos on Forbesin listalla maailman kolmanneksi
rikkain mies heti Bill Gatesin ja Warren Buffetin jälkeen. Nyt
hän omistaa 17 prosenttia Amazonista, jonka hän perusti
seattlelaiseen autotalliin 1994. Amazon on yksi niin sanotuista FANG
osakkeista (Facebook, Amazon, Netflix ja Google). Nämä kaikki ovat
teknologiayrityksiä, jotka dominoivat toimialojaan ja joiden osakkeiden
hinnat ovat korkealla.
Tämä osoittaa sijoittajien uskovan kyseisten yritysten myös jatkavan
ripeää kehitystä tulevaisuudessa. Amazonin markkinaarvo on noin 544
miljardia dollaria ja P/E luku 287. Kiinalaiset tulevat vahvasti ja monesti
huomaamatta: Baidu perustettiin vuonna 2000. Sen markkinaarvo on
noin 85 miljardia dollaria mutta P/Eluku ’vain’ 43.
Alun perin kirjojen verkkomyyjänä aloittanut Amazon on nyt maail
man johtava pilvipalvelujen tarjoaja (AWS, Amazon Web Services). Sen
oman brändin alla myydään nykyään kaikkea: akkuja, manteleita, pukuja
ja virtuaaliavustajia (Amazon Echo, Alexa). Äänikomentoinen assistentti
on yhtiön kolmas virtuaalinen tuote, jonka uskotaan houkuttelevan lisää
kuluttajia ja myös palvelujen tarjoajia. Samalla se saalistaa kuluttajia
tavalla, joka aiheuttaa regulaattoreille päänvaivaa, sillä monet Amazonin
omien tuotteiden kilpailijat käyttävät sen tarjoamaa alustaa markkinoin
tiin. Seuraavaksi Amazonin uskotaan siirtyvän disruptoimaan finanssialaa.
Miltä maailma näyttää viiden vuoden kuluttua? Mitkä nyt osin kovalla
hypetyksellä esitellyistä muutoksista ovat todellisia? Markkinointi ja tuote
tarjonta on siirtynyt kuluttajatuotteiden ja palvelujen osalta vahvasti verk
koon, mikä on muuttanut median ansaintalogiikkaa. Mitä keinoäly ja robo
tiikka todella merkitsevät eri toimialoilla?
Miten siis hallitus voi auttaa yrityksen johtoa muutoksessa?
Tätä on pohdittu DIF:ssä tänä syksynä eri tilaisuuksissa, blogeissa ja
keskusteluissa. Myös uusin Boardviewlehti käsittelee muutosvoimien vai
kutusta eri yrityksissä ja eri toimialoilla. Hallitustyön kehittäminen on leh
den toinen teema, jossa asiaa tarkastellaan sekä eurooppalaisten gover
nancemallien että perheyhtiön näkökulmasta.
Ensi keväänä fokusoimme hallituksen ja johdon välisiin suhteisiin ja sii
hen, miten geopolitiikka tulee hallituksiin. Lisäksi jäsenistön toiveiden
mukaisesti jatkamme SOMEtietoiskuja – nyt kumppanin tuella.

Rauhallista joulua!

Miltä maailma
näyttää viiden vuoden
kuluttua? Mitkä
kovalla hypetyksellä
esitellyistä
muutoksista ovat
todellisia?

Helsingissä
marraskuussa 2017
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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DIGITALIZATION
DONE RIGHT

Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta
toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään
digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa
käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten
palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi.
Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä mantereella,
palvellen yritysasiakkaita ympäri maailman.

Lue lisää palveluistamme
www.nixu.com
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PUHEENJOHTAJALTA

Hallitus ja
objektiivisuus

Y

llättävän usein tulee päätöksentekotilanteissa vastaan asenne,
joka korostaa päätösten objektiivisuuden tärkeyttä. Ajatuksena
näyttäisi olevan se, että kaikkien
päätökseen sisältyvien keskeisten muuttujien
tulee olla sisällöltään ja arvoltaan kiistattomia ja kvantifioituja. Taustalla tuntuu olevan
myös vahva uskomus, että objektiivisia päätöksiä tekevä hallitus on hyvä hallitus. Mutta
onko todellakin näin? Onko objektiivisuus
todellakin se voima ja keino, joka inspiroi
menestykseen? Viekö objektiivisuus yhtiön
kannalta oikeisiin valintoihin?
Hyvän hallitustyön tärkein mittari on se,
missä määrin yhtiön tavoitteet toteutuvat, eli
menestyykö yritys. Yrityksen menestys vuorostaan syntyy siitä, että keskeisiin tehtäviin
on valittu oikeat henkilöt, jotka yhdessä toimien saavat tuloksia aikaiseksi.
Jokapäiväisessä johtamisessa panos-tuotos-ajattelu on erinomaisen hyödyllistä. Kun
teen x, seuraa y, ja koska pyritään nimenomaan tilanteeseen y, tehdään x. Sama
logiikka on pitkään toiminut erinomaisesti
myös teollisissa investoinneissa.
Nopeasti muuttuvassa maailmassa hallituksen eteen tulevat kysymykset ovat kuitenkin luonteeltaan todella moniuloitteisia. Niihin vaikuttavat geopolitiikka, teknologioiden
kilpajuoksu, alan yritysten omistusmuutokset ja henkilövalinnat, megatrendit, regulaatio jne. Paraskaan hallitus ei voi muodostaa
itselleen yhteistä objektiivista kuvaa näistä
kaikista muuttujista, saati niiden vaikutuksista tulevaisuuteen. Sen sijaan hyvä hallitus
voi muodostaa itselleen yhteisen subjektiivisen tilannekuvan ja näkemyksen siitä, miltä
se uskoo tulevaisuuden näyttävän. Tähän
pohjautuen hallitus voi hyväksyä yhtiölle
tahtotilan.

Hallituksen keskeinen
tehtävä ei ole
objektiivisuuden
varmistaminen.

Yhtiön strategiassa määritellään ne toimenpiteet, joiden kautta tahtotila saavutetaan.
Kun strategiaprosessi toimii hyvin, yritys pääsee sovittujen toimenpiteiden kautta tahtotilaansa, mistä on hyvä ponnistaa seuraavaan
tahtotilaan. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vahvistaa loistavalla tavalla toimivan
johdon ja henkilökunnan motivaatiota.
Hallituksen roolin keskeinen tehtävä yllä
kuvatussa ei näytä olevan niinkään objektiivisuuden varmistaminen sen jokaisessa
päätöksessä, vaan sen hyväksyminen, että
hallituksen tulee toimia subjektina. Hallituksen tulee subjektina muodostaa yhteinen
ymmärrys nykytilasta ja yhteinen näkemys
siitä, mikä on toivottavaa ja viisasta tästä
eteenpäin. Sen tulee subjektina uskoa toimivan johdon arviointikykyyn ja sen esittämien
toimintasuunnitelmien toteutumiskelpoisuuteen. Sen tulee uskaltaa ryhtyä toimenpiteisiin riittävän nopeasti tilanteessa, jossa se
kokee siihen olevan tarvetta, vaikkei objektiivista näyttöä muutoksen tarpeellisuudesta
ole vielä olemassa.
Hallitus, joka ymmärtää olevansa subjekti,
jolle on uskottu vastuu yhtiön hyvästä hoidosta, on vahva. Lisäarvon luominen hyvän
hallitustyön kautta on sellaisen hallituksen
tekemisen ytimessä.

Helsingissä
marraskuussa 2017
Philip Aminoff
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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SATU HUBER
JA KAI TELANNE

Liiketoimintamallit
uudistuvat sivulle
katsomalla
Kai Telanne
toimitusjohtaja
Alma Media
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Digitalisaatio, teknologinen kehitys
ja muut megatrendit pakottavat
yrityksiä uudistamaan liike
toimintamallejaan. Kilpailu on
globaalia ja voittajia ovat ne,
jotka pystyvät reagoimaan
nopeasti. Muutosten
vaikutuksia hallitus
työskentelyyn pohtivat
Työeläkeyhtiö Elon
toimitusjohtaja
Satu Huber ja Alma
Median toimitus
johtaja Kai Telanne.
Teksti: Kaisa Ihalainen
Kuvat: Ville Rinne

Satu Huber
toimitusjohtaja
Keskinäinen Työeläke
vakuutusyhtiö Elo

BOARDVIEW 3–4/2017

9

Mitkä muutostekijät pakottavat yrityksiä
etsimään uusia liiketoimintamalleja
erityisesti media- ja finanssialalla?
Satu Huber: Finanssialalla vahvoja muutoste
kijöitä ovat digitalisaation mahdollistama asia
kaskäyttäytymisen muutos sekä alustatalouden
ja blockchainin tuomat toimintamallit. Myös
tiedon määrän kasvu ja työn tekemisen murros
vaikuttavat. Katoaako suorittava työ ja keski
luokka? Miten työ jakautuu? Missä työtulo
syntyy ja miten sitä verotetaan?
Kai Telanne: Mediaalalla teknologian kehi
tys on muuttanut kuluttajakäyttäytymistä, mikä
taas on muuttanut mainostajien ja markkinoi
jien käyttäytymistä ja koko kilpailutilannetta.
Olemme globaalissa kilpailussa, jossa vastape
lureina ovat maailmanluokan toimijat. Uusi kil
pailutilanne sekä yhteiskunnan polarisoitumi
nen keskittävät valtaa suurille pelureille.

Miten maailma on toimialallanne
konkreettisesti muuttunut?

näihin toimijoihin törmättiin jo – monella
muulla alalla vastaava on edessä.
Satu Huber: Hallituksessa olisi myös oleel
lista nähdä, mitä toisilla toimialoilla tapahtuu –
miten kilpailu on kehittynyt 10 vuoden aikana
ja miksi menestyjät ovat menestyneet.

Minkälaista liiketoimintakehitystä
johtamissanne yrityksissä on tehty?
Satu Huber: Elon syntyminen on ollut menes
tystarina, jossa on onnistuttu rakentamaan
uudenlaisia palveluja eri asiakassegmenteille ja
panostettu asiakaskokemuksen parantamiseen.
Olemme hyödyntäneet dataanalytiikkaa sijoi
tuspäätöksissä sekä kaupankäyntiprosessien
tehostamisessa.
Kai Telanne: Kun ennakoimme, että makse
tun median kysyntä laskee, ryhdyimme raken
tamaan digitaalisia palveluja kuluttajille ja
mainostajille. Olemme rakentaneet uutta liike
toimintaa muun muassa asumisen, autoilun,
rekrytoinnin ja matkailun ympärille. Brändien
lukumäärä on kasvanut 5:stä 60:een 15 vuoden
aikana. Uutta liiketoimintaa on 10 maassa.

Satu Huber: Aloitin finanssiurani Citibankissa
Lontoossa 80luvun alussa. Silloin osakkeita ja
valuuttoja kaupattiin pörssissä fyysisesti huu
taen tai käsimerkkejä tehden. Nyt kaikki toimii Miten uudistustyö näkyy organisaatiossa?
automaattisesti ja algoritmien kautta. Raha ja
Kai Telanne: Valtavana myllerryksenä. Uuden
pääomamarkkinoilla jopa kokonaisia ammatti laista osaamista on ollut pakko hankkia.
kuntia on hävinnyt.
Olemme läpikäyneet noin 60 yhteistoiminta
Kai Telanne: Olemme siirtyneet analogisesta
neuvottelut. Väkeä on vähentynyt 500 henkilöä
maailmasta digimaailmaan. Muutos on läpäis – ja vähän enemmän on tullut tilalle. Journalisti
syt kaiken – johtamisjärjestelmät, tuotantopro sessa työssä on vähemmän tekijöitä, teknologia
sessit ja toimenkuvat. Käytännössä kaikki liike ja palvelukehityksessä väkimäärä kasvaa.
toimintaan liittyvät toimintamallit on pitänyt
Satu Huber: Asiakkaan nousuna kaiken kes
uudistaa viimeisen kymmenen vuoden aikana.
kiöön. Myös johtamismallimme on mietitty
uudestaan, teemme kehittämistyötä yhä enem
Mitä tekijöitä hallituksen
män yli organisaatiorajojen. Tulokset eivät
olisi toimialoihin liittyvässä
synny siitä, mitä yrityksen johto tai hallitus
murroksessa tunnistettava?
tekee vaan siitä, miten ihmiset toimivat yhdessä.
Satu Huber: Murrosta analysoitaessa on hyvä
Millainen osa liiketoiminnallisen
huomioida eri tasot – globaali taso, Suomi
taso, toimialataso ja yritystaso – ja nähdä, mitä kehitystyön pitäisi olla hallituksen työtä?
uusia mahdollisuuksia tai uhkia eri tasoilla
Kai Telanne: Pääpaino pitäisi olla operatiivisten
avautuu. Analyysin pohjana on hyvä pitää
asioiden sijaan strategiassa. Suosin itse nopeaa
asiakkaiden tarpeet ja mahdollisuudet.
operatiivisten asioiden läpikäyntiä, niin että
Kai Telanne: On ymmärrettävä myös uusi kil noin 70–80 % kokousajasta jää liiketoiminnan
pailutilanne ja muutoksen nopeus. Rajat ovat
kehityksen, investointien sekä strategian poh
auki ja kilpailijoita tulee odottamattomista
dintaan ja keskusteluun.
suunnista. Seurantaan kannattaa ottaa digitaa
Satu Huber: Ideaalitilanne olisi, että kaksi
liset globaalit toimijat, joita ei enää pysty edes
kolmannesta hallituksen ajasta käytettäisiin
määrittelemään perinteisin toimialatermein,
strategiseen kehitystyöhön ja eteenpäin kat
kuten Google, Amazon, Alibaba. Mediaalalla
somiseen. Valitettavasti finanssialalla muun
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Tulokset eivät synny siitä, mitä
yrityksen johto tai hallitus
tekee vaan siitä, miten ihmiset
toimivat yhdessä.

Kai Telanne on Alma Median
toimitusjohtaja ja Keskinäinen työeläke
vakuutusyhtiö Varman hallituksen vara
puheenjohtaja sekä Teleste Oyj:n ja
Altia Oyj:n hallituksen jäsen. Telanne on
toiminut aiemmin muun muassa STT:n,
Talentumin, Viestinnän Keskusliiton,
Tampereen työterveys ry:n ja Urho Viljan
maa Oy:n hallituksen puheenjohtajana
sekä Keskuskauppakamarin ja Tampereen
lääkärikeskuksen hallituksen jäsenenä.
Telanteen mukaan paras toimintaohje
muuttuvassa toimintaympäristössä on
mennä rohkeasti tulta päin – maailma on
mahdollisuuksia täynnä.

muassa lisääntynyt regulaatio aiheuttaa sen,
että kohtuuttoman suuri osa ajasta menee
raportointiin.

Mistä ideat uusista liiketoimintamalleista
yleensä nousevat?
Satu Huber: Lähtökohta on, että mietitään rat
kaisuja asiakkaiden ongelmiin. Vain harva tekee
täysin uusia innovaatioita. Uudet liiketoiminta
mallit perustuvat usein hyvien käytäntöjen jat
kokehittämiseen ja luovaan matkimiseen sekä
eri tahojen väliseen yhteistyöhön.
Kai Telanne: Haemme ideoita maailmalta.
Hyödynnämme olemassa olevaa teknologiaa
ja tarvittaessa kopioimme hyvät ideat iloisesti.
Harvoin maailmalta löytyy omalta alalta mitään
käänteentekevää, mitä mekin emme tekisi.
Revolutionaaliset ideat tulevat yleensä kulman
takaa ja löytyvät sivulle katsomalla.

Miten uusi liiketoimintamalli jalkautetaan?

Satu Huber on Keskinäinen Työeläke
vakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja sekä
YIT:n ja Ahlsellin hallituksen jäsen. Hän on
työskennellyt aiemmin Elon edeltäjäyhtiön
EläkeTapiolan/LähiTapiola Eläkeyhtiön
toimitusjohtajana, Finanssialan Keskusliiton
toimitusjohtajana, Valtiokonttorissa sekä
16 vuotta pankkimaailmassa. Huber on
toiminut muun muassa Finnairin, Metso
Oyj:n, Boliden Ab:n, HEX Oyj:n ja TESI Oy:n
hallituksen jäsenenä. Pitkäaikaisen finanssi
johtajan toimintaa ohjaa hallitustyössä
ja toimitusjohtajana sama ajatus – on
uskallettava kyseenalaistaa, vain avoimuus
voi synnyttää outoftheboxajattelua.

Kai Telanne: Meillä on lähes aina sama kaava.
Ensimmäinen kompetenssi ostetaan ulkoa –
jos sellainen on ostettavissa. Sitten oma osaaja
ottaa prosessista kopin. Kehitystä jatketaan
kumppanin kanssa luomalla palveluyksikkö,
jonka palveluita koko konserni hyödyntää.
Lopuksi osaaminen levitetään koko organisaa
tioon, mikä mahdollistaa kasvuharppaukset
kaikissa yksiköissä.
Satu Huber: On tärkeää tunnistaa, mitä itse
osataan ja mitä ei. Ulkoisista sparraajista on
hyötyä, jos he tuovat osaamiseen lisäarvoa.
Kehitysprosessin johtamista ei voi ulkoistaa.
Myös hallituksessa on osattava arvioida, mah
dollistaako johtamisen malli ja yrityskulttuuri
yhdessä tekemisen ja uuden oppimisen.
Kai Telanne: Liiketoiminnan uudistaminen
ei ole teknologiaprojekti vaan yrityskulttuurin
muutoshanke, ja se on 95 % ihmisistä kiinni. On
BOARDVIEW 3–4/2017

11

innostettava ihmiset oppimaan uutta ja tarjot
tava siihen tukea. Alman menestyksen takana
on ollut riittävän aikainen reagointi, liike
toimintaalueiden välinen yhteistyö ja henki
löstö edellä johdettu muutos. Koko putken on
toimittava, hallituksesta yksittäiseen työnteki
jään asti.

Miten liiketoiminnallisessa
kehitystyössä voidaan hyödyntää
henkilöstön osaamista?
Satu Huber: Johtamismallin pitää kannustaa
ideointiin ja rakentavaan kyseenalaistamiseen.
Väliportaassa ei saa olla stoppereita, jolloin vää
rät henkilöt priorisoivat innovaatioita ja kehit
tämiskohteita.
Kai Telanne: Jakamalla vastuuta ja päätös
valtaa. Tämä motivoi myös henkilöstöä ja lisää
yrityksen reagointinopeutta. Meillä tuote ja
palvelukehitys tapahtuu liiketoimintayksi
köissä asiakasrajapinnassa. Siellä on paras
ymmärrys muuttuvista asiakastarpeista ja
nopein reagointikyky muutoksiin.

Liiketoimintaloikat vaativat
vahvaa markkinointiosaamista
– löytyykö sitä hallituksista?
Kai Telanne: Tämä on yksi suomalaisten yri
tysten kohtalonkysymyksiä. Hallituksistamme
puuttuu laajasti ymmärrystä ja osaamista
markkinoinnista kilpailukeinona. Kun kilpailu
globalisoituu, markkinointi ja myynti olisi saa
tettava kansainväliselle tasolle niin laadun kuin
volyyminkin suhteen. Suomalaisyritysten pitäisi
moninkertaistaa investointinsa markkinointiin.
Satu Huber: Suomessa insinööriosaaminen
ja nykyisin myös talousosaaminen on hallituk
sissa vahvaa, mutta globaaliin kasvuun tähtää
vissä yrityksissä tarvitaan enemmän asiakas
ymmärrystä ja markkinointiosaamista.

Millainen on liiketoimintakehityksen
kannalta hallituksen
optimaalisin kokoonpano?
Kai Telanne: Riittävä ymmärrys muuttuvasta
toimintaympäristöstä, yrityksen positiosta ja
mahdollisuuksista vaatii diversiteettiä. Juuri
nyt kaivattaisiin lisää markkinoinnin sekä digi
taalisen liiketoiminnan ymmärrystä ja johta
miskokemusta.
Satu Huber: Tärkeintä on, että yhtiössä on
laajasti osaamista ja näkemystä. Myös hallituk
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Revolutionaaliset ideat tulevat
yleensä kulman takaa.

sessa on hyvä olla kokemusta eri aloilta ja eri
laisista liiketoimintamurroksista.
Kai Telanne: Uusi liiketoiminta vaatii halli
tuksiin aina tuoretta näkemystä. Koko halli
tuksen ei kuitenkaan tulisi vaihtua kerralla.

Millä aikajänteellä revolutionaalista
strategiatyötä toimialallanne tehdään?
Kai Telanne: Kilpailutilanne muuttuu ja tek
nologia kehittyy viikko ja kuukausitasolla.
Olemme siirtyneet rullaavaan strategiasuun
nitteluun ja kvartaaliseurantaan myös halli
tustyöskentelyssä. Esitämme vain suunnan ja
ennusteen 12 kuukaudeksi. Digitaalista kehi
tystyötä teemme kahdella nopeudella. Tuo
tantojärjestelmien osalta pidemmällä aikajän
teellä ja asiakkaille näkyvää tuote ja palvelu
kehitystä viikkorytmillä.
Satu Huber: Sanotaan, että työeläkeyhtiön
kvartaali on 25 vuotta eli työeläkeyhtiön toi
minnassa vastuut ja aikahorisontti ovat pitkiä.
Toisaalta toimintaympäristön muutokset voi
vat olla nopeita, joten on tärkeää seurata huo
lella asiakkaiden tarpeita ja sidosryhmien odo
tuksia.

Miten yritys voi välttää
riskit laajentuessaan uusille
liiketoiminta-alueille?
Kai Telanne: Olemme kasvaneet aina yksi tuki
jalka maassa. Kun investoimme uuteen, ole
massa täytyy olla joku osaaminen, jonka
varaan kasvu ripustetaan. Jos menemme ulko
maille, emme lähde täysin uuteen bisnekseen.
Jos lähdemme uuteen bisnekseen, teemme sen
ensin kotimaassa.
Satu Huber: On tehtävä kunnon riskiana
lyysi. Täysin uudelle alalle meneminen ei ole
itseisarvo, mutta jos se nähdään ympäristö ja
kilpailijaanalyysien perusteella järkeväksi,
korostuvat hyvä etukäteisvalmistelu, riskien
hallinta ja alan osaamisen hankkiminen.

TEEMA

Hallitustyön
kehittäminen
Erilaisiin tilanteisiin tarvitaan
erilaista osaamista myös hallituksessa.
Tervetullutta näkökulmaa voidaan hakea
esimerkiksi Suomen rajojen ulkopuolelta
tai henkilöstön edustajan kautta.
CORPORATE GOVERNANCEN
YTIMESSÄ ON HALLITUS
HALLITUKSEN NELJÄ
KEHITYSVAIHETTA
PERUSTEELLINEN PEREHDYTYS
ON YHTIÖN ETU
LÄPINÄKYVYYTTÄ JA
LUOTTAMUSTA HALLITUSTYÖHÖN
ONKO VESI
VERTA SAKEAMPAA?
KANSAINVÄLISYYTTÄ
PERHEYRITYKSEN HALLITUKSEEN
HALLITUS. KESTÄVYYS.
TALOUDELLINEN TULOS.

14
18
21
23
24
28
30
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Governance-malleja eri maissa
One-tier-malli

Two-tier-malli

(Iso-Britannia, USA)

(Suomi, Ruotsi)

(Saksa)

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous

HALLITUS

HALLINTONEUVOSTO

Omistajataso

One-tier-malli

Toimeenpanotaso

Valvontataso

HALLITUS

(board of directors)
→ Puheenjohtaja
(chair, chair & CEO)
→ Ulkopuoliset
hallituksen
jäsenet
(non-management
directors)

(board of directors)
→ Puheenjohtaja
(chair)
→ Ulkopuoliset
hallituksen jäsenet
(non-management
directors)
→ Toimitusjohtaja
(CEO)
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→ Puheenjohtaja
(chair)
→ Ulkopuoliset
(osakkeenomistajia ja
työntekijöitä edustavat)
hallituksen jäsenet

HALLITUS

→ Toimitusjohtaja
(CEO)
→ Toimivaan
johtoon kuuluvat
hallituksen jäsenet
(management
directors)

(supervisory board
/ Aufsichtsrat

(management board
/ Vorstand)

TOIMIVA JOHTO
Toimitusjohtaja
(CEO)
→ Muu toimiva
johto

→ Toimitusjohtaja
(CEO)
→ Toimivaan
johtoon kuuluvat
hallitukset
jäsenet
(management
directors)

HALLINTOMALLIT

Corporate Governancen
ytimessä on hallitus
Erityisesti kansainvälisten yritysten hallitusjäsenten
on hyvä tuntea eri maiden hallintomallit.
Se helpottaa myös EU-sääntelyn ymmärtämistä.

Y

rityksiin liittyvistä rooleista ollaan
EU-sääntelyssä kiinnostuneita
useilla eri oikeuden aloilla. Arvopapereiden kaupankäynnin sääntely on markkinoiden väärinkäyttöä estävillä
säännöksillä ulotettu varsinaisten johtohenkilöihin lisäksi laajasti heidän lähipiiriinsä.
Rahanpesun ja terrorismin estämisen tiukentuva sääntely puolestaan vaatii tunnistamaan
ja selvittämään poliittisia sidonnaisuuksia
yrityksen edustajien lisäksi myös yritysten
joskus kaukaisiltakin edunsaajilta tai sellaisiksi arvioiduilta. Ulkopoliittisten sanktioiden
laajentuva käyttö on samoin esimerkki tilanteista, joissa on selvitettävä yrityksiin liittyviä
sidonnaisuksia. EU-sääntelyyn pohjautuva
rikosoikeudellinen erityissääntely sisältää
enenevässä määrin myös työntekijäasemassa
oleviin henkilöihin ulottuvaa vastuuta.
Kansainväliseen yhteistyöhön perustuvissa erityissäätelyissä on perusyhtenäisyyden rinnalla omat kansalliset sisältönsä ja
vaihtelevat tulkintansa, mikä tekee asioiden
hallinnasta vaikeaa. Siksi on hyvä palauttaa
mieleen, että yritysten hallinnoinnin sääntelyn ydin on yhtiöoikeudessa.
Yhtiöoikeudessa tärkeimpiä työkaluja ovat
yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, keskeisimpänä niistä hallitus. Nyt, kun ympäri
Eurooppaa valmistaudutaan panemaan täytäntöön osakkeenomistajan oikeudet -direktiivin viimeisintä muutosta (2007/36/EY),
on hyvä palauttaa mieleen yhtiöoikeudellis-

ten hallintomallien perusratkaisut. On tarpeellista, ja itse asiassa käytännön elämää
helpottavaa, arvioida yksittäisten sääntelyiden merkitystä aina ottaen huomioon sääntelyn konteksti ja vallitseva hallintomallin
perusratkaisu siihen sisältyvine toimijoineen
ja heidän oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Suomessa ja Ruotsissa
paljon yhtäläisyyksiä
Ruotsin governance -malli on hyvin samanlainen kuin Suomessa: hallitus on yksitasoinen, ja hallituksen jäsenistä vain yksi voi
kuulua yhtiön toimivaan johtoon. Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet
ja puheenjohtajan (yhtiön toimitusjohtaja
ei voi toimia puheenjohtajana) sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muustakin
valintatavasta, mutta julkisesti noteeratuissa
yhtiöissä yli puolet hallituksen jäsenistä tulee
olla yhtiökokouksen valitsemia. Hallituksen
jäsenten kelpoisuus- ja riippumattomuusvaatimukset sekä organisoituminen valiokuntiin on samankaltaista kuin Suomessa. Merkittävimmät erot verrattuna suomalaiseen
sääntelyyn ovat hallituksen jäsenten valinnan
sekä heille maksettavien palkkioiden valmistelu osakkeenomistajien toimikunnassa sekä
lakiin sisältyvä vaatimus, jonka mukaan julkisesti noteeratun yhtiön johdon palkkioiden
pääpiirteistä tulee päättää vuosittain yhtiökokouksessa.

Kaarina Ståhlberg

OTK, LL.M. (Columbia),
lakiasiainjohtaja,
Posti Group Oyj
DIF:n jäsen

Mikko Reinikainen

VT, KTM, Partner,
Pricewaterhouse
Coopers Oy

PwC on DIF:n
asiantuntijakumppani
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Saksassa hallitusta valvoo
hallintoneuvosto
Saksassa on ns. dual tai two-tier board -järjestelmä, jossa on hallitus ja hallintoneuvosto.
Hallitus vastaa yhtiön johtamisesta, mutta
sillä on myös valvontaan liittyviä lakimääräisiä tehtäviä kuten strategian muotoilu ja riskienhallinta. Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo hallitusta, nimittää sen jäsenet, päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja osallistuu yhtiön kannalta merkittävimpien asioiden päättämiseen. Suurissa yhtiöissä hallintoneuvostossa tulee olla työntekijöiden edustajia. Yhtiökokous valitsee osakkeenomistajia
edustavat hallintoneuvoston jäsenet yleensä
pidemmäksi ajaksi kuin vuodeksi. Hallintoneuvostossa ei saa olla yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä, ja entisiä hallituksen jäseniä saa kulloinkin olla enintään kaksi.
Hallintoneuvoston toimintaa johtaa osakkeenomistajia edustava puheenjohtaja. Hallintoneuvostolla tulee olla tarkastus- ja nimitysvaliokunnat. Hallintoneuvoston palkkio
määrätään yhtiöjärjestyksessä tai sen päättää
yhtiökokous. Hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenten palkkiot julkistetaan henkilötasolla.

Englannissa vahvistetaan
riippumattomien jäsenten roolia
Englannissa osakeyhtiöiden hallinnossa on
vakiintuneesti yksiportainen malli, jossa toimitusjohtaja, talousjohtaja ja usein myös yksi
muu toimivaan johtoon kuuluva ovat hallituksen jäseniä (executive directors). FTSE
350 -yhtiöiden hallituksen jäsenet valitaan
vuosittain yhtiökokouksessa ja heistä vähintään puolet tulee olla riippumattomia, ulkopuolisia hallituksen jäseniä (non-executive
16 BOARDVIEW 3–4/2017

directors). Hallituksen puheenjohtajan roolia
on vahvistettu ja suosituksena on, että toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat
eri henkilöitä. Myös riippumattomien hallituksen jäsenten asemaa on vahvistettu muun
muassa luomalla riippumattoman ”varapuheenjohtajan” rooli (senior independent
director), jonka tehtävänä on tukea hallituksen puheenjohtajaa. Hallituksella tulee olla
riippumattomista jäsenistä koostuvat tarkastus- ja palkkiovaliokunnat. Ulkopuolisten hallituksen jäsenten palkkiot päätetään
hallituksessa. Ylimmän johdon palkkiot päätetään hallituksessa nykyään yhtiökokouksen hyväksymän palkkiopolitiikan mukaisesti (say-on-pay), mutta yhtiökokoukselle
palkkioiden määristä esitetty ei edelleenkään
muodosta sitovaa kattoa.

USA:ssa toimitusjohtaja on usein
myös hallituksen puheenjohtaja
Yhdysvalloissa julkisia yhtiöitä koskeva,
runsaasti governance-sääntelyä sisältävä
1930-luvulta peräisin oleva arvopaperimarkkinasääntely on liittovaltiotasoista. Lisäksi
kansallisten pörssien säännöt sisältävät
governance–sääntelyä. Governance-mallin
perustan muodostava yhtiöoikeus on kuitenkin osavaltiokohtaista. Käytännössä suuri osa
julkisesti noteeratuista yrityksistä on rekisteröity Delawareen ja ne ovat siten saman,
Delawaren yhtiöoikeuden alaisia.
Yhdysvalloissa hallitukset ovat yksitasoisia, ja niissä on nykyisin useimmiten vain
yksi yhtiön toimivaan johtoon kuuluva jäsen.
Yhtiökokous äänestää hallituksen jäsenistä,
mutta vaatimus äänten enemmistöstä hallituksen jäsenenä toimimisen edellytyksenä
on yleistynyt vasta 2000-luvulla. Toimikausi
on yksivuotinen. Yhtiön toimitusjohtaja on
perinteisesti myös hallituksen puheenjohtaja.
Niissä yhtiöissä, joissa roolit on yhdistetty, on
useimmiten riippumaton varapuheenjohtaja.
Yhtiöiden tulee julkistaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhdistetty tai
eriytetty rooli perusteluineen.
Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee
olla riippumattomia. Riippumattomuus-

Säädöksen merkitystä
arvioidessa kannattaa aina
ottaa huomioon sääntelyn
konteksti ja vallitseva
hallintomalli.

säännöt ovat yksityiskohtaiset ja koskevat
riippumattomuutta yhtiöstä ja sen johdosta.
Esimerkiksi NYSEN sääntöjen mukaan jäsen
ei ole riippumaton, jos hän on työntekijänä
tai hänen perheenjäsenensä (esim. anoppi,
appi, puolison sisarukset ja sisarusten puolisot) on toimitusjohtajana yhtiössä, joka on
suorittanut tai saanut maksuja kyseiseltä
yhtiöltä edellisen kolmen vuoden aikana
määrän, joka ylittää 2 % tuon toisen yhtiön
liikevaihdosta. Lisäksi julkisesti noteeratuilla
yhtiöillä on sisäisiä ohjeistuksia siitä, kuinka
monen yhtiön hallituksessa hallituksen jäsen
samanaikaisesti voi olla. Hallituksella tulee
olla riippumattomista jäsenistä koostuvat
tarkastus-, nimitys- ja palkkiovaliokunnat.
Ulkopuolisten hallituksen jäsenten palkkiot
päätetään hallituksessa. Palkkiot koostuvat
yhä useammin käteisen ja osakeoikeuksien
yhdistelmästä.

Keskittynyt omistajakunta
vs. vähemmistöomistajat
Vaikka Suomen ja Ruotsin järjestelmillä on
yhteinen historia ja sääntely edelleen hyvin
samanlaista, on huomattava, että Ruotsissa
on merkittävästi enemmän institutionaalisia sijoittajia ja isoja perheyhtiöitä kuin Suomessa. Ruotsissa suurimmissa pörssiyhtiöissä
on tyypillisesti 1–2 omistajaa, jotka kontrolloivat jopa 20–40 prosenttia kaikista äänistä.
Säännöstasolla Ruotsissa on osakkeenomistajille annettu enemmän päätösvaltaa kuin
Suomessa. Esimerkiksi johdon palkkioiden pääpiirteistä päättäminen yhtiökokouk-

sessa näyttää kuitenkin hyödyltään vähäiseltä: palkkioista on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa muualla ja erityisesti pienosakkeenomistajien mahdollisuus perusteltuun
kannanmuodostukseen asiassa on rajallinen.
Yksi peruslähtökohta tarkasteltaessa eri
hallintojärjestelmiä onkin keskittyneen omistajakunnan maissa arvioida vähemmistöosakkeenomistajien asemaa. Osakkeenomistajat eivät nykyisin useinkaan ole pitkäaikaisia,
eikä heillä ole velvollisuuksia ajaa muita kuin
omia intressejään. Hallituksen jäsenillä on
velvollisuus ajaa koko yhtiön etua. Englannissa on institutionaalisille sijoittajille laadittu vuonna 2010 the Stewardship Code,
jolla pyritään parantamaan omistajien ja hallitusten yhteydenpitoa osana vastuullista
omistajuutta. Sijoittajien edellytetään muun
muassa säännöllisesti julkistavan äänestyskäyttäytymisensä sekä menettelyt, joita se
käyttää sijoituskohteiden valvonnassa.
Yhdysvalloissa, ja Englannissakin, on
hajaantunut omistajakunta, ja hallintoon liittyvä päähuoli liittyy johdon valvontaan ja
kannustamiseen. Yhdysvalloissa yhtiökokous
äänestää ei-sitovasti ylimmän johdon palkkioiden hyväksymisestä vähintään joka kolmas vuosi. Englannissa keskustellaan siitä,
tulisiko yhtiökokouksen äänestys ylimmän
johdon palkkioista olla sitova.
Saksan järjestelmän haasteet liittyvät erityisesti tiedonkulkuun hallituksen ja hallintoneuvoston välillä, työnjakoon ja johdon
todelliseen valvontaan, osakkeenomistajien
ja johdon väliseen etäisyyteen ja hallintoneuvostojen suureen kokoon. Saksan pitkäaikaiset hallitusjäsenyydet vahvistanevat
hallituksen jäsenten asemaa ja itsenäistä päätöksentekoa suhteessa osakkeenomistajiin.
Valiokuntien perustaminen on katsottu
hyödylliseksi kaikissa tarkastelluissa maissa,
mutta niiden tehtävät ja valtuudet voivat
poiketa merkittävästikin yhdenmukaisista
nimistä huolimatta.
Artikkeli on lyhennelmä Boardview-lehdessä vuonna
2013 olleesta artikkelista, jonka johdannon kirjoittajat ovat nyt päivittäneet.
BOARDVIEW 3–4/2017
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HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN

Hallituksen neljä
kehitysvaihetta
Matkalla perustasolta maailmanluokkaan hallituksen
tehtävä muuttuu kontrolliohjauksesta konsultoivaksi
ja enemmän lisäarvoa tuottavaksi.

H

allituksen kehittyminen on prosessi, jossa voi tunnistaa neljä tärkeää vaihetta: perustason hallitus,
kehittyvä hallitus, edistynyt hallitus ja maailmanluokan hallitus.

Perustason hallitus on olemassa,
koska niin on säädetty
Perustasolla hallituksen toiminnan ja erityisesti sen kehittämisen painopiste on hallintotavan ja säännösten noudattamisessa. Perusprosessit kuten strategiaprosessi, taloudellinen kontrolli ja riskien seuranta kehittyvät ja
niitä ollaan yhtiössä implementoimassa. Toimintaa leimaa muodollisuus.
Hallituksen agendalla ei ole esimerkiksi
yhtiön avainhenkilöiden suunnitteluun liittyviä asioita. Hallituksen jäsenet valitaan
tyypillisesti melko tutusta ja paikallisesta
viiteryhmästä eikä valinnan perustana ole
välttämättä yhtiön tulevaisuuden suunta ja
strategia.
Tällaisessa hallituksessa toiminnan suurimmiksi riskeiksi nousevat laaja-alaisuuden
puute suunnan määrityksessä ja päätöksenteossa sekä yhtiön johtamiskyvykkyyteen liittyvien riskien aliarvioiminen. Hallitus on olemassa, ”koska niin on säädetty”.

Kehittyvä hallitus ohjaa
toimintaa hyväksymällä tai
hylkäämällä johdon esityksiä
Kehittyvässä hallituksessa perusprosessit on
määritelty ja implementoitu ja ne toimivat
suhteellisen hyvin. Toimintaa leimaa edelleen
muodollisuus; johto raportoi hallitukselle
eikä sparraavaa suhdetta ole kehittynyt.
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Hallituksen muodostamisessa on otettu
huomioon yhtiön tavoitteet, ja jäsenten
valinta perustuu tarvittaviin teknisiin osaamisiin. Edustettuna on yleensä toimialaosaaminen sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja-osaaminen. Edelleen jäsenet ovat melko
tutusta viiteryhmästä ja samankaltaisilla profiileilla.
Tällainen hallitus kykenee asiantuntevaan strategiseen suunnan asettamiseen ja
teknisten liiketoiminnallisten riskien hallintaan ja päätöksentekoon. Se kaipaa kuitenkin
yhä vahvistamista yllättävissä, joko sisäisissä
organisaatiota tai nykyistä liiketoimintaa
mullistavissa tilanteissa. Hallituksen todellinen ohjaava vaikutus operatiiviseen johtoon
on edelleen lähinnä päätösten hyväksyntä tai
hylkäys.

Edistynyt hallitus koostuu taustaltaan
monipuolisesta jäsenistöstä
Edistyneellä tasolla hallituksen rakenne ja
prosessit on hiottu toimiviksi ja niitä kehitetään eteenpäin tarpeen mukaan.
Hallituksen muodostaa taustoiltaan monipuolinen jäsenistö, joilla on toimialaa laa-

Maailmanluokan hallitus
uskaltaa asettaa
tavoitteet korkealle.

Tuomo Salonen

Managing partner,
Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles
on DIF:n asian
tuntijakumppani

jempaa ja monitahoista organisatorista
osaamista sekä usein laaja-alaista kansainvälistä osaamista yhtiön strategiaa vastaavilta
alueilta. Jäsenistöön on haettu henkilöitä,
joilla on todennettua kokemusta merkittävän
kasvun aikaansaamisesta.
Keskustelu kokouksissa on korkeatasoista,
laaja-alaista, haastavaa ja strategista. Tiimiytyminen on alkanut. Huomio ja tekeminen suuntautuvat myös terveen, toimivan ja
tehokkaan yhteistyösuhteen rakentamiseen
operatiivisen johdon ja hallituksen välille.
Agendalla on säännönmukaisesti avainhenkilö- ja seuraajasuunnittelu niin CEO:n, muiden avainhenkilöiden kuin hallitusten jäsentenkin osalta.
Edistynyt hallitus kykenee luotaamaan
yhtiön kasvumahdollisuuksia ja tulevaisuutta
toimialan rajoitteita laajemmin. Se pystyy
ennakoimaan organisaation suorituksen kannalta olennaiset sisäiset haasteet ja muutostarpeet niin operatiivisen johdon kyvykkyyden kuin muiden organisaatioon liittyvien
haasteidenkin näkökulmasta. Aito läpinäkyvyys ja ennakoitavuus ovat syntymässä sekä
hallituksen sisäiseen että operatiiviseen toimintaan.

Maailmanluokan hallitus on tiimi, jonka
jäsenet uskaltavat haastaa toisensa
Maailmanluokan hallitukselle on muodostunut yhteinen vahva tahtotila yhtiön kasvusta ja tulevaisuudesta ja kaikki hallituksen
jäsenet ovat siihen erittäin vahvasti sitoutuneita.
Hallituksen jäsenillä on toisiaan täydentävät, myös henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja elämänkokemuksellisesti laaja-alaiset
profiilit ja toisiaan yhtiön tavoitteiden kannalta täydentävät maailmanluokan kompetenssit. Hallitus elää ja toimii yhtiön arvo-

Hallituksen kriittisiä
menestystekijöitä
► Puheenjohtajan johtamistyyli
► Tiimidynamiikka
► Suhteiden hoito operatiiviseen johtoon
ja sidosryhmiin
► Diversiteetti: sukupuoli, ikä ja ennen
kaikkea osaamisprofiili
► Johtamiskulttuuri

jen mukaisesti. Keskustelu ja päätöksenteko
on strategista ja erittäin laaja-alaista, toiset
jäsenet uskalletaan haastaa ja sitä jopa vaaditaan, eikä epäterve konsensus leimaa päätöksentekoa. Huippusuoriutumista vaaditaan
sekä itseltä, toisilta jäseniltä että yhtiön operatiiviselta johdolta. Hallitus tuntee yhtiön
avainhenkilöt hyvin ja suorituspohjainen seuraaja- ja avainhenkilösuunnittelu ovat merkittävällä sijalla hallituksen agendalla. Myös
yksittäiset hallituksen jäsenet sparraavat ja
kehittävät johtoa heidän syvää osaamistaan
hyödyntäen, ja hallitus kehittää säännönmukaisesti myös itseään ja jäseniään. Hallitus vastaa osaltaan yhtiön kulttuurin kehittymisestä oikeaan, toimitusjohtajan kanssa
sovittuun suuntaan.
Maailmanluokan hallitus uskaltaa asettaa tavoitteet korkealle, koska sillä on vahva
ennakoiva tietämys trendeistä, parhaista käytännöistä ja mahdollisuuksista. Toiminta ei
ole muodollista vaan perustuu keskinäiseen
luottamukseen ja tuntemiseen, mikä auttaa
toimimaan erittäin vaativissakin tilanteissa.
Hallitus pystyy reagoimaan ennakoivasti
ja ohjaamaan korjaaviin toimenpiteisiin ja
arvioimaan johdon mahdollisuuksia suoriutua tulevista haasteista.
BOARDVIEW 3–4/2017
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CASE NESTE

Perusteellinen perehdytys
on yhtiön etu
Nesteen hallituksen uusien jäsenten perehdytys
ohjelmaan sisältyy toistakymmentä tapaamista
yhtiön johdon ja asiantuntijoiden kanssa.

H

allituksen jäsenen perehdyttä
minen alkaa jo ennen sitä yhtiö
kokousta, jossa henkilö on ehdolla
jäseneksi. Tässä vaiheessa pereh
dytys perustuu julkiseen aineistoon, johon
tutustuminen on pitkälle ehdokkaan omalla
vastuulla. Perehtymistä kuitenkin edellyte
tään, sillä usein hallituksen ensimmäinen
kokous pidetään heti yhtiökokouksen jäl
keen, ja siinä voi jo joutua tekemään merkit
täviä päätöksiä. Joskus on pidetty tarpeelli
sena, että uusi jäsen perehtyy luottamukselli
seen aineistoon ennen yhtiökokousta. Tällöin
tehdään salassapitosopimus.
Yhtiökokouksen jälkeen hallituksen uusi
jäsen tulee perehdyttää paitsi toimialaan ja
kyseiselle yritykselle olennaisiin markkina
tekijöihin, myös yrityksen toimintatapaan.
Uudelle jäsenelle tulee myös kertoa, kuinka
hän löytää tietoja yhtiön tietokannoista. Toki
hallituksen jäsenillä on Nesteellä nimetty
yhteyshenkilö, jonka kautta he voivat pyytää
lisätietoa.

On tärkeää, että hallituksen
jäsenet tapaavat johtoa laajasti
Nesteellä hallituksen uusien jäsenien pereh
dytysohjelmaan sisältyy noin tunnin tapaa
minen erikseen toimitusjohtajan ja jokai
sen johtoryhmän jäsenen kanssa sekä käynti
Porvoon jalostamolla ja tutkimuskeskuk
sessa. Johtoryhmän jäsenten lisäksi tapaami
sia on myös muun johdon ja asiantuntijoiden
kanssa. Yhteensä uusi jäsen tapaa heti yhtiö
kokouksen jälkeen pidettävän perehdyttä
misohjelman aikana toistakymmentä yhtiön
edustajaa.
Johdon tapaamisissa käydään läpi yhtiön
strategia ja talous sekä teknologia, HR, tur
vallisuus, vastuullisuus, viestintä ja brändi.
Myös pääliiketoiminnoista esitellään kaikki

perusasiat kuten strategia, markkinat, asiak
kaat, tuotteet ja palvelut ja tulosajurit.
Hallituksen puheenjohtajana pyrin osallis
tumaan tilaisuuksiin itsekin. Tapaamiset ovat
hyvä keino tutustua valintahaastatteluja syväl
lisemmin uuden jäsenen tapaan toimia ja mie
lenkiinnon kohteisiin.
Kuten kaikkialla, myös Nesteellä on käytössä
valtava määrä lyhenteitä. Ne on koottu usean
sivun asiakirjaksi, jolla on nimetty ylläpitäjä.
Lyhennelistat kuten muukin hallitusaineisto
arkistoidaan Directors Desk hallitusportaaliin,
jonka käyttöön jäsenet perehdytetään. Jäsenet
saavat yhtiön puolesta myös tabletin ja tieto
turvallisuusopastuksen hallitusmateriaalin
käsittelyyn.

Jorma ELoranta
hallituksen
puheenjohtaja,
Neste Oyj
DIF:n jäsen

Tasapainoilua ajankäytön ja
perusteellisuuden välillä
Hallituksen uuden jäsenen ei pidä olettaa tun
tevan yhtiön toimintatapoja ja sisäisiä ohjeita.
Joillekin myös markkinat ja toimiala voivat olla
uutta. Ulkomaalaiset jäsenet tarvitsevat hie
man enemmän perehdytystä suomalaiseen
hallintokäytäntöön ja koodistoon. Kokemuk
seni mukaan sillä ei kuitenkaan ole suurta eroa
perehdytyksen suhteen, mistä päin maailmaa
jäsen tulee. Perehdytysohjelman runko on sama
kaikille, mutta eri osioita voidaan painottaa kul
loisenkin jäsenen taustan ja tarpeiden mukaan.
Nesteen perehdytysprosessi on luullakseni
perusteellisimmasta päästä. Palaute on ollut
hyvin myönteistä, vaikka moni onkin huokail
lut pitkien päivien aikana saamansa tiedon
määrää.
Haasteellisinta perehdytyksessä on tasapai
noilu ajankäytön kanssa. Kuinka paljon yrityk
sen johdon ja hallituksen jäsenten aikaa pereh
dytykseen on kohtuullista käyttää ja kuinka
aika käytetään niin, että se luo parhaiten arvoa
yhtiölle.
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Danske Bank Oyj

Näkökulma

Kimmo Laaksonen on toiminut 1980-luvun puolivälistä lähtien useissa varainhoitoon liittyvissä asiantuntija- ja johtotehtävissä
mm. Postipankin Omaisuudenhoidossa (nyk. Danske Bank, Asset Management). Hän on toiminut myös toimitusjohtajana
ABB Investment Management Oy:ssä ja Sampo Rahastoyhtiö Oy:ssä.

Danske Bank Suomen Varallisuudenhoidon ja Yksityispankin johtaja Kimmo Laaksonen:

Suomalainen ansaitsee lisää
valinnanvapautta vaurastumiseen
30 vuotta sitten toimintansa aloittivat Suomen ensimmäiset
sijoitusrahastot, joista Danske Bankin edeltäjän Postipankin
Sijoitusrahasto Presta merkittiin ensimmäisenä sijoitusrahastorekisteriin 15.10.1987. Vain pari päivää rahastojen
käynnistymisen jälkeen koitti musta maanantai, ja maailman
pörssit romahtivat pitkän nousukauden jälkeen. Kesti lähes
kymmenen vuotta, ennen kuin suomalaiset alkoivat taas
löytää rahastosijoittamisen. Rahastojen suosio nousi erityisesti 2000-luvun alussa, ja nykyään jo lähes joka neljäs
suomalainen on rahastosijoittaja.
– 30 vuotta sitten toimme markkinoille Suomen ensimmäisen sijoitusrahaston, ja haluamme olla myös jatkossa kärkijoukoissa tukemassa suomalaisten vaurastumista tuomalla
lisää valinnanvapautta ja aitoja vaihtoehtoja markkinoille,
sanoo Danske Bank Suomen Varallisuudenhoidon johtaja
Kimmo Laaksonen.

Elämä muuttuu, säästämistapojenkin on muututtava
Allianzin tuore Global Wealth Report* puhuu karua kieltä
suomalaisten vaurastumisesta kansainvälisiin kilpakumppaneihin nähden: 20 maan vertailussa Suomi asettuu jumbosijalle, mitattiin rahoitusvarallisuutta henkeä kohden sitten
mediaanilla tai keskiarvolla.
*) Allianz Global Wealth Report 2017:
https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/agwr17e.html/

Elämme aina vain pidempään aktiivista elämää. Eikä se tarkoita ainoastaan sitä, että eläkeaika pidentyisi vaan uudenlaisia elämänvaiheita, jotka vaativat rahoitusta, tulee jo
paljon ennen sitä.
– Yhä useampi meistä uudelleen kouluttautuu toiseen tai
kolmanteenkin ammattiin, joku haluaa ottaa välivuosia matkusteluun, toinen jättäytyy pois päivätyöstään hoitaakseen
lapsia tai ikääntyviä vanhempiaan, Laaksonen kuvaa.
Samaan aikaan, kun elämä muuttuu, matala korkotaso pitää
huolen siitä, että suomalaisten talletustileillä makaavat
86 miljardia euroa eivät kasvata omistajiensa varallisuutta.
– Moni ajattelee, että sijoittaminen on monimutkaista,
kallista, korkeariskistä ja vain jo ennestään varakkaille.
Me Danske Bankissa uskomme, että sijoittaminen on kaikille.
Se vaatii kuitenkin kahta asiaa: laadukasta neuvontaa ja
helppoja sijoituspalveluita, Laaksonen sanoo.
– Tarvitsemme tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja valinnanvapautta, jotta suomalaiset voivat vaurastua järkevästi
ja keskittyä olennaiseen – omaan elämäänsä, Laaksonen
päättää.

CASE F-SECURE

Läpinäkyvyyttä ja
luottamusta hallitustyöhön
F-Securen hallituksessa on työntekijöiden edustaja
täysvaltaisena jäsenenä. Kokeilu on lisännyt läpinäkyvyyttä.

U

skon vakaasti läpinäkyvyyteen yrityksissä. Uskon siihen siinä määrin, että
yksi suosikkilausahduksistani on ’huonot uutiset ovat hyviä uutisia’. Huonot uutisethan merkitsevät sitä, että tosiasiat ovat tiedossa ja ongelmaa voidaan ryhtyä ratkomaan.
Läpinäkyvyys – vaikka kuulumiset eivät aina
olisikaan mieluisia – edistää luottamusta. Se
vaikuttaa liiketoiminnan kestävään kasvuun.
Tämän vakaumuksen pohjalta ehdotin yli
kaksi vuotta sitten F-Securen hallitukselle, että
F-Securen työntekijät tuodaan hallitukseen
mukaan täysivaltaisina jäseninä.
Minulla oli kolme tavoitetta ehdottaessani
tätä mallia. Ensimmäinen oli yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen rakentaminen F-Securessa
lisäämällä läpinäkyvyyttä ja näkyvyyttä siihen,
mitä hallituksessa tapahtuu. Toinen oli auttaa
hallitusta tekemään entistä parempia päätöksiä tuomalla mukaan jäsen, jolla on ainutlaatuinen sisäpiirin näkökulma liiketoimintaamme.
Kolmanneksi halusin vaikuttaa yhteiskuntaan. Olen turhautunut ja joskus surullinenkin,
koska maailmassa on niin vähän luottamusta ja
ymmärrystä.
Hallitus on tiimi, ja tiimin pitää olla yhtenäinen pystyäkseen toimimaan sujuvasti yhdessä.
Jotta uusi jäsen sopisi mahdollisimman hyvin
hallitukseen, tein ehdotuksen: hallitus haastattelee kolmea kandidaattia, jotka ovat saaneet
vaaleissa eniten ääniä F-Securen työntekijöiltä.
Hallitus valitsee sitten heistä mielestään sopivimman joukkoonsa.
Kun esittelin idean hallitukselle, sen jäsenet
olivat heti vastaanottavaisia. Heidän ja luottamusmiehemme tuella olemme nyt järjestäneet
kahdet vaalit, joissa on valittu työntekijöiden
keskuudesta hallituksen jäsen vuodeksi. Ilokseni molemmilla kerroilla on ollut hyvin vaikeaa
valita yksi kandidaateista. Kaikki kandidaatit
ovat olleet erittäin päteviä ja osaavia sekä suhtautuneet yhtiöön ja missioomme yhtä vakavasti.

Idean toteuttamisesta ensimmäisen kerran on
kulunut puolitoista vuotta, ja uskon tämän mallin olevan askel kohti ensimmäisen tavoitteen
saavuttamista eli läpinäkyvyyttä. Hallitus on
yleensä musta laatikko – ihmiset eivät ymmärrä,
miten se toimii. Aivan liian usein työntekijät
otaksuvat hallituksella olevan synkkiä vaikuttimia, kun käsillä on irtisanomisten kaltaisia ikäviä uutisia. Ajan mittaan hallituksessa palvelleiden työntekijöiden joukko kasvaa, ja toivon sen
mukana kasvavan myös keskinäisen ymmärryksen. Työntekijät voivat entistä helpommin nähdä
hallituksen jäsenet loogisina ihmisinä, jotka
haluavat yrityksen ja työntekijöiden parasta.
Minulta on kysytty, suhtautuvatko muut hallituksen jäsenet työntekijään jotenkin alentuvasti tai näkevätkö he tämän negatiivisessa
valossa. Totuus on itse asiassa päinvastainen.
Kaikki hallituksen jäsenet arvioivat toisensa
joka vuosi nimettömästi. Ensimmäisen vuoden työntekijöiden edustaja Janne Pirttilahti
arvioitiin yhdeksi hallituksen arvokkaimmista
jäsenistä hänen yhtiön toiminnasta mukaan
tuomiensa näkemysten ansiosta. Tämän vuoden jäsen Ari Inki on myös tuonut oman arvokkaan panoksensa hallituksen työhön, ja uskon
hänen saavan samanlaiset arviot. Molemmat
tuntevat esimerkiksi tuotteet, teknologiat, alustat ja arkkitehtuuriongelmat paremmin kuin
kukaan muu hallituksessa.
Edistystä kohti kolmatta tavoitetta on vaikeinta arvioida, mutta tarve on yhtä suuri kuin
ennenkin. Suomessa ja maailmalla on aivan
liian paljon vastakkainasettelua työelämässä.
Molemmissa osapuolissa on vikaa. Uusien tapojen löytäminen ymmärryksen rakentamiseksi
rajojen yli voi vain hyödyttää kaikkia. Toivon,
että voimme toimia esimerkkinä muille samantapaista käytäntöä harkitseville yrityksille.
Uskon, että meillä on oltava entistä enemmän halua kokeilla ja vähemmän epäonnistumisen pelkoa.

Risto Siilasmaa

Hallituksen
puheenjohtaja,
F-Secure
DIF:n jäsen
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PERHEYRITYKSET

Onko vesi verta sakeampaa?
Vain vähän yli joka toisen perheyrityksen hallituksessa
on omistajaperheen ulkopuolinen hallituksen jäsen.
Perheyritykset odottavat ulkopuoliselta hallituksen
jäseneltä erityisesti sparrausta ja kyseenalaistamista
sekä asiantuntemusta strategiseen suunnitteluun.

P

erheyritykset ovat oleellinen osa
suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaisista työllistävistä yrityksistä 70
prosenttia on perheyrityksiä. Ne
työllistävät 38 prosenttia yrityssektorin
henkilöstöstä ja luovat 25 prosenttia liikevaihdosta.
Siksi ei ole yhdentekevää, miten niitä
omistetaan ja johdetaan. Omistajan yksi
tärkeimmistä tehtävistä on valita hallitus. Perheomisteisissa yrityksissä hallituksen muodostavat usein omistajat eli perheen jäsenet.
Perheyritysten liiton (PL) jäsenyritysten
hallituksissa 55 prosentissa on perheen tai
suvun ulkopuolinen jäsen. Kolmasosassa
on enemmän kuin yksi perheen ulkopuolinen hallituksen jäsen. Osuus kasvaa mitä

suuremmasta perheyrityksestä on kyse. Yli
250 henkilöä työllistävistä perheyrityksistä
75 prosentissa oli perheen ulkopuolisia hallituksen jäseniä.

Lisäarvoa, mutta ei itseisarvo
Vaikka eri selvitysten ja tutkimusten
mukaan perheen ulkopuolinen hallituksen
jäsen tuo ryhtiä ja lisäarvoa perheyrityksen hallituksen työhön, se ei kuitenkaan ole
itseisarvo. Moni perheyritys menestyy hyvin
ilman ulkopuolista hallituksen jäsentäkin.
Heillä on ehkä käytössä advisory board tai
he hyödyntävät konsultteja.
Ne perheyritykset, joissa ei ole perheen
ulkopuolisia hallituksen jäseniä kokevat,
että heillä on tarpeeksi osaamista perheessäkin. Heidän mielestään päätöksenteko
on tällöin nopeampaa, helpompaa ja joustavampaa. Asioita on yksinkertaisempaa ja
helpompaa käsitellä.

Yrityksen tilanne määrittää tarpeen

Ulkopuolinen hallituksen jäsen
on parhaassa tapauksessa
luottopelaaja, joka hitsaa
yhteen perheen, omistajien ja
yrityksen tavoitteet.
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Perheen ulkopuolisen hallituksen jäsenen
rooli vaihtelee yrityksen vaiheen mukaan.
Perustajavaiheen perheyrityksissä hallituksessa on ehkä yksi ulkopuolinen jäsen, joka
on usein omistajan luottohenkilö. Toisen ja
kolmannen polven perheyrityksissä ulkopuolisia hallituksen jäseniä on jo enemmän.
Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan myös erilaista osaamista. Perheyrityksiin haetaan ulkopuolisia hallituksen jäse-

Krista Elo-Pärssinen

KTT,
Perheyritysten liitto ry

Ulkopuolisen hallituksen jäsenen tuoma lisäarvo
Perheyritysten kokemusten perusteella suurin
osa on tyytyväinen ulkopuolisen hallituksen jäsenen valintaan. Melkein kaikki ovat myös valmiita
suosittelemaan perheeseen kuulumattoman hallituksen jäsenen valintaa muille perheyrityksille.

Neuvonantaja ja kyseenalaistaja
Perheyritykset toivovat, että ulkopuolinen hallituksen jäsen on liiketoiminnan jonkin osa-alueen
osaaja tai toimialan tuntija. Hänen toivotaan
ottavan hallituksessa neuvonantajan ja kyseenalaistajan roolin. Nyökyttelevät jees-miehet ja
-naiset eivät vie perheyritystä eteenpäin.
Perheen ulkopuolisilta hallituksen jäseniltä
odotetaan objektiivisuutta. Selvityksen mukaan
heidän läsnäolonsa koetaan tuovan hallituksen
kokouksiin neutraliteettia ja saavan perheenjäsenet käyttäytymään ”salonkikelpoisesti”. Perheenjäsenten väliset ristiriidat ja tunteenpurkaukset
pysyvät tällöin todennäköisemmin hallituksen
ovien ulkopuolella.
Ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä voi
parhaassa tapauksessa tulla luottopelaaja, joka
hitsaa yhteen perheen, omistajien ja yrityksen
tavoitteet.

Verkostot käytössä
Jotta perheen ulkopuolisen hallituksen jäsenen
rekrytointi onnistuu, perheyrityksen omistajilla
pitäisi olla selkeänä mielessä omistajavisio:
millaisen yrityksen he haluavat tulevaisuudessa
omistaa ja millaista osaamista tämän tavoitteen
saavuttaminen vaatii.
Johdon sparraus
Asiantuntija-apu
Strateginen suunnittelu
Uudet näkemykset, uusi ajattelutapa
Yrityksen toimialan ulkopuolista erityisosaamista
Päätöksenteon kehittäminen
Omistajien etujen varmistaminen
Yrityksen maineen kehittäminen
Verkostot
Johdon rekrytointien tuki
Kriisien ratkaiseminen
Talouden/rahoituksen avustaminen
Ei ole ollut vaikutusta toimintaan
Hankaloittanut yrityksen toimintaa

Jos omistajaperheestä ja hallituksesta ei löydy
vaadittavaa osaamista, niin hallitusta kannattaa
täydentää perheen ulkopuolisella hallituksen
jäsenellä. Osaamisen ja kokemuksen lisäksi
rekrytoinnissa kannattaa ottaa huomioon uuden
hallituksen jäsenen arvomaailma, asenne ja
persoonallisuus. Henkilökemioiden toimiminen
omistajien ja hallituksen jäsenten kanssa on rekrytoinnin onnistumisen kannalta ensisijaista.
Perheyrityksen hallitukseen löydetään perheen
ulkopuolisia hallituksen jäseniä lähinnä omien
verkostojen kautta. Suorahakua on käyttänyt vain
harva. Ne, jotka ovat hyödyntäneet suorahakukonsultteja arvostavat suorahaun tuomaa
objektiivisuutta ja verkostojen laajuutta.

Avoimuutta ja arvostusta
Avoin viestintä ja läpinäkyvyys ovat hallituksen
työn onnistumiselle elinehto. Jotta perheen
ulkopuolinen hallituksen jäsen menestyy tehtävässään, hänellä pitää olla sama tieto kuin muilla
hallituksen jäsenillä.
Keskinäinen kunnioitus ja arvostus luovat
vankan pohjan menestymiselle. Omistajaperheen
pitää arvostaa valitun ulkopuolisen jäsenen osaamista ja antaa hänelle tilaa. Perheen ulkopuolisia
hallituksen jäseniä on hyvä olla vähintään kaksi,
jolloin heillä on tukea toisistaan, eikä synny ”yksi
vastaan omistajat” -tilannetta.
Perheen ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä on
paljon annettavaa perheyrityksille, jos omistajaperheet ja perheen ulkopuoliset osaajat löytävät
toisensa ja yhteisen sävelen.
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Perheen ulkopuolisella
hallituksen jäsenellä on oltava
sama tieto käytettävissään
kuin muillakin jäsenillä.

niä usein yrityksen muutostilanteissa, joita
ovat esim. kansainvälistyminen ja kasvu.
Yrityksen muuttunut strategia ehkä kaipaa
erityisosaamista. Perheyritysten liiton kyselyn mukaan erityisesti digitalisaatioon ja
rahoitukseen liittyvä osaaminen on kysyttyä toimialaosaamisen lisäksi.
Digitalisaation integrointi osaksi perheyrityksen toimintaa on kuuma peruna
varsinkin nuoremman polven edustajien keskuudessa. Ulkopuolisista hallituksen jäsenistä voi olla hyötyä perheen keskusteluissa, joissa kohtaavat perinne ja
uusien innovaatioiden omaksumisen helppous. Hallituksiin voidaan sanoa kaivattavan henkilöitä, joilla on näköalaa nopeasti
muuttuvan liiketoiminnan hallitulle murrokselle.
Tärkeä murrosvaihe perheyrityksissä
on myös sukupolvenvaihdos. Sukupolvenvaihdos on pitkä prosessi, jossa myös perheen ulkopuolisella hallituksen jäsenellä
on merkittävä rooli. Joissakin perheyrityksissä hallituksen ulkopuolinen jäsen on
jopa herätellyt perhettä sukupolvenvaih26 BOARDVIEW 3–4/2017

doksen aloittamiseen. Perheen ulkopuolinen
hallituksen jäsen voi toimia myös sparraajana
jatkajapolvelle.

Vain hyötyjä
Ulkopuolisen jäsenen myötä hallituksen
työstä tulee useissa perheyrityksissä jäsennellympää. Kokouksien aineistot valmistellaan paremmin ja kokouksissa keskustellaan
oikeista asioista.
Ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä on
yleensä kokemusta myös muiden yritysten
hallitustyöstä tai johtamisesta, joten he tuovat
tätä kautta uusia näkemyksiä ja toimintamalleja perheyrityksen johtamiseen.
Perheyritysten liiton ja Mercuri Urvalin
muutaman vuoden takaisen kyselyn mukaan
ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat tuoneet erityistä lisäarvoa toimimalla johdon
sparraajina. He ovat antaneet perheyrityksen käyttöön oman asiantuntemuksensa ja
verkostonsa. Heidän panostaan strategiseen
suunnitteluun arvostetaan, koska he tuovat
uutta ajattelutapaa ja toimialan ulkopuolista
kokemusta.

Perspective matters
The future asks more of business. A need for wider knowledge,
swifter actions and more agile capability. A demand to look at
the world from a whole new viewpoint. Deloitte identifies the
new perspectives that will drive decisions; to build confidence
in shaping the solutions that matter.
A fresh view on addressing your most challenging
decisions awaits at:
www.deloitte.fi

© 2017. Deloitte Oy, Group of Companies.

CASE LINDSTRÖM

Kansainvälisyyttä
perheyrityksen hallitukseen
Lindström-yhtiöiden historiaan on kuulunut paitsi erilaisia
vaiheita, myös erilaisia hallintotapoja. Kansainväliset
hallitusjäsenet ovat tuoneet paljon muutoksia hallitustyöhön.

L

indström-yhtiöt on ollut lähes
170-vuotisen historiansa perheyhtiö,
mutta johtamiseen on silti osallistunut eri rooleissa ja eri vaiheissa perheen ulkopuolisia johtamisen ammattilaisia.
Hyvin pitkään yrityksen omistaminen, johtaminen ja hallinto olivat samoissa käsissä.
Jo 1950-luvulla vuorovaikutus ja liikeideoiden kehittäminen syntyivät kuitenkin alan
toimijoiden verkostoissa sekä Suomessa että
maailmalla.
Vuonna 1992 yhtiön hallitukseen valittiin
ensimmäistä kertaa ulkopuolisia jäseniä.

vuoksi kukin neljännen sukupolven edustajista oli vuorollaan kaksi vuotta hallituksessa,
kertoo Jukka Roiha.
Vuonna 2012 yrityksen hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä vahvistamaan kansainvälistymiskehitystä: intialainen Naresh
Gupta ja turkkilainen Ahmet Esen.
– Olimme tehneet paljon taustatyötä ennen
näitä valintoja. On iso askel muuttaa hallitus
niin kansainväliseksi, että kaikki käytännöt
muuttuvat – alkaen hallituksen työskentelykielestä ja materiaaleista, jotka tästä lähtien
olivat englanniksi, kertoo Jukka Roiha.

Jukka Roiha

Toimivan hallituksen
valintaan kului 150 vuotta

Perehdytys vaatii
puheenjohtajalta paljon

Anne
Korkiakoski

– Valitsimme hallituksen puheenjohtajaksi
Antti Heleniuksen. Hän oli ollut yrityksen
tilintarkastaja ja isäni luottoihminen. Tässä
vaiheessa yritykseen tuli ensimmäistä kertaa oikea toimiva hallitus, joka tuki yrityksen
strategista kehitystä ja kansainvälistymistä,
kertoo Jukka Roiha, joka jätti tuolloin hallituksen päätoimisen puheenjohtajan roolin ja
siirtyi täysipäiväiseksi toimitusjohtajaksi.
Seuraavina vuosina hallitukseen valittiin
suomalaisia kokeneita yritysjohtajia, joilla
oli sekä kansainvälistä osaamista että kokemusta perheyhtiöistä. Samaan aikaan hallituksissa istui perheen edustajia, ensin
kolmannesta ja myöhemmin neljännestä
sukupolvesta.
– Oli tärkeää perehdyttää seuraava sukupolvi yritykseen ja hallitustyöhön, minkä

Kansainvälinen hallitus on erilainen muutenkin kuin kielen suhteen.
– Suomalainen hallintotapa poikkeaa
anglo-amerikkalaisesta. Hallituksen jäsenille, jotka eivät tunne suomalaista hallinto-
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Hallituksen osaaminen
lisääntyy, kun mukaan
saadaan ihmisiä, joilla on
kansainvälistä osaamista.

hallituksen jäsen,
Lindström Oy
DIF:n jäsen

Lindström lyhyesti
Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä. Se tarjoaa ratkaisuja
toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen sekä tekstiilipalveluita hotelleille ja terveydenhuoltoon.

tapaa, pitää tehdä kunnon perehdytys roo
leista. Esimerkiksi hallituksen jäsenen rooli
organisaation tukemisessa on Suomessa eri
lainen kuin vaikkapa Yhdysvalloissa. Myös
erilaiset arvopohjat ja kulttuurierot voivat
luoda haasteita.
Parhaimmillaan kansainvälinen hallituk
sen jäsen voi auttaa yritystä omilla kontak
teillaan ja paikallista johtoa tukemalla.
– Hallituksen osaaminen lisääntyy, kun
mukaan saadaan ihmisiä, joilla on kan
sainvälistä osaamista. He yleensä uskalta
vat rohkeasti kysyä ja kyseenalaistaa yritystä,
kiittelee Jukka Roiha kansanvälisiä hallitus
jäseniä.
Mitä vinkkejä Jukka Roiha haluaa antaa
yritykselle, joka harkitsee aidosti kansain
välistä hallitusta?
– Harkitkaa ensin tarkkaan, mitä orga
nisaatio tästä hyötyy, mitä se hakee. Onko
organisaatiolla käytännön valmius siihen,
eli onko esimerkiksi johdon materiaali eng
lanniksi? Tämän jälkeen tulee tehdä huolel
linen rekrytointi. Suomessa potentiaaliset
hallitusjäsenet yleensä tunnetaan ja suo
situkset on helppo saada, mutta kansain
välisten henkilöiden suhteen se onkin haas
tavampaa. Jos hallitukseen valitaan jäseniä
Suomen ulkopuolelta, on heidän perehdy
tykseensä paneuduttava huolella paikalli
sesta lainsäädännöstä arvopohjaisiin taus
toituksiin.

►
►
►
►

Perustettu 1848
Liikevaihto 323 miljoonaa euroa (2016)
Henkilöstöä 3500
Toimintaa 24 maassa

1848 Lindström perustetaan: värjäämö
1891 Sukupolven vaihdos, yritys kasvaa
1922 Yli-insinööri Johan Roiha ostaa
Lindströmin: 1. sukupolvi Roihan
suvusta omistajaksi, johto perheen
ulkopuolelta
1945 Roihan suvun 2. sukupolvi yrityksen
johtoon, Eino Roiha toimitusjohtajaksi
ja hallituksen puheenjohtajaksi
1985 3. sukupolven edustaja Jukka Roiha
hallituksen johtoon
1992 Jukka Roiha toimitusjohtajaksi, hallituksen puheenjohtaja perheen ulkopuolelta, kansainvälistyminen alkaa
2008 Juha Laurio perheen ulkopuolelta toimitusjohtajaksi, Jukka Roiha hallituksen puheenjohtajaksi
2012 Ensimmäiset kansainväliset jäsenet
hallitukseen
2017 Johto perheen ulkopuolelta: toimitusjohtaja Juha Laurio, hallituksen
puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen,
hallituksessa Roihan perheen
4. sukupolvi
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VASTUULLISUUS

Hallitus. Kestävyys.
Taloudellinen tulos.
Kestävyysasioiden hyvällä hoitamisella on positiivinen vaikutus
yrityksen arvonkehitykseen. Arvonkehityksessään parhaita ovat
ne yritykset, jotka ovat löytäneet olennaiset kestävyyden mittarit.

A

urinko paahtoi Intian Tumkurissa
olevan Incapin tehtaan laajennuksen avajaispäivänä. Intiassa
tuotannolle olennaista on “zero
water process” tai vaihtoehtona mahdollisuus
päästä käyttämään edullisesti ja rajoituksetta
vettä, mieluiten ilmaista pohjavettä. Energian saannin mahdollistaisi pääosin aurinko.
Yksi hallituksen kokouksen agendalla olevista asioista oli elektroniikan sopimusvalmistajalle olennaisten kestävyyden eli
ei-taloudellisten mittareiden (ESG-mittareiden) ja niitä koskevien tavoitteiden läpikäynti. Esitellessäni Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) tunnuslukuja,
tehtaan johtaja sanoi nopeasti, että nämähän
ovat juuri niitä asioita, joita suuret, globaalit
asiakkaamme meiltä kysyvät.
Seuraavalla viikolla keskustelimme Pörssisäätiön tilaisuudessa listatun, menestyvän
yrityksen toimitusjohtajan ja suuren eläkerahaston sijoitusjohtajan kanssa siitä, tulisiko
yhtiön toimialalle olla yhtenäinen standardi
eli olennaiset kestävyyden mittarit, joilla on
myös tutkitusti taloudellista vaikutusta ja
joille yhtiö voi asettaa tavoitteet ja joita hallitus voi seurata. Toimitusjohtajan ensireaktio oli, että olennaiset mittarit ja tavoitteet
rakennetaan henkilöstön ja johdon yhteistyönä. Sijoittaja taas toivoi yhtenäisiä mittareita, yleisesti hyväksyttyä standardia, joiden
perusteella yhtiöitä voisi verrata muihin alan
yhtiöihin.

Hallituksen vastuu laajenee
Suomessa astui voimaan tämän vuoden
alussa raportointilaki, jonka perusteella yli
500 henkilöä työllistävien yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen on raportoitava
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kestävyyden mittareilla saavutetuista tuloksista osana hallituksen toimintakertomusta.
Lakimuutoksen suurin yksittäinen vaikutus on, että vastuu muistakin kuin taloudellisista tiedoista on nyt hallituksen jäsenillä.
Vaikka laissa ei tarkkaan määritellä kestävyyden mittareita ja raportoinnin sisältöä, niin se
korostaa hallitusten jäsenten vastuuta kestävyystyön ohjaamisessa ja ennakoivan huolellisuuden turvaavien prosessien varmistamisessa. Sisällön osalta laki antaa harkintavaltaa
yrityksille soveltaa olennaisuuden pohjalta
olemassa olevia raportointiviitekehyksiä.

Susanna Miekk-oja

hallitusammattilainen,
Danske Bank
DIF:n jäsen

Kestävyyden kentällä on monta toimijaa
Kestävyyden kentässä on monta toimijaa. Ylätasolla on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin Suomikin on sitoutunut. Yrityksiä koskee puolestaan uusi raportointilaki, vapaaehtoiset standardit, mallit ja
aloitteet, kuten sijoittajien tarpeesta syntynyt CDP eli Carbon Disclosure Project. Sen
tehtävänä on kannustaa yrityksiä raportoimaan ilmastonmuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista liiketoiminnalle sekä ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteista ja toimenpiteistä.

Uusi raportointilaki lisää
hallitusten jäsenten vastuuta
kestävyystyön ohjaamisessa.

Mikael Niskala

Senior advisor ja
hallituksen pj,
Mitopro Oy

Muutos kohti kestävää tulevaisuutta
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Valtiot

Yritykset

Non-financialraportointilaki

Sijoittajat
Sijoitustavat

Yritysvastuuraportit
Sidosryhmät

EU Shareholder’s
rights -direktiivi

TCFD

SASB

Standardit

CDP

FIBS

NGO:t FINSIF

Pörssien
ohjeistukset

IIRC

Arvioijat

Datapankkeja

► Reuters
► Bloomberg
► Muut

Uutta on, että CDP:n kaltaisten aloitteiden ja sitoumusten kuten PRI (Principles
for Responsible Business) edustajat kiristävät seurantaa. Ne karsivat listoiltaan pois yritykset, sijoittajat ja varainhoitajat, jotka eivät
ole pystyneet osoittamaan sitoutumistaan.

Standardi kestävyyden mittareille
Vuosikymmenien kuluessa on rakennettu
yhteisymmärrys kuinka yhtiöiden tulos lasketaan. Kestävyyden mittaamisessa vastaavanlainen konsensus ei ole vielä muotoutunut. On vaikea kuvitella, mikä olisi yritysten
taloudellinen vertailukelpoisuus, jos yritykset laatisivat tuloslaskelman ja taseen kukin
poimien ja alleviivaten mieleisiään tunnuslukuja. Kestävyyden suhteen näin kuitenkin on. Mutta olemme matkalla kohti yhteisiä mittareita.
Ei-taloudellinen raportointi määrämuotoistuu - yleisimmin käytetty raportoinnin ohjeistus GRI (Global Reporting Initiative) muuttuu raportointistandardiksi.
Tuore pörssin ESG-suositus vetää yhteen
eri raportointimallien keskeisimmät kestävyyden mittarit. Mallien pohjana on olen-

►
►
►
►
►

PRI

GRI

ISS
Morningstar
MSCI
Sustainalytics
Trucost

► Poissulkeminen
► Kriteerit (esim. päästöraja)
► Äänestämällä
vaikuttaminen
► Varainhoitajien valinta
(integroitu ESG)
► Teema (vesi, ympäristö)

Varainhoitajat
Analyytikot
CDP = Carbon Disclosure Project
FIBS = Finnish Business & Society
FINSIF = Finland’s Sustainable Investment Forum
GRI = Global Reporting Initiative
IIRC = International Integrated Reporting Council
PRI = Principles for Responsible Investment
SASB = Sustainability Accounting Standards Board
TCFD = Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
G20:n aloite, yhtiöiden kestävyysriskiarviointi

naisuus mutta rasitteena, että ne eivät anna
riittävän hyvää ja yhdenmukaista perustaa
eri toimialojen erityispiirteiden huomioimiseen. Hallituksen jäsenen tulisi kuitenkin pystyä yhtenäisen viitekehyksen avulla arvioimaan
mikä on olennaista yritykselle ja miten yritys
suoriutuu toimialan olennaisissa kestävyyskysymyksissä suhteessa muihin alan yrityksiin.
Yhdysvalloissa kehitettyjen SASB-standardien vahvuus onkin juuri toimialakohtaisten
erojen huomioon ottamisessa. Esimerkiksi metsäyhtiöille korostuu oman tuotannon päästöt ja
teleoperaattoreille yksityisyyden suoja ja jopa
lasten oikeudet. SASB keskittyy 10-15 avainmittariin ja -tavoitteeseen per toimiala, mikä tekee
kestävyyden arvioinnista aiempaa fokusoidumpaa ja selkeämpää. Koska mittareita on rajattu
määrä, ne sopivat myös pienemmille yrityksille.
Taloudelliseen olennaisuuteen pohjautuen
SASB on määritellyt kestävyyden mittaristot 79
toimialalle. SASB-standardien kestävyysmittaristo perustuu vaikutusten taloudelliseen olennaisuuteen. Mittaristo tarkastelee kestävyyden liiketoiminnallisia vaikutuksia perinteisiä
malleja syvällisemmin. Luonnonvarat, inhimillinen ja sosiaalinen pääoma, kestävät liikeBOARDVIEW 3–4/2017
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toimintamallit ja tuoteinnovaatiot sekä vaatimustenmukaisuus mittariston keskeisinä
elementteinä tukevat yrityksen strategista
työskentelyä ja tulevaisuuden menestystekijöiden vahvistamista.
Myös sijoittajat osoittavat kasvavaa kiinnostusta liiketoiminnan vastuullisuutta
kuvaaviin tunnuslukuihin. Vuonna 2016 vastuullisten sijoitusten kokonaisarvo oli 23 triljoonaa USD (26 % kaikista sijoituksista), ja
YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet
allekirjoittaneita institutionaalisia sijoittajia
oli noin 1700.

Ilmastomuutoksen hillitseminen
hallituksen jäsenen silmin
Ilmastonmuutos ja laajemmin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat monen yhtiön
johdon mietteissä. Onko aika valita olennaiset mittarit, asettaa niille tavoitteet, joita hallituksessa seurataan ja pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan tulevaan kehitykseen?
Esimerkkinä uudenlaisesta informaation
tarpeesta ilmastoon liittyviin tavoitteisiin
pääsemiseksi G20-maat ovat teettäneet
raportin ”Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TFCF)”. Raportti
suosittelee riskien ja mahdollisuuksien
selvittämistä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä
tähtäimellä. Ytimenä on eteenpäin katsominen eri skenaarioiden avulla ja olennaisuus.
Jo nyt moni yritys tekee varjolaskentaa selvittääkseen, miten esimerkiksi päästöoikeuden
hinnan nousu nykyisestä 5 eurosta 40 euroon
vaikuttaa yrityksen tuloskehitykseen.
Ilmastomuutoksen hidastamiseksi hiilijalanjäljen pienentäminen on varastanut päähuomion. Kuitenkin vain seitsemän edellä

Yrityksen johto ja hallitus
törmäävät uuteen käsite
maailmaan, johon mikään
nykyinen taloudellinen
koulutus ei ole antanut eväitä.

Seuraavaksi:
► Yrityksen tulisi selvittää toimialalle
olennaiset mittarit ja painottaa niitä.
Konkreettiset mittarit tulisi käsitellä
hallitustasolla ja varmistaa näin ennakoivan
huolellisuusvelvoitteen toteutuminen.
► Valittujen mittareiden antamille tuloksille
tulisi asettaa tavoitteet, jotka hyväksytään
hallituksessa. Edistymistä tulisi seurata
suhteessa tavoitteisiin.
► Sovitut olennaiset tunnusluvut tulee
raportoida yhtenäisesti ja säännöllisesti ja
analysoida tuloksia sekä suhteessa omaan
tilanteeseen että kilpailijoihin.

mainituista 79:stä toimialasta kattaa yhteenlasketuista hiilidioksidipäästöistä 85 prosenttia. Myös muille toimialoille ilmastoriski on
tärkeä mutta ilmenee eri tavoin, jolloin tarvitaan eri mittareita. Ne liittyvät esimerkiksi
veden kulutukseen ja jätteiden kierrätettävyyteen. Useille yrityksille ilmastonmuutos on
liiketoiminnan mahdollisuus. Nämä mahdollisuudet on kunkin yrityksen itse löydettävä.
SASB-kehikko on siihen toimiva työväline.

Olennaisilla mittareilla on
taloudellinen merkitys
Kestävyyden arvioitsijoita on paljon. Kullakin
heistä on oma metodologiansa, joilla pisteytetään tai arvioidaan yrityksiä. Tarvitaan yhtenäinen perusta standardille. Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että kestävyysasioiden hyvällä hoitamisella on positiivinen vaikutus yrityksen arvonkehitykseen. Marraskuussa 2016 julkaistu Harvardin yliopiston
tutkimus osoittaa, että ne yritykset, jotka voittavat viiteryhmänsä muut yritykset nimenomaan olennaisilla mutta häviävät epäolennaisilla kestävyyden mittareilla, ovat arvonkehityksessään alansa parhaita.
SASB:n hallituksen puheenjohtajaa
Michael Bloombergin siteeratakseni: “Arvokkainta valuuttaa finanssimarkkinoilla on luotettava informaatio. Läpinäkyvyys on talouden kiihdytin eli moottori”.
Kirjoittajat ovat yritys- ja sijoitustoiminnan kestävyysvaikutuksia analysoivan Tracefi Oy Ltd:n perustajia.
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TEEMA

Hallitus ja
liiketoimintamallit
Kun digitaalisuudesta tulee
arkipäivää, myös liiketoimintamallit
muuttuvat. Ytimessä on usein
datan hyödyntäminen.
OLETKO VALMIS DIGITALISAATION
JÄLKEISEEN MAAILMAAN?
VAIN MIELIKUVITUS RAJANA –
MITEN DIGITALISAATIO MUUTTAA
FINANSSIALAN LIIKETOIMINTAMALLEJA?
CUSTOMER EXPERIENCE
IS EVERYTHING
MEDIA-ALAN
DIGITALISAATIO JATKUU
INVESTOINTI
ASIAKASKOKEMUKSEEN
MAKSAA ITSENSÄ TAKAISIN

34
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HALLITUS JA LIIKETOIMINTAMALLIT

Oletko valmis digitalisaation
jälkeiseen maailmaan?
Pilvi, mobiilit työtavat sekä analytiikka ovat jo arkipäivää,
ja seuraavat teknologiatrendit tulevat kovaa vauhtia
hallitusammattilaistenkin pöydälle. Mitä uusista teknologioista
pitäisi ymmärtää menestyäkseen myös jatkossa?

D

igitalisoituva maailma ei ole vielä
lähellekään valmis, mutta silti
pitäisi jo katsoa aikaan digitransformaation jälkeen. ”Kun kaikki on
digitalisoitu, mitä sitten?”, kysyi IBM:n toimitusjohtaja Ginni Rometty jo pari vuotta sitten. Vastaus piilee datassa.

Data on uusi öljy

luonnollista kieltä ja kuvaa ymmärtävän IBM
Watsonin ravintoa.
Data liittyy kiinteästi IoT:hen, asioiden
internetiin. Jos kaikki autoista ja jääkaapeista lähtien kytkeytyy verkkoon ja jakaa
dataa itsestään, mitä sitten? Tärkeää on pystyä analysoimaan dataa ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Vain siten IoT luo liiketoimintamahdollisuuksia.

Data on uusi öljy – kaikkien tulevaisuudessa menestyvien yritysten ykkösraaka-aine.
Kuten öljy, myös data vaatii jatkojalostusta.
Vain noin 20 prosenttia datasta on strukturoitua dataa, jota tietojärjestelmät käyttävät.
Jopa 80 prosenttia datasta on kuvia, ääniä ja
videoita sekä vapaata tekstiä, joita ei ole saatu
valjastettua hyötykäyttöön. Tällaisen datan
analysointiin tarvitaan koneita ja järjestelmiä, jotka saavat voimaa keino- tai lisätystä
älystä, AI:sta.
Oppivat järjestelmät pystyvät seulomaan ja
yhdistämään datasta sen, mikä yritykselle on
tärkeää. Data on myös kognitiivisten eli oppivien tietojärjestelmien, kuten valtavien tietomassojen nopeaan käsittelyyn kykenevän,

Vaikka työ muuttuu tekoälyn tai robotiikan
myötä, ei tarkoituksena ole korvata ihmistä
koneella. Lisätyn älyn tavoitteena on, että
koneet lisäävät vuorostaan ihmisten älykkyyttä ja siten tuottavuutta.
Toki työn tekemisen painopiste muuttuu. Olennaista on pohtia, miten AI valjastetaan auttamaan ihmisiä. Meillä Suomessa on
vahva valmistavan teollisuuden perintö, joten
meille on luontevaa nähdä robotit kokoonpanolinjalla. Robotiikka on kuitenkin suurelta osin ohjelmistoa, pehmeitä robotteja.
Tulevaisuudessa rajat pehmeän ja kovan
robotiikan välillä ovat selvempiä. Pehmeä

Mirva Antila

toimitusjohtaja,
IBM Suomi

Korvaako robotti ihmisen?

Timo Koskinen

teknologiajohtaja,
IBM Suomi
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robotti ei ole autoja kasaava teollisuusrobotti,
vaan ottaa ihmisen huomioon ja toimii
tämän kanssa. Ne tulevat laajamittaisimmin
käyttöön esimerkiksi asiakaspalvelun chatbotteina.
Entä miten AI auttaa ajatustyötä tekeviä
asiantuntijoita? Esimerkiksi lakiasiaintoimistossa luetaan valtavia määriä tekstiä ja etsitään neulaa sanojen heinäsuovasta. Olisiko
parempi laittaa AI-kyvykäs kone lukemaan
tekstit ensin ja vapauttaa ihminen mekaanisesta työstä tulkitsemaan ja soveltamaan
luettua?

Tunnetko lohkoketjun?
Kukaan it-alalla työskentelevä ei ole voinut välttyä termiltä lohkoketju (blockchain).
Pian siltä ei välty kukaan. Lohkoketjun ja sen
hyödyntämismahdollisuuksien ymmärtäminen onkin suurin palvelus, jonka itselleen voi
tällä hetkellä tehdä.
Yksinkertaistettuna lohkoketju on teknologiaa, jonka avulla voidaan taata osapuolten
välinen luottamus ja siten tehdä yhteistyötä
ja liiketoimintaa digitaalisesti.
Digitaalinen tapahtuma eli lohko tallennetaan hajautetusti eli jaetaan kaikkien lohkoketjuun osallistuvien tahojen kesken. Lohkoa
ei voi muokata, lisätä tai poistaa muiden ketjulaisten tietämättä.

Lohkoketjun ja sen
hyödyntämismahdollisuuksien
ymmärtäminen on suurin
palvelus, jonka itselleen voi
tällä hetkellä tehdä.
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Shanghaista lähetetty kontti kulkee ensin
Kouvolan ratapihalle ja siitä edelleen Amsterdamiin. Aina kun kontti ylittää valtioiden rajoja, papereita vaihtuu ja niiden käsittely vie aikaa. Tyypillistä on myös se, että
tavarantoimittaja odottelee päiväkausia ostajan hyväksyntää toimituksesta ja maksusta.
Lohkoketjun avulla ostaja voisi hyväksyä ja
maksaa tavarantoimittajalle minuuteissa.
Myös tulliviranomainen voisi nähdä ja auditoida tapahtuman lohkoketjun kautta.
Lohkoketjuista puhuttaessa puhutaan
lähes reaaliaikaisista transaktioista. Kuljetusketjujen tehostamisella voitaisiin saavuttaa
globaalilla tasolla jopa 1–2 prosentin säästöt
logistiikassa.

Kiertotalouskin tarvitsee teknologiaa
Perinteisessä liiketoimintamallissa tuotteet
tehdään kulutettaviksi ja sen jälkeen poisheitettäviksi. Tämä on jäämässä historiaan.
Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kiertotalous on välttämättömyys.
EU on arvioinut, että kiertotalouden
tehokkuushyödyt tuovat Eurooppaan kaksi
miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030
mennessä. Ellen MacArthur -säätiö puolestaan arvioi, että kiertotalouden materiaalisäästöt ovat 1,3 biljoonaa dollaria pelkästään Euroopan alueella, ja lisäksi kiertotalous
pudottaa 48 % hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 mennessä.
Kiertotalouden mahdollisuuksien valjastamiseen tarvitaan teknologiaa, valtavasti
dataa ja lohkoketjujakin.
Hyvän esimerkin saa rakennusteollisuudesta: kun uudisrakennuksessa käytettävät
materiaalit kirjataan lohkoketjuun jo suunnitteluvaiheessa, rakennusta purettaessa tiedetään, mitä materiaaleja vapautuu ja mihin
ne seuraavaksi menevät.

Myy, markkinoi ja palvele älykkäästi
Väitetään, että vuoden 2020 paikkeilla asiakaskokemus ohittaa kaksi markkinoinnin
viidestä peestä: product ja price eli tuote ja

Tunnethan ainakin
nämä termit:
► AI = artificial tai augmented intelligence
eli tekoäly tai lisätty äly liittyvät oppiviin
tietojärjestelmiin.
► API (Application programming
interface) = ohjelmointirajapinnan
kautta eri ohjelmat voivat vaihtaa tietoja
eli keskustella keskenään. Liittyvät myös
oman datan jakamiseen sekä muiden
datan hyödyntämiseen.
► Asiakaskokemus = kaikkien
kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden
summa, jotka asiakas yrityksestä
muodostaa.
► Big data = valtavat datamassat, jotka
sisältävät 20 % strukturoitua ja
80 % strukturoimatonta tietoa. Ilman
jalostamista data on hyödytöntä.
► EU:n uusi tietoturva-asetus, GDPR
(General Data Protection Regulation)
parantaa EU:n kansalaisten oikeuksia
tietosuojaan ja omien henkilötietojen
luottamukselliseen käsittelyyn.
Luo velvollisuuksia yrityksille ja
organisaatioille, jotka säilyttävät tietoja
omissa tietokannoissaan.
► Lohkoketju = blockchain on
teknologiaa, jonka avulla voidaan taata
osapuolten välinen luottamus ja siten
tehdä yhteistyötä ja liiketoimintaa
digitaalisesti.
► IoT = Internet of Things, asioiden
internet, jolla tarkoitetaan internetin
laajentumista laitteisiin ja koneisiin.
Näitä voidaan ohjata, mitata ja valvoa
internetin kautta. Fyysiset laitteet
pystyvät aistimaan ympäristöään ja
viestimään tai toimimaan aistimansa
perusteella älykkäästi. Anturit ja
ohjelmistot mahdollistavat esimerkiksi
huoltotarpeiden ennakoinnin.

hinta menettävät merkitystään. Enemmän
merkitystä on sillä, miten yritys ja sen kanssa
asioiminen koetaan.
Olennainen kysymys on, ketä ja miten
yritys pystyy palvelemaan paremmin kuin
kukaan muu. Katse kääntyy jälleen oppiviin
järjestelmiin: lisätty älykkyys voi analysoida
asiakkaan tunnetiloja ja toiveita palvelusta ja
siten luoda yksilöllistä asiakaskokemusta.
Asiakaskokemuksesta, myynnistä ja markkinoinnista puhuttaessa on kuitenkin hyvä
muistaa EU:n uusi tietoturva-asetus GDPR.
Sen rikkomiseen liittyvät sanktiot ja seuraamukset ovat niin merkittäviä, että myös hallituksen pitää ymmärtää ne.

Kill your darlings
Suuret muutokset vaativat kärsivällisyyttä.
Siinä auttaa, kun muutos pohjautuu selkeään strategiaan, joka tarkistetaan aika ajoin
yhdessä. Vaikka muutos voi tehdä kipeää, se
on välttämätöntä. Hallituksella on tärkeä
rooli vahvistaa uskoa ja antaa toimitusjohtajalle hänen tarvitsemansa apu.
Vanhaan takertuminen harvoin, jos koskaan, muuttuu kasvusuunnaksi. IBM on vuosien saatossa luopunut niin kannettavista
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Vanhaan takertuminen
harvoin, jos koskaan,
muuttuu kasvusuunnaksi.

tietokoneista, pienistä
palvelimista kuin printtereistäkin. Tänään IBM:n
tavoitteena on olla asiakkaidensa kumppani digitaalisessa transformaatiossa, ja yhtiö keskittyy
analytiikkaan, pilvipalveluihin ja kognitiivisiin tietojärjestelmiin.

Tuoko teknologia tuottoja?
Monille yrityksille muutos lähtee uudesta teknologiasta. Se avaa
ovia paitsi olemassa olevien toimintojen ja
prosessien uudistamiseen, myös kokonaan
uusille liiketoimintamahdollisuuksille.
Teknologia on kuitenkin vain teknologiaa eikä tee itsessään autuaaksi. Teknologian pitää olla saumattomasti integroitu
kaikkiin organisaation keskeisiin järjestelmiin ja toimintatapoihin. Muutoin kaikki
tekevät asioita kuten ennenkin.
Uusien teknologioiden käyttöönotolle
on vaikea laskea yksiselitteistä tuotto-odotusta. Sen sijaan pitäisikin lähteä kokeilemaan, löytää bisnescase, jota lähdetään
testaamaan.
Ajan hermolla pysymisessä on pitkälti
kyse yrityksen kulttuurista ja tekemisen
tavasta ja niiden muuttumisesta. Myös
sen miettiminen kuuluu hallituksen tehtäviin.
38 BOARDVIEW 3–4/2017

Miten ennakoida
toimialan muutoksia?
1. Iso data järjestykseen ja hyötykäyttöön
Tiedätkö, mitä dataa omasta yrityksestäsi
saa irti ja mitä siitä voi päätellä? Miten näitä
johtopäätöksiä voisi yhdistää toimialan
datamassoihin? Entä miten päätelmäsi
tukevat toimintasi kehittämistä vastaamaan
globaaleja megatrendejä?
Jalosta Excel-rivit näkemykseksi ja edelleen
liiketoimintaideoiksi.
2. Luo kokeilukulttuuria ja uskalla
hypätä epävarmuudessa
Mahdollista testaaminen ja epäonnistuminen ilman pelkoa seuraamuksista.
Kokeile nopeasti ja pienin panoksin.
Kokeilukulttuurissa tavoitteena on oppia
mahdollisimman paljon, ei epäonnistua
mahdollisimman vähän.
3. Yhteistyö ja liittoutuminen
yllättävien tahojen kanssa
Nykypäivänä ei pärjää muureja
rakentamalla. Yhteistyö yllättävienkin
kumppaneiden kanssa luo uusia
mahdollisuuksia. Myös vuoropuhelu
eri sidosryhmiesi kanssa on kultaakin
kalliimpaa.

SOLUTIONS

Executive Search | HayGroup | Futurestep

CASE FINANSSIALA

Vain mielikuvitus rajana
Miten digitalisaatio muuttaa
finanssialan liiketoimintamalleja?

F

inanssialan digitalisaatiohypetystä on
paljon. Ala on kuitenkin immateriaalisen luonteensa takia ollut digitaalisen disruption myrskyn silmässä niin
kauan kuin digitalisaatiota on tapahtunut.
Suuri osa liiketoiminnan prosesseista pyörii jo bottien varassa. Koneet kehittyvine
algoritmeineen käyvät kauppaa finanssimarkkinoilla, kuvantunnistuksella estetään
vakuutuspetoksia ja esineiden internetiä hyödynnetään vahinkojen ehkäisyssä. Lisäksi
toisin kuin monissa muissa maissa, suomalainen finanssiala on vahvassa kunnossa ja
kykenee investoimaan uusien teknologioiden
käyttöönottoon.
Uusissa teknologiainnovaatioissa ja niiden synnyttämässä kuhinassa on silti perää –
hypestä vain pitäisi osata ja uskaltaa hypätä
konkretiaan. Ytimessä on datan hyödyntäminen: finanssialalla on käytössään valtava
määrä asiakkaita koskevaa, palvelujen käytössä syntyvää dataa, joka voi toimia raakaaineena tekoälyn huomattavasti laajemmalle
käytölle. Esimerkiksi riskienhallinnassa tekoälyllä voitaisiin parantaa huomattavasti suorituskykyä.
Yksi rajoittava tekijä on regulaatio, sillä
finanssivalvojat vaativat, että riskienhallinnan ratkaisujen pitää olla helposti avattavissa.
Myös tekoälyä hyödyntävät ratkaisut palautuvat tiettyihin parametreihin, mutta näiden
kausaalisuhteet ja ratkaisuun johtavat polut
eivät aina ole kovin helposti kuvattavissa.
Nykyinen regulaatio suhtautuu epäilevästi
tällaisiin epälineaarisiin yhtälöihin.
Teknologia sinänsä ei ole älykästä. Meidän
on ohjattava esimerkiksi tekoäly tekemään
oikeita asioita. Kone ei ole ihmistä tehokkaampi, jos sille asetettu kysymys on väärä.
Sama koskee lohkoketjuja. Lohkoketjuteknologia ei itsessään ole arvokas, vaan sen arvo
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syntyy siitä, miten organisaatioiden prosesseja voidaan linkittää tehokkaammiksi. Vain
mielikuvituksemme on tässä rajana.

Voittaako asiakasrajapinnan
luoja markkinan?
Usein kuulee sanottavan, että voittaja on se,
joka hallitsee asiakasrajapintaa. Tässä on
totta ainakin toinen puoli. Finanssiliiketoiminnassa pätevät samat lainalaisuudet kuin
makkaran valmistuksessa; harva haluaa tietää, miten ja mistä makkara on valmistettu,
kunhan lopputulos on makoisa. Siksi on tärkeää, että asiakkaalle rajapinta näyttää simppeliltä ja siistiltä, vaikka taustalla olisi kuinka
monimutkaisia järjestelmiä.
Lopulta asiakkaalle olennaista ei ole se,
kuka tekee ja mitä tekee, kunhan palvelu
pelaa. On selvää, että voittaja on yritys, jonka
mielletään tarjoavan myönteisimmän palvelukokemuksen. Mutta voittajia ovat myös
kaikki ne yritykset, jotka ovat kiinnittyneet
palvelun tuottavaan ekosysteemiin ja osallistuneet jonkin sen osakokonaisuuden tehokkaaseen hoitamiseen. Myös ”asiakkaalle
näkymätön” työ on arvokasta.
Oman sijan löytäminen globaalien alustojen hallitsemassa maailmassa on haastavaa.
Todennäköisesti asiakasrajapinta yhtyy tulevaisuudessa yhä enemmän jo olemassa oleviin, muita palveluja tarjoaviin alustoihin.
Voi olla, että jatkossa parhaita finanssipalveluja ovat sellaiset palvelut, joita asiakas ei
edes miellä erillisiksi palveluiksi. Tällaisista
palveluista tutuimpia ovat tällä hetkellä maksamisen palvelut.
Sulautettuja palveluja tulee varmasti muitakin. Esimerkiksi uuden riskin syntyessä
vakuutusyhtiön järjestelmä automaattisesti
kattaa riskin vakuutuksella ja veloittaa laajentuneesta vakuutusturvasta. Tai pankin jär-

Piia-Noora Kauppi

toimitusjohtaja,
Finanssiala ry
DIF:n jäsen

jestelmä yhdistää e-laskuhistoriasta datan
ja toimittaa sähköyhtiölle ja vesilaitokselle
arvion uuden kotitalouden kuukausittaisesta
kulutuksesta ja pariskunnalle budjettilaskelman, mitä pitää varata kuukausimenoihin.

Luottamus on finanssialan
tärkein raaka-aine.

Työtehtäviä katoaa, uusia ja
mielekkäämpiä syntyy
Kaikki mitä palveluprosessien osalta voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan. Finanssialalta tulee todennäköisesti
häviämään tuhansia työtehtäviä. Ne ovat
tehtäviä, joita ihmisen ei yksinkertaisesti
ole tehokasta tehdä. Uusia, tekijänsä kannalta mielekkäämpiä töitä syntyy tilalle.
Robotiikassa finanssialalla on edelleen
paljon helposti poimittavia hedelmiä. Alan
vanhat tietojärjestelmät ovat raskaita ja kalliita eivätkä keskustele keskenään. Usein
ohjelmistorobotin eli botin suurin hyöty on
siinä, että sillä voidaan vaivatta yhdistää
useiden eri ohjelmistovalmistajien ohjelmia ilman kalliita tietojärjestelmäuudistuksia. Botti kun kirjautuu järjestelmiin kuten
ihminen tekisi. Robotti voi esimerkiksi tarkistaa luottotiedot, syöttää asiakkaan perustietoja luottohakemusjärjestelmään, lukea
erääntyvien tilausten tai toimitusten listoja
ja tehdä niistä raportteja myynnin tueksi.
Finanssialan kilpailuetu on myös tietyn
perusinfrastruktuurin korkea standardointiaste. Yhä suurempi osa datasta on niin
sanotussa rakenteisessa muodossa, jolloin
eri tietojärjestelmät voivat helposti hyödyntää sitä ilman välissä olevaa ihmistyövoimaa. Kaikenlaisen datan käsittelyn tehostuminen lisää talouden reaaliaikaisuutta,
mikä taas johtaa koko kansantaloudessa
tuottavuushyötyihin.

Luottamus on liiketoimintamallien
ytimessä ikuisesti
Yksi asia, joka on ja pysyy finanssialan liiketoimintamallien ytimessä, on luottamus. Luottamus on finanssialan tärkein
raaka-aine ja tuotannontekijä. Luottamuksen osalta väitän, että finanssialan toimijoilla on edelleen tietty etulyöntiasema ver-

rattuna tuoreempiin tulijoihin. Finanssialan
luottamus syntyy monista tekijöistä, mutta yksi
sen keskeisimpiä ylläpitäjiä on riittävä sääntely. Finanssialaa säädellään kaikkialla maailmassa normaalia yritystoimintaa enemmän.
Näin pitääkin olla.
Uskon, että tulevaisuudessa luottamus on
entistä kovempaa valuuttaa ja monetisoitavissa.
Finanssiala voi jatkossa olla Trust-As-A-Service -busineksessa tai kun ajatellaan toimialaa
vieläkin laajemmin ja esimerkiksi vakuutusten
perusidean entistä laajempaa hyödyntämistä,
voimme tarjota mielenrauhaa, Peace-of-mindAs-A-Service.
Luottamuksen kannalta suurin virhe on
kuvitella, että omistaa asiakkaan – varsinkin,
kun liiketoiminnan ytimessä ovat asiakkaasta
kerätyt tiedot. Ihmisen pitäisi viime kädessä
aina tietää, mitä häneltä kerätyllä datalla tehdään ja pystyä kontrolloimaan oman datansa
leviämistä. Muuten voi tulla ylilyöntejä, joilla
menetetään luottamus. Maineriskin realisoituminen saattaa romuttaa asiakkaiden luottamuksen hetkessä.
Suurin viisaus on siinä, ettei hetkeäkään
kuvittele, että suurin viisaus löytyy omasta
takaa. Ylimmän operatiivisen johdon ja tätä
tukevan hallituksen intokaan ei yksin riitä,
vaan pitää olla myös uskallusta tehdä kokeiluja
ja edetä yrityksen ja epäonnistumisen kautta.
Tuote- ja prosessikehitystä on tärkeää viedä
eteenpäin myös pienten ja ennakkoluulottomien uusien toimijoiden kanssa. Asiakkaiden
perustarpeisiin tehdyt helppokäyttöiset uudet
palvelut menestyvät. Ihminen perustarpeineen on pysynyt satoja vuosituhansia aika lailla
samanlaisena.
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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

CULT

URE

SH

APING

SE

ARCH

NS

N

G

UTIVE

CO

EXEC

LEA

RSHIP
DE
U LTI

Proud Strategic Partners

CASE KONE

Customer experience
is everything
Digitalization has the power to transform industries, improve
quality and bring innovations to the market more quickly. But most
importantly, new technology gives companies a great opportunity
to serve their customers in smarter and more exciting ways.

D

igitalization is a phenomenon
that touches all of our lives. In
fact, many of our day-to-day activities have been transformed over
the last decade. As a leader in its industry,
KONE has been adapting to digitalization by
working hard to combine technology knowhow and business agility, while adjusting to
changes in the market as well as customer
needs.
Digitalization has an impact on every area
of KONE’s business: it means using realtime data and analytics as preventive maintenance gets smarter. It also means improving
the customer experience through real-time
transparency. Or it can mean sustainable,
smart buildings making better use of energy
and resources. For users, it means a better,
personalized experience through the whole
elevator and escalator journey, from access to
destination.

Taking services to the next level
One tangible example of this is KONE’s collaboration with IBM. For years, KONE has
employed remote monitoring systems for its
equipment. In early 2016, the company dramatically widened these efforts by partnering
with IBM to make use of their IoT Watson
Platform. The result, a year later, is 24/7 Connected Services, a set of services that offers
customers the quickest path from monitoring to maintenance results, ensuring the least
possible interruption to people flow.
It starts with sensors that measure variables such as the number of starts, temperature, and stopping accuracy, which are then

transferred via a wireless connection to the
IoT cloud. Millions of data points are collected and sent through Watson’s analytics
engine to find symptoms that might indicate
a pending problem. The information is forwarded directly to maintenance technicians
along with suggestions for what components
to check or adjustments to make during the
next regular maintenance visit, thereby minimizing the chances of a future breakdown.

Liisa Kivelä

Head of
communications,
Kone Corporation

Adopting a digital culture
KONE has a long and successful history of
innovation in areas like technology, safety,
and eco-efficiency. And in the drive towards
digitalization, it is tempting for companies to
try to master everything in-house. It can be
more effective, however, to adopt a more digital culture, and co-create new products or
services together with customers and partners. At KONE, this is something we are
doing today and it is an area where we intend
to lead.

KONE has been adapting to
digitalization by working hard
to combine technology knowhow and business agility.
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CASE MEDIA-ALA

Media-alan
digitalisaatio jatkuu
Murroksen ytimessä ovat muutokset
asiakkaiden arjessa ja median käyttötavoissa.

M

edia on hyvä esimerkki perinteisestä toimialasta, jota digitalisaatio on ravistellut voimakkaasti.
Erilaiset digialustat ovat muuttaneet sitä, kuinka sisältöä tuotetaan, toimitetaan ja jaetaan. Internetin ja sen kattavan saatavuuden lisäksi sosiaalinen media ja
mobiililaitteet ovat vaikuttaneet siihen, että
sisältöjä on jatkuvasti saatavilla, ajasta ja paikasta riippumatta.
Vielä 1990-luvulla sisällön jakelua rajoittivat maantieteelliset alueet ja pienempi määrä
jakelukanavia. Lisäksi mainonnan kenttä oli
yksinkertaisempi ja sisällöntuottajalle riitti
yhden sisältöformaatin taito. Kun median
kuluttajat ovat alkaneet viettää 2000-luvun
taitteesta lähtien kasvavassa määrin aikaa
verkossa, mobiilisovelluksissa ja sosiaalisen
median alustoilla ilmaisten sisältöjen parissa,
perinteisen median on ollut pakko arvioida
uudelleen liiketoimintamallejaan.

Digitalisaatio yllätti, mutta
ennakkoluulottomia kokeilujakin tehtiin
Perinteiset mediat, kuten sanomalehdet, televisio, radio, kirjat ja aikakauslehdet ovat joutuneet 2000-luvun taitteesta lähtien kokeilemaan erilaisia ilmaisiin ja maksullisiin tuotteisiin ja palveluihin nojaavia ansaintamalleja. Vaikka tulot perinteisestä liiketoiminnasta olivat tasaisessa laskussa, siirtyminen
perinteisestä ansaintamallista monikanavaiseen sisältöön ja siitä seuraava organisaatiomuutos olivat monessa yrityksessä hitaita.
Kaikkialla murrosta ei nähty alkuun yhtä
merkityksellisinä, ja esimerkiksi useat lehtitalot aloittivat sisältöjen digitalisoinnin tekemällä lehdistä PDF-näköislehtiä.
Muutos perinteisestä digitaaliseen koski
kaikkia median alueita. Samanaikaiset
taloustaantuman 2008 jälkeiset vaikutuk44 BOARDVIEW 3–4/2017

set säästivät vain harvat mediatalot Suomessa YT-neuvotteluilta ja irtisanomisilta.
Esimerkiksi aikakauslehdissä, ja erityisen kiivaassa tahdissa sanomalehdissä, toimitusten
on pitänyt samanaikaisesti sopeutua tuottamaan sisältöä eri alustoille, työskentelemään
uusien järjestelmien kanssa sekä ottamaan
eri lailla huomioon muita funktioita kuten
taittoa. Mediamyynnin puolella myyjien on
pitänyt vahvan brändiosaamisen lisäksi hallita laaja mainonnanmuotojen kirjo, joka
monipuolistuu teknologian kehittyessä.
Johtajien haasteena on ollut digin liiketoiminnallisen arvon ja merkityksen arviointi,
mikä on ollut yksi syy mediatalojen digisiirtymän hitaalle startille. Vaikka kehityksen
suunta kohtia digiä onkin ollut jo kauan nähtävissä, sekä mainostajat että kuluttavat ovat
pitkään suosineet perinteisiä kanavia ja pääosa liikevaihdosta tulee niiden kautta vielä
nykypäivänäkin.
Siitä huolimatta, että digitalisaation laajuus yllätti media-alan, usean yrityksen johto
kannusti tekemään digitaaliseen liiketoimintaan nojaavia kokeiluja jo varhain. Yritykset kehittivät muun muassa interaktiivisia
mobiilisovelluksia ja kokeilivat digitaalis-

Noora Pinjamaa

Uuden kasvun
asiantuntija,
Medialiitto

ten sisältöjen lisäämistä suoraan printtiin,
esimerkiksi QR-koodien kautta. Valitettavasti osa kokeiluista tehtiin jopa liian varhain,
eivätkä kuluttajat olleet valmiita käyttämään
täysin uudenlaisia digitaalisia palveluita tai
ainakaan maksamaan niistä.

Digiympäristössä strategiatyöskentely vaatii ketteryyttä
ja epävarmuuden hyväksymistä.

Ajattelutavan muutos
Mediatoimialalle haastavinta on ollut näkökulman ja ajattelutavan muutos. Erityisesti perinteisissä printtitaloissa on mennyt
kauan ennen kuin on ymmärretty, että printistä ja digistä ei voida enää puhua erikseen,
vaan kyse on perimmiltään sisällöistä. Uusi
toimintaympäristö vaatii sisällöntuottajilta
nopeatempoisuutta ja teknologian ymmärrystä. Esimerkiksi toimittajien on pitänyt
oivaltaa kuinka iso vaikutusvalta kuluttajilla
on verkossa: jos sisällöt eivät miellytä, se ei jää
sosiaalisen median aikakaudella epäselväksi.
Oikean sisällöntuotantojärjestelmän löytäminen, järjestelmien sopivan määrän päättäminen sekä menestyksen mittareiden määrittely ovat vaatineet etenkin yritysjohdolta
monimutkaisia päätöksiä. Digistä ovat pystyneet ensimmäisenä hyötymään ne yritykset,
joiden johto on kannustanut ja mahdollistanut joskus rohkeaankin kokeilukulttuuriin.
Näissä yrityksissä on ymmärretty, että digiympäristössä strategiatyöskentely vaatii ketteryyttä ja epävarmuuden hyväksymistä. Yrityskulttuurin muutosta on pitänyt johtaa
pitkäjänteisesti, ruohonjuuritasolta lähtien,
asettamalla sisällöntuottajille helposti saavutettavia päiväkohtaisia tavoitteita.
Digitalisaation alkuvaiheessa asiantuntijoiden hyödyntäminen hallitustyössä jäi
vähälle. Vaikka edellä kuvattu murrosvaihe
on takanapäin, yritykset joutuvat jatkossakin
ratkomaan sellaisia ongelmia, joita ala ei ole
aiemmin kokenut. Teknologian kehittyessä
myös alan toimintaympäristö muuttuu. Siksi
hallituksissa tulisi olla sekä perinteistä liiketoimintaa ymmärtäviä jäseniä että sellaisia,
joilla on asiantuntijuutta sen ulkopuolelta.

Kasvun haku perinteisten
toimintojen ulkopuolelta
Median toimialalla dataosaajien, kuten dataanalyytikkojen ja kasvuhakkereiden palkkaaminen on yleistynyt ja verkon analytiikan ja

sisältöjen suosion mittaamiseen panostetaan
näkyvästi. Myös teknologia- ja datajohtajia on haluttu yritysten johtoryhmiin. Yritykset ovat ymmärtäneet, että digiympäristössä
voi helpommin ja nopeammin tehdä pieniä,
nopeita ja halvempia kokeiluja kuin perinteisesti on pystytty tekemään.
Digimurroksen aikana uusien digitaalisten palveluiden lähtökohtana ovat olleet
perinteiset journalistiset mediasisällöt, toisin sanoen yritysten ydinosaaminen. Harva
yritys on kuitenkaan vielä onnistunut sitouttamaan kuluttajia sisältöihinsä yhtä tehokkaasti kuin alustayritykset, kuten Facebook
ja Google. Vaikka teknologiajätit mahdollistavat paljon, ne myös samalla vievät ison
osan mainonnan tuloista, kuluttajien ajasta
ja datasta. Digin tulot eivät ole korvanneet
perinteisten tulojen laskua ja kasvua on pitänyt hakea myös muualta, kuten verkkokaupoista tai luomalla uusia b2b-palveluita.
Median tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys on, kuinka kauan uudet digitaaliset palvelut tulevat kytkeytymään perinteisiin mediasisältöihin ja voivatko ne jossain
vaiheessa tulla pääbisnekseksi. Jos uudet palvelut pärjäävät ilman mediasisältöjen julkaisemisesta saatavia synergiaetuja, ja jos
sisältöliiketoiminta ei kannata yksinään, jää
myös yhteiskunta ilman journalismin ja kirjallisuuden tuottamia positiivisia vaikutuksia.
Vaikka tässä vaiheessa suurimmalle osalle
yrityksistä mediasisällöt ovat edelleen tärkein tulonlähde, yritysten panostaessa entistä
enemmän palveluliiketoimintaan näin ei
välttämättä aina tule olemaan. Johtajilla on
edessään tilanne, jossa he yrityksensä strategiaa miettiessään määrittävät myös osaltaan
sitä, mihin media-ala on menossa.
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Me osaamme listautumiset.

Oletko sinä seuraava?

Listautumisiin ja yritysjärjestelyihin liittyvä neuvonanto:
Tarja Jussila
Puh: +358 40 521 9210

Sanna Kaira
Puh: +358 50 523 5860

www.hkstrategies.com

CASE MUSTI JA MIRRI

Investointi asiakaskokemukseen
maksaa itsensä takaisin
Investoinnit asiakaskokemukseen ja palvelukulttuurin
kirkastamiseen tuottavat tulosta Musti Groupissa.
Asiakkuusindeksi 2017 -tutkimuksen mukaan Mustin
ja Mirrin asiakaskokemus on Suomen paras ja
asiakasuskollisuudessakin saavutettiin 3. sija.

M

usti Groupin hallituksessa on
oivallettu myönteisen asiakas
kokemuksen ja myyntilukujen
kasvun korrelaatio. Pohjoismai
den kuluttajamyynti kasvoi viime vuonna
noin 11 prosenttia ja oli 265 miljoonaa euroa.
Asiakaskokemuksen kehittäminen on nos
tettu koko konsernin tasolla yhdeksi tär
keimmistä prioriteeteista. Suomen Mustissa
ja Mirrissä hedelmää kantanutta strategiaa
voimistetaan parhaillaan myös Ruotsin ja
Norjan ketjuissa.

Tällä hetkellä
pilotoidaan koirien omaa
kanta-asiakaskorttia.

Tuotteista palveluihin
Edellytykset lämpimälle palvelukokemuk
selle olivat olemassa jo ennen asiakaspal
velun nostamista strategian ytimeen. Lem
mikkiharrastuneen henkilökunnan ja asiak
kaan yhteinen intohimo muodosti hyvän
pohjan asiakkaan tarpeiden kartoitukselle
ja myynnille.
Asiakaspalvelu ja myyntikoulutukselle
oli kuitenkin tarvetta, jotta Mustin ja Mir
rin asiakkaiden tyytyväisyys saatiin nostet
tua kyselytutkimusten kärkeen. Alussa erot
esimerkiksi tavassa kohdata asiakas ja tun
nistaa hänen tarpeensa olivat myymälöit
täin suuret, mutta perehdytyksen myötä
parhaat käytännöt saatiin jalkautettua
kaikkiin toimipisteisiin. Samalla henkilö
kunta saatiin sitoutumaan yhteiseen palve
lukulttuuriin.
Asiakkaiden todettiin kaipaavan Mus
tilta ja Mirriltä kasvavassa määrin apua
myös lemmikkien hoitoon liittyvissä kysy
myksissä. Hallitus päättikin sisällyttää
kasvustrategiaansa myös laajentumisen

Mika Sutinen

Musti Groupin
toimitusjohtaja
2010–2017

Musti Group
Nordicin hallituksen
jäsen lokakuusta
2017
DIF:n jäsen
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Myymälään saapuva
koira tunnistetaan
älypannasta.

O

W W W . F E R O V A L O . C O M

F E R O VA L O
Elina Liehu
ceo , Entrepreneur

elina.liehu@ferovalo.com
gsm: +358 405 647 441
Ferovalo Oy • Fredrikinkatu 61 A 26, 00100 Helsinki

tuotemyynnistä palveluihin. Tulevaisuudessa asiakkaat saavat saman katon
alta myös lemmikkiensä trimmaus- ja
eläinlääkäripalvelut.

Tunteisiin vetoava markkinointi
on osa asiakaskokemusta
Musti Group Nordicissa tiedetään, että
lemmikkeihin liittyy runsaasti sellaista
tunnepääomaa, joka on jalostettavissa
kokemukselliseksi markkinoinniksi.
Kanta-asiakasohjelmassa ja mainonnassa otetaan yhä voimakkaammin huomioon elämyksellisyys. Asiakas halutaan
yllättää iloisesti tarjoamalla inspiroivia
kokemuksia kaikissa kanavissa. Erityisesti tämä koskee myymälöitä.
Ketjussa pilotoidaan tällä hetkellä
myös koirien omaa kanta-asiakaskorttia,
älypanta Biscuitia, jonka avulla tunnistetaan myymälään saapuva koira ja personoidaan palvelukokemus. Ehkä tulevaisuuden asiakaskokemus rakentuukin
omistajan sijaan lemmikin näkökulmasta?

Jo 83% hallitusten jäsenistä kansainvälisesti
pitää kyberuhkia erittäin merkittävänä riskinä
liiketoiminnalle.*
Tiesithän myös, että yrityksen hallitus voi
joutua seurannaisvastuuseen kybervahingon
vuoksi muun muassa yrityksen osakkeen
arvon laskun johdosta?**
*Advisen 2017
**Lloyd’s of London 2017

KYBERVAKUUTTAMINEN JA JOHDON VASTUUVAKUUTUKSET
HOITUVAT OIKEAN KUMPPANIN AVULLA.
HOWDEN, RISKIENHALLINNAN JA VAKUUTTAMISEN ASIANTUNTIJA.
Howden Finland Oy | HELSINKI - KOUVOLA - TAMPERE - TURKU
www.howdenfinland.fi | finland@howdengroup.com | 09 5420 2400

Jäsensivut
Directors’ Institute Finland
Missio
DIF on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia
DIF auttaa suomalaisia yriyrityksiä menestymään edistäen
tyksiä menestymään edistähyvää hallitustyötä.
mällä hyvää hallitustyötä.
DIF:ssä on yli 650 henkilöjäsentä,
Visio
jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä ja lisäksi
DIF on johtava foorumi
neljä yhteisöjäsentä.
hallitustyön kehittämisessä
DIF auttaa jäseniään kehittySuomessa. DIF auttaa jäsemään, verkostoitumaan ja vaikutniään kehittymään, verkostamaan järjestämällä tapahtumia,
toitumaan ja vaikuttamaan.
ylläpitämällä DIF-Tietopankkia
DIF on yhteiskunnassa vaiverkossa sekä julkaisemalla Boardkuttava yhdistys.
view-lehteä.
DIF vaikuttaa yhteiskunnassa,
esimerkiksi ottamalla kantaa ajankohtaisiin hallitustyöskentelyyn liittyviin kysymyksiin Suomessa.

KEVÄÄN 2018
TILAISUUKSIA
Jäsenlounaat
13.2.2018 Hallitus ja johto
13.3.2018 Hallitus ja johto
10.4.2018 Hallitus ja geopolitiikka
Vuosikokous ja -seminaari
15.5.2018 Hallitus ja geopolitiikka.
Helsingissä, yhteistyökumppanina
EY
Lisää tietoa jäsensivuilla:
www.dif.fi/tilaisuudet

TEEMAT 2018
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja johto
Hallitus ja geopolitiikka
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja tekoäly

HALLITUS

POLICY-VALIOKUNTA

YHTEYSTIEDOT

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

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

Directors’ Institute Finland
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 Helsinki
Puh. (09) 6227 1840
info@dif.fi
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Pääsihteeri
Maarit Aarni-Sirviö
maarit.aarni-sirvio@dif.fi
Puh. 050 379 4170
Toimistopäällikkö
Maija Hiiri
maija.hiiri@dif.fi
Puh. 0400 48 55 48
Viestintäpäällikkö
Katri Isotalo
katri.isotalo@dif.fi
Puh. 040 763 6377
Verkkotoimittaja
Tuisku Pirttimäki
tuisku.pirttimaki@dif.fi
Puh. 050 520 6450

Tutustu verkkosivuihin, ryhdy bloggaajaksi!
Tutustu päivitettyihin ja uusiin DIF-materiaaleihin verkossa. Verkkosivuilla on paljon ajankohtaisasiaa esimerkiksi DIF-tilaisuuksista ja lausunnoista. Löydät sieltä myös jäsenten ja kumppaniemme blogikirjoituksia ja teema-artikkeleita neljännesvuosittain vaihtuvista hallitustyötä käsittelevistä teemoista ja muista ajankohtaisista aiheista.
Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan jäsenblogiimme, ota yhteyttä toimistomme henkilökuntaan
tai osoitteeseen info@dif.fi
DIF:n tilaisuuksista kerrotaan jäsensivuilla,
joille tarvitaan tunnukset sisäänkirjautumista
varten. Jos olet unohtanut tunnuksesi, voit pyytää
uudet osoitteesta info@dif.fi.
DIF on myös Twitterissä @DIF_Finland ja
LinkedInissä Directors’Institute Finland.

Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.dif.fi

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

SENIOR ADVISORIT
Philip Aminoff
Harri Kerminen
Anne Korkiakoski
Esa Korvenmaa
Riitta Laitasalo
Kaisa Olkkonen
Annika Paasikivi
Markku Pohjola
Harri Pynnä
Kiuru Schalin
Tuija Soanjärvi

Kirsi Sormunen
Juhani Strömberg
Arja Talma
Tom von Weymarn

Hallitustyö
listaamattomissa yhtiöissä
Strategiatyön implementointi
ja rakentaminen
Sijoittajaviestintä,
maineenhallinta ja kriisiviestintä
Digitalisaatio
Palkitsemisvaliokunnan
tehtävät, johdon palkitseminen,
johdon uudelleensijoittuminen
IPR-immateriaalioikeudet
(uusi 2018)
EcoDa, Education
Yritysrahoitus
Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys, Vakuutukset
EcoDa, Benchmarking
Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt, riskienhallinta,
tarkastusvaliokunta ja sisäinen
tarkastus
Yritysvastuu ja
yritysvastuun raportointi
Kyberturvallisuus (uusi 2018)
Verotus
Vaatimustenmukaisuus
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Jäsensivut

Jäsenluettelo

Henkilöjäsenet e=emeritusjäsen

Aarnio-Isohanni, Marja
Aarni-Sirviö, Maarit
Adlercreutz, Ia
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Aho, Lasse
Airaksinen, Manne
Aitokallio, Sari
Ala-Ilkka, Heikki
Ala-Nikkola, Panu
Alho, Jukka
Allonen, Heikki
Aminoff, Philip
Andersen, Teija
Andersin, Henrik
Andersson, Cristina
Andersson, Minna
Antila, Jukka
Anttila, Juhani
Anttonen, Ari
Anttonen, Risto
Ant-Wuorinen, Jukka
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto e
Aspholm, Ingalill
Aukia, Timo
Autere, Jaakko
Autere, Jussi
Averio, Pekka
Becker, Kai
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Mari
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Peter
Björnberg-Enckell, Maria
Bondestam, Sebastian
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castren, Matti
Castrén, Petri
Castrén, Päivi
Cederberg, Kenneth
Copeland, Matti
Dahlblom, Christina
Danielsson, Jöns
Danker, Mats
Eerola, Miika
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
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Ginman-Tjeder, Nella
Gran, Kim
Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan
Grundsten, Henri
Gräsbeck, Jerker
Gröhn, Juha
Grönlund, Lasse
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
Haglund, Carl
Hagros, Kaj
Hahto, Tarmo
Halmeenmäki,
Juha-Pekka
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
Hanski-Pitkäkoski, Ritva
Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Esa
Harju, Jukka
Harjula, Liisa
Harra-Salonen, Katri
Harrela, Pirkko
Hasi, Kalevi
Hautamäki, Päivi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, Hanna-Maria
Heikkinen, Pentti
Heikkonen, Matti
Heinistö, Kari
Heinonen, Jarna
Heinonen, Jouni
Heinonen, Jouni
Heinonen, Mikko
Helander, Sari
Helaniemi, Erkki
Helenius, Mika
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herlin, Jussi
Herold, Marcus
Herranen, Maarit
Hertsberg, Patrik
Hiekkamies, Hanna
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hietala, Kaisa
Hietalahti, Erkki
Hietanen, Kari
Hiltunen, Arto
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvola, Jaakko
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Holmberg, Jan
Holmberg, Tomas
Holmlund, Ralf

Honkanen, Vesa
Hornborg, Heikki
Hortling, Nora
Hurme, Liisa
Hurnonen, Ville
Huuskonen, Pertti
Hyssälä, Liisa
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Hyvönen, Anna
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hänninen, Markku
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ihamuotila, Timo
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Immonen, Peter
Ingman, Robert
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Pekka
Jaatinen, Seppo
Jakosuo-Jansson,
Hannele
Jokinen, Jukka
Jyllilä-Vertigans, Annika
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvi, Juhani
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kallasvuo, Leena
Kallasvuo, Olli-Pekka
Kalliokoski, Petri
Kanerva, Leena
Kantola, Kalle
Kapanen, Heikki
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karppinen, Matti
Karttinen, Timo
Kasanen, Eero
Kasanen, Juha
Kasanen, Kari
Kasurinen, Hannu
Kataja, Matti
Kaukonen, Harri-Pekka
Kauniskangas, Kari
Kauniskangas, Kari
Kauppi, Marko
Kauppi, Piia-Noora
Keitaanniemi, Katja
Kekoni, Jaakko
Kerminen, Harri
Keronen, Taru
Kerppola, Nora
Kettunen, Pekka
Kielenniva, Jorma
Kiiski, Tapani
Kiiskinen, Tapio

Kivelä, Hanna
Kiviranta, Nina
Kohmo, Minna
Kohonen, Ari
Kohonen, Merja
Kohtamäki, Timo
Koiso-Kanttila, Kimmo
Koivurinta, Jan
Kokkila, Timo
Kokkonen, Marketta
Kolbe, Laura
Kolehmainen, Ilmo
Komi, Kirsi
Komulainen, Jaana
Kontio, Johanna
Kontro, Lauri
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
Korkiatupa, Matti
Korpi, Jaana
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koski, Arja
Koskinen, Jari
Koskinen, Jussi
Koskinen, Markku
Koskinen, Satu
Kosonen, Pekka
Kostiainen, Leila
Kotka, Ville
Kottonen, Hannu
Kouvalainen, Satu
Krogerus, Hannu
Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kuitunen, Mikko
Kulmala, Teuvo
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laakso-Manninen, Ritva
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Laine, Pertti
Laine, Seppo
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Leena
Laitinen, Maire
Langenskiöld, Bertel
Larma, Janne
Lassila, Sakari
Latvanen, Jari
Laurila, Mauri
Lauslahti, Harri
Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero

Lehtimäki, Maunu
Lehtinen, Timo
Lehtinen, Vesa
Lehto, Hannu
Lehtomäki, Vesa
Lehtoranta, Ari
Leino, Liisa
Leino, Timo
Lencioni, Roberto
Leppälä-Nilsson, Anne
Leskinen, Eero
Leskinen, Jorma
Lettijeff, Pekka
Levo, Timo
Lievonen, Matti
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan
Lindberg-Repo, Kirsti
Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
Linnarinne, Harry
Lipsanen, Juho
Liuhala, Tapani
Loikkanen, Hanna
Louhija, Matti
Luhtaniemi, Timo
Lundmark, Pekka
Luoma, Pekka
Luomakoski, Jyri
Luomaranta, Ritva-Liisa
Lång, Jan
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Lähteenmäki, Outi
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
Martola, Janne
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
Matikainen-Kallström,
Marjo
Mattila, Kari
Mattila, Pekka
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Metsälä, Minna
Metsänen, Arto
Mickelsson, Annukka
Miekk-oja, Susanna
Mielck, Janne
Miettinen, Marjo
Miettinen-Lähde, Saila
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka

Mäkelä, Kai
Mäkelä, Pauliina
Mäkilä, Mika
Mäkinen, Antti
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mäkinen, Seppo
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto
Nerg, Päivi
Nevanlinna, Jaakko
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Nieminen, Mikko
Niemistö, Kari
Niemisvirta, Petri
Nihti, Markku
Nikkola, Matti
Nikula, Mikko
Niska, Jari
Niskanen, Erkki
Nissinen, Anu
Nissinen, Minna
Nisula, Jorma
Nordman, Carl e
Nordström, Anders
Norvio, Erkki
Numelin, Carl-Johan e
Nummela, Juho
Nuotto, Kirsi
Nupponen, Pertti
Nurmi, Ilari
Nurminen, Juha
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nygård, Mia
Närhinen, Yrjö
Ojala, Sirpa
Ojala, Veijo
Ojanen, Aki
Ojanperä, Tero
Oksanen, Markku
Oksanen, Tapio
Olkinuora, Petri
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
Paul, Mikael
Paulig, Eduard

Paulin, Jyrki
Pauni, Sami
Peltola, Juha
Penttilä, Hannu
Pere, Pekka
Perttunen, Risto
Pesola, Päivi
Pettersson, Helena
Petäjistö, Jorma
Piekkola, Asko
Piela, Topi
Pietikäinen, Sirpa
Pinomaa, Juha
Pirinen, Pekka
Pitkäkoski, Juhani
Pitkänen, Eija
Pohjanvirta, Olli
Pohjola, Markku
Pohjonen, Arto
Pokela, Marja
Pokela, Toni
Potka, Veli-Jussi
Poutiainen, Annika
Pukkinen, Mikko
Punta, Eeva
Puro, Perttu
Putkiranta, Juha
Puustinen, Pekka
Pynnä, Harri
Pärssinen, Harri
Pääkkönen, Tarja
Pölönen, Jouko
Pöyry, Salla
Raasio, Tuomo
Rahkonen, Ari
Raitala, Pasi
Raitasuo, Outi
Raitio, Laura
Rannikko, Riikka
Rantamäki, Pekka
Rantanen, Juha
Rantanen, Teppo
Rantanen-Kervinen,
Pirkko
Rasila, Kimmo
Rasila, Tommi
Ratia, Lauri
Rauramo, Markus
Rautamaa, Jari-Pekka
Rautiainen, Tapani
Rehn, Alf
Rekonen, Päivi
Remes, Seppo
Reponen, Kalle
Rissanen, Jaakko
Ritakallio, Timo
Roiko, Leena
Roininen, Petri
Rolig, Petri
Ronkainen, Anni
Roos, Henrik
Rosberg, Marja-Liisa
Rosendahl, Jaana
Rosendal, Jari
Rossi, Teuvo
Routila, Panu
Rovamaa, Matti
Ruotsalainen, Seppo
Ruuska, Jukka
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena

Saastamoinen, Hannu
Saikku, Markus
Sailas, Harri
Saini, Timo
Salo, Marita
Salo, Risto
Salokangas, Mika
Salokangas, Pekka
Salokoski, Timo
Salonen, Petri
Salonius, Anne-Maria
Saraketo, Timo
Sarsama, Juha
Sasse, Jan
Saukkomaa, Harri
Savolainen, Harri
Savonlahti, Riitta
Schalin, Berndt
Schalin, Kiuru
Schalin, Siv
Schulman, Peter
Schults, Margus
Sebbas, Leif
Seitovirta, Mika
Seligson, Peter
Seppälä, Rafaela
Sievinen, Hanna
Sihvonen, Eero
Siilasmaa, Risto
Siimes, Suvi-Anne
Siirala, Leena
Silaskivi, Vesa-Pekka
Sillanpää, Matti J.
Silvennoinen, Anja
Silvennoinen, Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Valtteri
Sipi, Timo
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Sivula, Harri
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi
Sonninen, Jorma
Sonninen, Jukka
Sormunen, Kirsi
Sormunen,
Sirpa-Helena
Sotamaa, Ritva
Stackelberg-Hammarén,
Catharina
Stenberg, Erkki
Strengell, Merja
Strömberg, Juhani
Ståhlberg, Kaarina
Sulin, Kati
Sumelius, Bertil
Sundell, Ann-Christine
Sundén, Jon
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero
Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti, Mikko-Jussi
Suonoja, Soili e
Sutinen, Mika
Suutala, Heikki
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syri, Sanna

Syrjälä, Timo
Syrjänen, Hannu
Syrjänen, Tuomas
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
Tenhunen, Arto
Tenhunen, Pauliina
ter Horst, Kati
Therman, Peter
Thorén, Petra
Thorström, Micaela
Tieaho, Riikka
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti
Tikkakoski, Matti
Timgren, Martti
Timonen, Päivi
Tiuraniemi, Riitta
Toivakka, Lenita
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolppanen, Ari
Tolvanen, Tapio
Tolvanen, Ville
Tonteri, Jarmo
Toveri, Maarit
Tuominen, Jaana
Tuomola, Anu
Tuomola, Marja-Leena
Tuovinen, Tiia
Turunen, Jorma
Turunen, Seija
Tyni, Tarja
Tähtinen, Jyrki
Törnroos-Huhtamäki,
Solveig
Ura, Kirsi-Marja
Vaajanen-Ärrälä, Sari
Vaajoensuu, Hannu
Vaarala, Jouni
Wahlroos, Juha
Vahtola, Marina
Vainio, Salla
Walldén, Helena
Wallgren-Lindholm,
Carita
Valli, Timo
Valo, Raimo
van Niftrik, Christian e
Vanha-Honko, Vesa
Vanhainen, Juha
Vanhanen, Ari
Vanhanen, Jussi
Varelius, Juha
Varjas, Tapani
Wartiovaara, Markus
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna
Vauramo, Pekka
Veijalainen, Jarkko
Veijalainen, Lauri
Vepsäläinen, Anni

Vertanen, Janne
Wessman, Anna Maija
Westerlund, Heikki
Westermark,
Carl-Magnus
Westersund, Anne
Viherto, Tero
Vikiö, Jari
Viljo, Matti
Wilkman, Nina
Vimpari, Antti
Wirén, Marco
Viri, Jukka
Virkkunen, Lauri
Virtanen, Antero
Virtanen, Ari
Visuri, Mauri
Vitzthum, Christoph
Voipio, Raimo
Voipio, Ville
Wolontis, Mats
von Knorring, Johan
von Rettig, Tomas
von Weymarn, Tom
Vuola, Rami
Vuoria, Matti
Vähämöttönen, Vesa
Väliaho, Pirjo
Välikangas, Liisa
Väänänen, Heikki
Åberg, Joakim
Åström, Ann-Christin
Öistämö, Kai

Uudet henkilöjäsenet
Kesäkuu 2017:
Jouni Heinonen
Tapio Oksanen
Veli-Jussi Potka
Sanna Syri
Tuomas Syrjänen
Ari Tolppanen
Elokuu 2017:
Lauri Kontro
Mikko Kuitunen
Jaakko Nevanlinna
Pekka Puustinen
Jaakko Rissanen
Anni Ronkainen
Jaana Rosendahl
Riitta Tiuraniemi
Lokakuu 2017:
Carl Haglund
Ritva Pitkäkoski-Hanski
Kalle Kantola
Matti Korkiatupa
Satu Koskinen
Timo Lehtinen
Timo Levo
Tapani Liuhala
Outi Lähteenmäki

Janne Martola
Annukka Mickelsson
Pauliina Mäkelä
Minna Nissinen
Jorma Nisula
Anders Nordström
Mia Nygård
Petri Olkinuora
Petri Roininen
Rafaela Seppälä
Mika Sutinen
Micaela Thorström
Marja-Leena Tuomola
Kirsi-Marja Ura
Marraskuu 2017:
Pekka Averio
Miika Eerola
Katri Harra-Salonen
Hanna Hiekkamies
Tomas Holmberg
Mikko Pukkinen
Päivi Rekonen
Pekka Salokangas
Lenita Toivakka
Salla Vainio
Ari Virtanen

Yhteisöjäsenet/
henkilöedustajat

Asiantuntijakumppanit

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Timo Ritakallio ja
Mikko Mursula

Alexander
Asianajotoimisto Borenius Oy
The Boston Consulting Group
Boyden Oy
Asianajotoimisto Castrén &
Snellman Oy
Danske Bank
Deloitte
EY
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Heidrick & Struggles
Hill+Knowlton Oy
Howden
HRM Partners
Korn Ferry Hay Group
KPMG
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Mandatum Life
MPS-Yhtiöt Oy
Pohjoisranta BursonMarsteller Oy
PwC
Reward Agency Oy
Roschier Asianajotoimisto Oy

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Risto Murto ja Reima Rytsölä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Satu Huber ja
Hanna Hiidenpalo
Solidium Oy
Annareetta Lumme-Timonen
ja Petter Söderström
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Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

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

Jäsensivut
AJASSA

Osaaminen, tekoäly
ja lohkoketjut
Teksti ja kuvat: Sarri Kukkonen

DIF:n aamiaisseminaarissa IBM Watson
Helsinki Summit 2017
-tapahtumassa
keskusteltiin tekoälyn ja lohkoketjujen
vaikutuksesta yritysten
toimintaan. Ne haastavat
hallitukset tarkastelemaan
osaamista ja yritysten
toimintaa osana
ympäröivää ekosysteemiä.

H

elsingin messukeskuksessa 18. syyskuuta IBM
Watson Helsinki Summit
2017 yhteydessä järjestetty DIF:n aamiaistilaisuus haastoi hallitusten jäseniä miettimään
kuinka tekoäly (AI) ja lohkoketjut
(blockchains) tulevat vaikuttamaan
yrityksiin. IBM Finlandin CTO
Timo Koskinen ja Business Development Executive Timo Rastas toivat
alustuksessaan esille kuinka työn
sisältö tulee muuttumaan, palvelu
yksilökohtaistuu ja innovaatiot tulevat koskemaan kokonaisia ekosysteemejä.
Jo nyt tekoäly hoitaa rutiinitehtäviä.
– Esimerkiksi HUS:issa tekoäly seuraa ja havainnoi mahdollisia
verenmyrkytyspotilaita ihmistä tarkemmin ja pystyy ennakoimaan sairastumista 24 tuntia ennen, Timo
Rastas kertoo.

Timo Koskinen (vas.) ja Timo Rastas muistuttivat kuulijoita siitä, että lohkoketjut ovat
viime kädessä jaettu tilikirja.

Lohkoketjuissa on oleellista
ymmärtää niiden rooli luottamuksen rakentajana. Timo Koskinen
määrittelee lohkoketjun jaetuksi,
muuttumattomaksi tilikirjaksi,
joissa näkyy transaktioiden koko
historia.
– Koska kukaan yksittäinen taho
ei omista lohkoketjua, lisäävät ne
läpinäkyvyyttä ja luottamusta tehdä
bisnestä. Lohkoketjut myös virtaviivaistavat prosesseja.
Lohkoketjujen rooli kitkan poistajana liiketoiminnan prosesseista
on oleellinen. Käytännössä välikäsien vaikutus ja roolit poistuvat, jolloin prosessit tehostuvat. Esimerkiksi timantteja voidaan seurata
askel askeleelta kaivoksesta välittäjälle, jakelijalle ja aina kuluttajalle
asti. Näin timantin omistusketju on

katkeamaton varmistaen, ettei kyse
ole esimerkiksi ns. veritimantista.
Rastas ja Koskinen korostavat että on tärkeää ymmärtää, että
kumppanit ja sidosryhmät pitää
saada mukaan liiketoiminnan tekemiseen.
– Tulos ja uudet mahdollisuudet
tehdään tiimityönä. Arvon luonti on
joukkuepeliä.

Osaamisen
demokratisoituminen
Aamiaistilaisuudessa käydyssä keskustelussa nousivat esiin moraaliset
ja eettiset valinnat sekä syötetyn tiedon verifiointi useasta lähteestä.
– Asiantuntijoita tarvitaan aina.
Vaikka lohkoketjujen ja tekoälyn
kautta osaaminen demokratisoituu ja jokainen tulee saamaan käytBOARDVIEW 3–4/2017
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Jäsensivut

töönsä huippuosaajien ammatti
taitoa tekoälyn kautta, tarvitaan
asiantuntijoita yhä päättämään
millaista dataa systeemiin syöte
tään.
– Data on myös syytä verifioida
useasta lähteestä sekä kiinnittää
huomiota moraalisiin ja eettisiin
valintoihin. Ne näkyvät esimerkiksi
siitä miten itseohjautuva auto tul
kitsee uhkaavan tilanteen. Japani

lainen auto uhraa vaaratilanteessa
kuljettajan, amerikkalainen taas
jalankulkijan, toteaa Timo Rastas.
Tärkeintä on kuitenkin osaami
nen. Hallituksen kannalta keskeistä
on varmistaa datan hyödyntämi
nen ja haastaa yrityksiä miettimään,
onko siellä osaamista sekä keski
johdossa että johdossa. Ilman sitä ei
pääse eteenpäin.
Kotiinviemisiksi Timo Koskinen

esittää kolme kysymystä jokaiselle
hallitukselle:
1. Miten voimme hyödyntää lohko
ketjua tai tekoälyä oman liiketoi
mintamme kehittämisessä?
2. Miten yrityksissä on varauduttu
muuttuviin osaamisvaatimuksiin?
3. Missä ekosysteemeissä olemme
mukana ja mikä on meidän roo
limme niissä?

GALLUP

Jannica Fagerholm
Kolme kysymystä hallituksen jäsenelle
jäivät mieleen, ne ovat erittäin tärkeitä. On myös mielenkiintoista miettiä
mitkä ovat kunkin toimialan haasteet ja
kuinka löytää oman alan sisällä AI:n ja
blockchainien käyttötarkoitukset. Keskossa on kerätty jo vuosia asiakastietoa
ja sadonkorjuun aika on nyt.

keskussairaaloissa ollaan varmasti eri
tasolla, koska siellä tarve on suurempi.
He hyödyntävät myös muualla kerättyä
dataa.
Atriassa taas käytetään jo nyt paljon
robotiikkaa, mutta se on vähän eri asia.
Mielenkiinnolla jään odottamaan, millä
alueilla AI ja blockchains alkaa näkyä
ensimmäisenä.

Nella Ginman-Tjeder
Tilaisuus lisäsi ymmärrystä erityisesti
blockchaineista. Terveydenhuollossa
kerätään jo nyt runsaasti dataa, mutta
sitä hyödynnetään esimerkiksi Eirassa
varsin vähän. Ylipäätään datan hyödyntäminen on alkutekijöissä. Isoissa

Anu Nissinen
Minulle selkiytyi kuinka blockchainit
toimivat vain ekosysteemeissä. AI ja
blockchainit eivät ole enää tulevaisuuden mahdollisuus vaan modus
operandi jo monella toimialalla.

MITÄ UUSIA IDEOITA
TILAISUUS ANTOI?
Mika Mäkilä
Tällä sai hyvän yleiskuvan siitä missä
mennään, ja saa miettimään mitä tämä
tarkoittaa kuljetusalan näkökulmasta.
Osaamme kyllä fyysisesti siirtää ihmisiä
mutta teknologia tulee haastamaan
meidät. Esimerkiksi mobility as service
-maailma haastaa meidät, samoin
asiakkaiden saaminen mukaan ketjuun.
Kyseessä on noin kolmen miljardin
euron markkina Suomessa, jossa
haluamme olla mukana.

Mika Mäkilä

56 BOARDVIEW 3–4/2017

Jannica Fagerholm ja Nella Ginman-Tjeder

Anu Nissinen

MPS suorahaku ja
hallitustyön kehittäminen
MPS Executive Search toteuttaa johdon suorahaut yli 40
vuoden kokemuksella. Palvelumme hallitustyöskentelyn
kehittämiseksi tuovat ammattimaisuutta hallitukseen.
Perheyritysten omistajastrategiapalvelumme tarjoavat
tukea perheyrityksen tilannearviointiin ja kehittämiseen.
Toimintamme perustuu korkeaan laatuun ja ehdottomaan
luottamuksellisuuteen.
www.mps.fi

Jäsensivut
Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 4/2017
EU:ssa vireillä
olevia hankkeita
Euroopan komissio on laatimassa
yhtiöoikeudellista toimintaohjelmaa.
Komissio on suorittanut julkisen kuulemisen asiaan liittyen vuoden aikana, ja
alustavana tarkoituksena on julkistaa
toimintaohjelma marraskuun lopussa
2017. Tarkoituksena on muun muassa
harkita mahdollisia sääntelytarpeita
digitaalisten ratkaisujen löytämiseksi
yhtiöoikeuden alalla sekä helpottaa
rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä.

Osakkeenomistajien
oikeuksia koskevan
direktiivin implementointi
Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutos tulee implementoida kansalliseen sääntelyyn
10.6.2019 mennessä. Valtiovarainministeriö on perustanut työryhmän,
jonka tehtävänä on selvittää, miten
uusi EU-sääntely tulee implementoida Suomessa erityisesti huomioiden
sellaiset direktiivin määräykset, joihin liittyy jäsenvaltio-optioita. Työryhmän on tarkoitus julkaista arviomuistio maaliskuussa 2018, jonka perusteella lausuntokierroksen jälkeen laadittaneen hallituksen esitys lakimuutokseksi syksyllä 2018.
Direktiivimuutoksen sisältö on käsitelty myös policy-valiokunnan sääntelykatsauksessa 2/2017. Suurimmat
muutokset liittyvät palkitsemisjärjestelmien käsittelyyn listayhtiöissä (nk.
say on pay -sääntely), lähipiirijärjestelyjen julkistamiseen ja päättämiseen
sekä yhtiön osakkeenomistajien tunnistamiseen. Ehdotus sisältää lisäksi
määräyksiä institutionaalisten sijoittajien sekä nk. proxy advisoreiden asemasta ja velvollisuuksista.
58 BOARDVIEW 3–4/2017

Esitesääntelyn muutokset
Uusi esiteasetus on hyväksytty
EU:ssa ja astuu voimaan asteittain siten, että sitä sovelletaan
kokonaisuudessaan 21.7.2019
alkaen. Uusi asetus korvaa myös
tällä hetkellä voimassa olevan
esitedirektiivin. Tarkoituksena
on ollut keventää esitesääntelystä
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa
sekä turvata pk-yritysten pääsyä
pääomamarkkinoille.
Asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa sääntelyä,
mutta tietyistä asioista on jatkossakin säädettävä kansallisesti.
Näitä ovat esiteasetuksessa säädetyt jäsenvaltio-optiot koskien
esimerkiksi esitepoikkeusta, eli
vapautusta esitteen julkistamisvelvollisuudesta sekä tietyt tiedonantovelvoitteet. Jäsenvaltioiden harkinnassa on siten muun
muassa määrittää esitepoikkeus

koskemaan korkeintaan 8 miljoonan euron ja 12 kuukauden ajan
tarjotut osakeannit (nykyinen raja
5 miljoonaa euroa). Suomessa valtiovarainministeriö valmistelee
lain kansallista implementointia.
Esiteasetus astuu voimaan vaiheittain. Kolmea siihen sisältyvää esitepoikkeusta on sovellettu
jo 20.7.2017 alkaen: suunnattujen
antien lisäerän listausta koskeva
poikkeusta koskeva raja nostetaan 10 prosentista 20 prosenttiin,
vaihtovelkakirjojen perusteella
annettavien osakkeiden listaamiseen vaaditaan jatkossa pääsääntöisesti esite (joitakin poikkeuksia
on), ja tilanteissa, joissa osakkeita
saadaan muuntamalla osakkeita
tai muita oikeuksia, lisätään esitevelvollisuus, mikäli järjestelyssä
saadut osakkeet ylittävät 20 prosenttia yhtiön osakkeista.

MAR:n mukainen lähipiiritulkinta on selkeytynyt
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation; MAR) astuessa voimaan
3.7.2017 jäi vielä epäselväksi
miten johtohenkilöiden lähipiiri
tulisi määritellä tilanteessa, jossa
listayhtiön johtohenkilö istuu
myös toisen yhtiön hallituksessa
tai hallintoneuvostossa. Kysymys
koskee muun muassa sitä, tuleeko
toiseksi mainitusta yhtiöstä johtohenkilön lähipiiriläinen nk. kaksoishallitusjäsenyystilanteessa.
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on 6.7.2017
antanut asiasta Q&A -tulkin-

nan, jolla se selventää kysymystä.
ESMAn tulkinnan mukaan liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä
toimivan henkilön tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan luonnollisen
henkilön katsotaan toimivan lähipiiriyhteisön johtotehtävissä, jos
hän osallistuu tai vaikuttaa yhteisön päätöksentekoon liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineillä tehtävistä liiketoimista.
Finanssivalvonta on omalta
osaltaan antanut ohjeistusta
asiaan liittyen, ja se on löydettävissä webinaarin muodossa
Finanssivalvonnan sivuilta.

Katsaus ajankohtaisiin sääntelyyn liittyviin asioihin Suomessa ja Euroopassa julkaistaan DIF:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.

Yrityksen arvon nostaminen

johtamisen designin

Mitä hallitus voi tai mitä sen pitäisi tehdä luodakseen
johtamisesta kertoimen yrityksen arvon nousulle?
Mitä hallituksen tulisi oivaltaa johdon uusista tehtävistä?
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Tervetuloa
keskustelemaan
johtamisen
muotoilusta!
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27.2.2018
klo 8.30–11.00

Hotel Kämp
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

DIF:n jäsen: merkitse päivä jo nyt kalenteriisi
– saat henkilökohtaisen kutsun sähköpostitse.

Hallituksen rooli muuttuu
Ympärillämme riehuu älykäs vallankumous
(smart revolution). Se vanhentaa liiketoimintamallit nopeasti, luo tarpeen muokata
organisaatioita, muuttaa johtamista ja pakottaa
päivittämään organisaation kyvykkyydet.
Kun johtamisen design (muotoilu) vuotaa,
energia karkaa.
Tero J. Kauppinen
CEO, Founder, kanslianeuvos

Maija Isotalo
Operational Partner

Mitä uusia kysymyksiä hallituksen tulisi esittää
toimivalle johdolle?

Epäonnistumisen täydellinen design
Miksi perinteinen tapa purkaa
strategiaa suoraan toimenpiteiksi
johtaa epäonnistumiseen?
Mitkä ovat viisi muotoilun designaluetta, joissa onnistuminen luo voittajia
ja kiihdyttää yrityksen
arvon nousua?

Täydellinen
design
epäonnistumiselle

Strategia

Designkuilu

Tervetuloa inspiroitumaan!
Suoritus

Designtehtävää
EI SAA
delegoida

Digitaalinen
turvallisuus
hallituksen
agendalle

Digitaalinen toimintaympäristö ei tunne maarajoja
eikä fyysisen toimintaympäristön turva-aitoja.
Digitaalinen turvallisuus on avainasemassa yrityksen
toiminnan jatkuvuuden ja sidosryhmien luottamuksen
säilyttämisessä.
Neuvomme hallituksia ja ylintä johtoa kyberturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa.
Autamme ymmärtämään digitaalisen turvallisuuden merkityksen liiketoiminnalle
sekä kerromme, miten organisaatio voi hallita uhkia ja luoda samalla kannattavaa
liiketoimintaa.
Lue lisää ja ota yhteyttä: www.pwc.fi/kyberturvallisuus

Seuraa meitä: PwC Suomi

www.pwc.fi
PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 000 asiantuntijaa ympäri maan.
Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut,
riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa
yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia.

TOISINAJATTELIJA

Kun vallihauta
ei enää riitä

K

ärkipaikan valtaaja saa tuotteen ja
asiakkaan kohtaamaan. Tempussa
luodaan myös uutta kysyntää ja keksitään skaalautuvia tapoja tyydyttää
se. Rakenteita myllätään muuttamalla luutuneita pelisääntöjä.
Bittien virraksi muuttuvat jo mahdottomiltakin tuntuneet palvelut. Markkinan muuttumista strategiakello kädessä odottavat ovat
auttamattomasti jälkijunassa. Kun uusi toimintatapa on luotu, version 2.0 on jo oltava
beta-versiona ovia kolkuttamassa. Hotellisivustot valtasivat markkinan huomatakseen,
että kuluttajat siirtyvät saman tien palveluihin, jotka kilpailuttavat useat sivustot yhdellä
istunnolla.
Vaikka kysyntä saadaan kasvuun, ei ole selvää, kuka jatkossa käärii rahat. Moni entisaikojen valtias muuttuu läpilaskuttajaksi tai
alihankkijaksi. Voittaja on asemassa, jossa
rahastetaan kokonaisuuden toimivuudesta.
Pelkän koneen myyminen mahdollistaa ostajalle kilpailutuksen, mikä estää pitkäaikaisen
kullanvuolennan. Palvelu on paikallista ja sitä
on vaikea kopioida tai siirtää halpamaahan.
Toimintavarmuuden takaamisesta voi kysyä
vaikka Koneelta, Vaisalalta tai Wärtsilältä.
Nerokkaimmat toimintamallit ovat todellisia käenpoikasia. Ne hyödyntävät muiden
omaisuutta. Pankit loivat infrastruktuurin
ja nyt uudet toimijat tulevat ketterästi apajille hyödyntämään sitä. Vanhat jätit ylläpitävät perustaa maksukorteista tileihin ja tulokas
pääsee heti kermankuorintavaiheeseen.
Osasyyllinen nykytilaan löytyy muinaisen markkinavaltiaan johdosta tai omistajasta. Tavarataloluurangossa vielä pyristellään ja muutamasta muustakin poterosta
kuuluu hajanaisia laukauksia. Kivijalassa
kepeä kilpailu mahdollisti kauan tehottomuuden siirron hinnankorotuksilla asiakkaille
menettämättä heitä. Uusiin liiketoimintoihin

Jukka Oksaharju
osakestrategi,
Nordnet

Nerokkaimmat toimintamallit
ovat todellisia käenpoikasia.
Ne hyödyntävät muiden
omaisuutta.

lähdettiin varovasti vanhaa suojellen, jolloin
taistelu verkkokaupan valtiaita vastaan hävittiin ennen kuin se kunnolla alkoikaan.
Jatkuva tehokkuus olisi estänyt kilpailijoiden invaasiota, koska kannattavuus olisi vaatinut tulokkailta mittakaavaa. Lidl, Norwegian
ja Uber laittoivat jo pelikentät uusiksi.
Vetelässä ohjauksessa tai omistuksessa ajelehtineissa työtä karsitaan surutta. Kun kulut
yhä nousevat mutta uudet kilpailijat painavat
tuloja, kumahtavat yhtälöstä kankeimmille
lopun alkutahdit. Posti on epäonnistunut,
koska printtimediakin tunkee jo apajille.
Liiketoimintamalli luo yritykselle strategiaa
varmemmin sijoittajaa kiinnostavan vallihaudan. Jos malli ei ole omaperäinen ja rakennu
ydinvahvuuksille, muut kopioivat sen. Investointien tuotot normalisoituvat ja ylituoton
takominen loppuu. Silloin hapertuneesta laadusta maksaneelle sijoittajalle jää luu käteen.
Menestyjät panostavat paitsi tuotteisiin
myös ansaintalogiikan jalostukseen. Epäileväisille sijoittajille on korostettava erityisosaamista. Uskottava toiminnan rajaus on laadun
tunnusmerkki ja arvostuksen nostaja.
Silti vaaditaan jatkuvaa uusiutumista.
Modernia vallihautaa pitää kaivaa koko ajan
tai se tahtoo kasvaa umpeen. Yhdelläkään
se ei ole niin syvä, että sitä uskaltaisi painaa
mustalla valkoiselle.
BOARDVIEW 3–4/2017
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Your business. Our passion.
At Roschier, we believe the best advice is built on a deep understanding achievable only through dedication. It’s an approach
we’re committed to. By working closely with our clients and sharing their realities, we ensure advice that reaches beyond
the obvious.
Roschier’s Corporate Advisory practice has a proven ability to solve the most complex corporate issues in relation to corporate
governance, risk management, board liability and other matters such as contractual and preventive risk counseling.
Welcome to Roschier. For more information,
please visit www.roschier.com.

ey.com/consulting

When the ground
beneath your feet
is shifting, do you
stand still or leap
forward?
© 2017 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. ED 0418. A18003fi

Navigate the Transformative Age with
the better-connected consultants.

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.

