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Hallitus ja johto
geopolitiikan pyörteissä

D

IF haluaa edistää suomalaisten yritysten menestystä sekä kehittämällä hallitusten työskentelytapoja että auttamalla hallitusten
jäseniä hahmottamaan maailman muutosta. Yhdistys järjestää eri alojen johtavien toimijoiden kanssa tilaisuuksia, joihin
jäsenet osallistuvat aktiivisesti. Valitsemme vuosineljänneksittäin teemat,
joihin tilaisuutemme ja myös Boardview-lehti keskittyvät. Alkuvuoden ja
tämän lehden teemat ovat Hallitus ja johto sekä Hallitus ja geopolitiikka.
Hallitus ja johto -teemaa käsitellään mm. Arto Hiltusen artikkelissa.
Hän on kirjoittanut kirjoja johdon ja hallituksen vuorovaikutuksesta ja
toteaa: ”Yritysjohdon pitää ensin hahmottaa meneillään oleva muutos, sitten ymmärtää sen vaikutukset toimialaan ja oman yrityksen toimintaan.
Seuraavaksi pitää löytää reagointikeinot ja viimeiseksi saada päätetyt reagointimallit tehdyksi.”
Hän analysoi tältä pohjalta Suomessa kohtalaisen vähälle keskustelulle
jäänyttä Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones
-kirjaa. Lopputoteamuksena artikkelissa päädytään arvioon, että kenties
Nokian ydinongelma olikin se, että se jatkoi liian pitkään sen asian tekemistä, jossa se oli erinomainen.
Geopolitiikka-teemaan johdattaa Teija Tiilikaisen artikkeli Globalisaatio kriisissä. Hän kirjoittaa: ”Vielä viime vuosisadan lopulla globalisaatiokehityksen uskottiin etenevän vääjäämättömästi. Valtioiden rajat olivat
käyneet ahtaiksi paitsi taloudelliselle toiminnalle myös aatteiden ja ihmisten liikkuvuudelle. Kansainvälinen vapaakauppajärjestelmä on kuitenkin
kärsinyt ongelmista jo pidemmän aikaa. Globalisaatiota edistävän poliittisen järjestyksen hapertuessa sen rinnalle kasvaa nousevien suurvaltojen
tavoittelema globaaliin valtatasapainoon ja alueellisiin valtakeskittymiin
nojaava järjestelmä.”
Kuin jatkona edelliseen Risto E.J. Penttilä pohtii muuttuvaa geopolitiikkaa: ”Hyvä uutinen on se, että Yhdysvallat ja Kiina käyvät kauppasotaa
eivätkä aseellista sotaa. Kyse on kuitenkin samasta asiasta eli siitä, kumpi
sanelee maailmanpolitiikan pelisäännöt.”
Nina Kopolan ja Christoph Vitzthumin haastattelussa todetaan: ”On tärkeää säilyttää rakentava vuorovaikutus hallituksen ja toimitusjohtajan
välillä. Hyvä hallitus haastaa, mutta on samalla realistinen ja ymmärtää
markkinaa ja yrityksen tilannetta.”
Kuka tietää, miltä geopoliittinen tilanne näyttää viiden vuoden kuluttua? Ei kukaan, mutta silti hallituksessa tulee pohtia eri vaihtoehtoja,
rakentaa skenaarioita niiden pohjalta ja varautua vaihtoehtoihin.
Hyvää kesää!

Helsingissä
toukokuussa 2018
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
BOARDVIEW 1/2018

3

Take the
path least
travelled
Are you heading in the right direction?

No matter where you are on the Cyber Security
journey, KPMG member firms can help you
reach the destination. KPMG is Global Leader
in Cyber Security Consulting and our
professionals don’t just recommend
solutions — they also help implement them.
We see the world from your perspective,
bringing the right business context to
cyber security. We help you to understand,
prioritize and manage your cyber security
risks and opportunities to ensure trust,
better customer experience and strategic
competitiveness.
www.kpmg.com/fi/cyber
#KPMGcyber
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BE INSPIRED
Heidrick & Struggles is the pioneer of the
executive search industry; our track-record of
working at the top has earned us the reputation
as a premium brand in the sector.
Working in partnership with some of the world’s
most inspirational clients and candidates, our
unique integrated offering spans Executive
Search, Leadership Consulting and Culture
Shaping.
www.heidrick.com
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Proud Strategic Partners

PUHEENJOHTAJALTA

DIF ottaa kantaa

D

IF auttaa suomalaisia yrityksiä
menestymään edistämällä hyvää
hallitustyötä. DIF on johtava foo
rumi hallitustyön kehittämisessä
Suomessa.
Yllä olevista lauseista ensimmäinen on
DIF:n missio ja jälkimmäinen DIF:n visio.
Kummassakin viitataan hallitustyöhön. Mutta
mitä hallitustyö oikein on?
Noin vuosi sitten DIF:n hallituksessa käyn
nistyi keskustelu siitä, että Suomesta ei vielä
löydy yksinkertaista kuvausta siitä, mitä hal
litustyöhön sisältyy ja miltä hyvä hallitustyö
näyttää. Vaikka asiasta vallinnee maassamme
laaja yhteisymmärrys, sitä ei ole aikaisemmin
kiteytetty tavalla, joka olisi helposti kommu
nikoitavissa kaikille sidosryhmille.
Tätä taustaa vasten DIF:n hallitus on laati
nut alla olevat Hyvän hallitustyön kulmakivet,
jotka esitettiin ensimmäistä kertaa julkisesti
yhdistyksen vuosikokouksessa toukokuussa.
Toivon kulmakivilistamme synnyttävän DIF:n
jäsenistössä runsasta ja kantaa ottavaa kes
kustelua.
1. Hallitus toimii yhtiön parhaaksi. Hallituk
sen jäsenet eivät tehtävässään edusta kenen
kään yksittäisen osakkeenomistajan intressejä.
2. Hallitus edistää omistajien ja muiden
sidosryhmien luottamusta yhtiöön.
3. Hallituksen keskeinen tehtävä on ymmär
tää toimintaympäristö sekä päättää yhtiön
strategiasta ja varmistaa strategisten tavoittei
den saavuttaminen.
4. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on toimi
tusjohtajan valitseminen, palkitseminen ja
erottaminen. Hallitus – ei yksin hallituksen
puheenjohtaja – on toimitusjohtajan esimies.
Hallitus tuntee myös yhtiön muut avainhen
kilöt.

5. Hallitus tukee ja innostaa johtoa sekä
tarvittaessa haastaa toimivaa johtoa raken
tavasti.
6. Hallitus luo yhtiöön tehokkaan palkit
semisjärjestelmän. Se löytää oikeat mitta
rit tavoitteiden asetantaan, saavutusten mit
taamiseen ja niiden perusteella palkitsemi
seen.
7. Hallituksessa on monipuolista osaamista.
Hallitus on monimuotoinen ja toimii niin,
että sen jäsenet ovat keskenään tasavertai
sia ja kokouksissa vallitsee avoin keskustelu
ilmapiiri.
8. Hallituksen jäsen tuntee osakeyhtiölain,
hyvän hallintotavan ja siihen liittyvän sään
nöstön. Hallitus valvoo yhtiön toiminnan
asianmukaista järjestämistä ja lainmukai
suutta.
9. Lakien noudattamisen lisäksi hallitus
toimii eettisesti ja moraalisesti kestävällä
tavalla, vastuullisesti ja sääntely-ympäristöä
ennakoiden.
10. Hallitus ja sen jokainen jäsen toimii aina
huolellisesti.
DIF päätti toukokuussa, että se pyrkii aikai
sempaa vahvemmin myötävaikuttamaan sii
hen, että maahamme muodostuisi nykyistä
laajempi ja syvällisempi tietoisuus pohjois
maisen hyvän hallintotavan sekä hyvän hal
litustyön sisällöstä ja käytännöistä. Kun näi
den positiivinen yhteisvaikutus maamme
yrityskannan kehityksen vauhdittajina
ymmärretään, voimme DIF:n jäseninä
iloita siitä, että hallitusvastuun kantaminen
Suomessa on mielekäs ja positiivinen teh
tävä. Hyvin hoidettuna se energisoi paitsi
yrityksiä myös yhteiskuntaa laajemminkin.
Vapaus on sitä, että saa kantaa vastuuta.

Helsingissä
toukokuussa 2018
Philip Aminoff
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
BOARDVIEW 1/2018
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NINA KOPOLA JA
CHRISTOPH VITZTHUM

”Hyvä hallitus
haastaa mutta
myös tukee
toimitusjohtajaa”
Nina Kopola
toimitusjohtaja
Suominen Oyj
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Christoph Vitzthum
toimitusjohtaja
Fazer-konserni

Kaksoisrooli toimitusjohtajana
ja hallitusjäsenenä on kirkastanut
Nina Kopolalle ja Christoph Vitzthumille
toimivan vuorovaikutuksen merkityksen
myös yrityksen ylimmässä johdossa.
”Hyvässä hallituksessa istuu
instituutioroolien sijaan ihmisiä ja
toimitusjohtaja kohtaa sen jäsenet
omana itsenään,” he tiivistävät.
Teksti: Terhi Rauhala
Kuvat: Ville Rinne
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Miten toimitusjohtajan rooli heijastuu
toimintaanne hallitusjäsenenä?
Kopola: Olen ollut hallitusjäsen ennen kuin
minusta tuli toimitusjohtaja. Myöhemmin
oma toimitusjohtajataustani on avannut hal
litustyöskentelyyn lisää dimensioita ja tehnyt
siitä rikkaampaa. Hallituksen jäsenenä suh
teeni toimitusjohtajaan on ehkä ymmärtä
vämpi. Tiedän millaisten asioiden kanssa toi
mitusjohtaja painii. Sanotaanko, että turha
saivartelu ainakin jää pois.
Vitzthum: Toimitusjohtajataustaiset halli
tusjäsenet ymmärtävät usein yrityksen koko
naistilannetta hirveän hyvin. Koen, että toi
sen yhtiön toimitusjohtajaan rakentuu myös
tietynlainen, jopa empaattinen side, koska
ymmärrät yritystoiminnan dynamiikkaa. Yri
tyksen johtaminen ei ole vain sitä, että teh
dään hyvä strategia ja suunnitelma ja sitten
toteutetaan se. Matkalla tulee aina monta
mutkaa ja yllättäviä tilanteita. Jos liiketoi
mintaa lähestyy liian kliinisesti, se ei vastaa
todellisuutta.
Kopola: Toisaalta se, että minulla on toi
mitusjohtajana jäsenyyksiä muiden yhtiöi
den hallituksissa, antaa perspektiiviä omaan
liikkeenjohdon työhön. Näen miten eri halli
tukset toimivat ja millaisia kysymyksiä niissä
käsitellään.

Eivätkö roolit koskaan mene sekaisin?
Kopola: Eivät lainkaan. Päinvastoin: roolit
ovat kristallinkirkkaat koko ajan, kun tiedät,
mitä on olla hallitusjäsen ja mitä on olla toi
mitusjohtaja. Nämä kaksi roolia ovat keske
nään täysin erilaiset.
Vitzthum: Yrityksen johtaminen on todella
intensiivistä työtä ja uskon, että se on sitä
riippumatta siitä, millaisessa yrityksessä
olet. Toimitusjohtajana sinulla on koko ajan
tilanne päällä ja jatkuvasti on mietittävä
erilaisia asioita. Hallituksen jäsen tai edes
puheenjohtaja ei pysty panostamaan yrityk
seen samalla tavalla.

Mitä toimitusjohtaja
toivoo hallitukselta?
Vitzthum: Toimitusjohtajalle pitää antaa tilaa
ja luottaa siihen, että asiat tapahtuvat. Jos
luottamusta ei ole, pitää toimitusjohtajaa
vaihtaa.
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Kopola: Se ei kuitenkaan tarkoita, että toi
mitusjohtaja jätettäisiin yksin tekemään työ
tään. Hallituksen pitää tehdä oma osuutensa:
johtaa toimitusjohtajaa, haastaa, neuvoa,
kontrolloida, mentoroida. Puheenjohtajan
rooli on tässä keskeinen.
Vitzthum: Toimitusjohtaja johtaa yritystä:
päämäärä on yhteinen, mutta reitin päättää
toimitusjohtaja. Hallitus voi toki olla reitistä
eri mieltä ja silloin se pitää sanoa ääneen. Se
on tärkeää inputia toimitusjohtajan päätök
sentekoon. Tietty taiteellinen vapaus toimi
tusjohtajalla on oltava.
Kopola: Se on hyvin sanottu, ”taiteellinen
vapaus”. Asioita voidaan tehdä niin monella
tavalla, mutta ne kaikki johtavat samaan
lopputulokseen. Jotta hallitus voi johtaa toi
mitusjohtajaa hyvin, sen on oltava perehty
nyt yhtiön asioihin, kyettävä näkemään toi
mitusjohtajan maailmaa sellaisena kuin se
on ja pidättäydyttävä omassa roolissaan toi
mitusjohtajan ohjaajana ja neuvonantajana.
Ja ennen kaikkea luoda avoin ja keskusteleva
ilmapiiri, jossa etsitään ratkaisuja haasteisiin.
Vitzthum: Hallituksen on myös tärkeä
muistaa, että vaikka asetelma on vähän muo
dollisempi kuin yrityksen sisällä toimitus
johtajan ja johtoryhmän välillä, toimitus
johtajakin on ihminen ja kaipaa palautetta ja
kannustusta. Sitä hän saa hallitukselta – kun
aihetta on. On tärkeää säilyttää rakentava
vuorovaikutus hallituksen ja toimitusjohta
jan välillä. Hyvä hallitus haastaa, mutta on
samalla realistinen ja ymmärtää markkinaa
ja yrityksen tilannetta.

Millaisella hallituksella on
eniten annettavaa yhtiön
operatiiviseen toimintaan tai
pärjäämiseen tulevaisuudessa?
Kopola: Hallituksella, joka pystyy paneutu
maan yrityksen tilanteeseen ja jolla on se
osaaminen, jota yritys sillä hetkellä tarvitsee.
Nämä osaamistarpeet muuttuvat yrityksen
kehityksen aikana. Hyvä hallitus myös tun
nistaa ja tunnustaa operatiivisen ja strategi
sen johdon roolit. Toimitusjohtaja on yhtei
sesti sovitun strategian toteuttaja.
Vitzthum: Kaikkein tärkeintä on, että rooli
jako on selvä: hallituksen jäsenet eivät ala
johtaa yritystä. Esimerkiksi hallituksen jäse

Hyvä hallitus tunnistaa ja
tunnustaa operatiivisen ja
strategisen johdon roolit.

Nina Kopola on Suominen Oyj:n toimitusjohtaja ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n
hallituksen varapuheenjohtaja sekä Metso Oyj:n hallituksen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Aiemmin Kopola on toiminut
muun muassa Konecranesin hallituksen
jäsenenä. Kopolan johdossa Suominen
Oyj on kasvattanut markkina-arvoaan
tuntuvasti. Vuonna 2017 Kopola palkittiin
Womens Board Awardilla ansioistaan
yritysjohtajana ja hallitusammattilaisena.
DIF:n jäsen.

nen tullessa yritysvierailulle kaikkihan kuun
televat todella tarkkaan, mitä hän sanoo. Jos
alat siellä spekuloimaan ja esittämään omia
mielipiteitäsi, on vaarana, että puheesi ote
taan liian kirjaimellisesti. Eikä se ole hyvä
asia governance-struktuurinkaan kannalta.
Kopola: Yrityksen kannalta on ratkaisevaa,
että hallitus kykenee tekemään siltä edelly
tettyjä päätöksiä. Hallitukset koostuvat usein
voimakkaista persoonista ja henkilökohtaiset
kiinnostuksen kohteet tai omat substanssi
alueet voivat viedä keskustelua sivuraiteelle.
Puheenjohtaja on hallituksen päätöksen var
mistaja ja hänen tulee johtaa keskustelua
niin, että päätös syntyy.

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheen
johtaja ovat keskeinen työpari
yrityksen johdossa. Mikä tässä
työskentelysuhteessa on tärkeintä?

Christoph Vitzthum on Fazer-konsernin
toimitusjohtaja ja Konecranesin hallituksen puheenjohtaja sekä Oras Investin ja
Nordstjernanin hallituksen jäsen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa NCC:n,
Konecranesin ja Tamfeltin hallitusten
jäsenenä. Vitzthumin johdossa Fazerkonserni on pyrkinyt koko ruokatoimialan
uudistajaksi muun muassa perustamalla
avoimen innovaatioekosysteemin tutkijoille, start-upeille ja suurille yrityksille.
Viime vuoden lopussa kansainvälistä
huomiota herätti Fazerin lanseeraama
Sirkkaleipä. DIF:n jäsen.

Kopola: Luottamus.
Vitzthum: Kyllä, luottamus. Se on avain
sana. Toinen aspekti on, että pelisäännöt ovat
selvät: mikä on puheenjohtajan, mikä toimi
tusjohtajan tonttia. Kolmanneksi hyvä kes
kusteludialogi. Jos henkilökemiat eivät toimi,
se on todella vaikeaa.
Kopola: Olen samaa mieltä: avoin, toimiva
keskusteluyhteys. Toimitusjohtajan on tuo
tava eri tilanteet hallituksen tietoon, eikä
pidätellä liian pitkään. Toisaalta puheen
johtajan on avattava suunsa, jos kysymyk
siä yhtiön toiminnasta herää. Luottamuksen
ympärille tulevat avoimuus ja keskinäinen
kunnioitus.
Vitzthum: Koska puheenjohtajan rooli
on johtaa hallitusta, hänen on oltava hyvin
perillä siitä, mitä toimitusjohtaja aikoo hal
litukselle esittää. Se edellyttää, että puheen
BOARDVIEW 1/2018
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Hallitukset eivät saa
muodostua keskinäisen
selkääntaputtelun klubeiksi.

johtaja on erittäin kiinnostunut siitä, mitä
yrityksessä tapahtuu ja ylläpitää tiivistä kes
kusteluyhteyttä toimitusjohtajan kanssa
kokousten ulkopuolella. Voi syntyä todellinen
kaaos, jos puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
eivät ole valmistautuneet kokoukseen kun
nolla.

Miten arvioitte omaa
onnistumistanne hallitustyössä?
Kopola: Omaa kontribuutiota pitää arvioida
sen kautta, onko ylipäätään pystynyt jäse
nenä tuomaan mitään hallituksen toimin
taan. Olenko edistänyt rakentavaa ja avointa
keskustelua ja sujuvaa päätöksentekoa?
Ovatko hallituksen kokoukset energisoivia,
vai lähteekö toimitusjohtaja niistä kerta toi
sensa jälkeen aivan maansa myyneenä?
Vitzthum: Yrityksen tila on pääasia. Menes
tyykö yritys nyt, onko sillä hyvä strategia ja
onko sillä hyvät näkymät? Onko toiminta
kestävällä pohjalla? Hallitukset eivät saa
muodostua keskinäisen selkääntaputtelun
klubeiksi. Hallituksen dynamiikkaankin kan
nattaa satsata, mutta fokus on pidettävä yri
tyksessä sekä toimitusjohtajan ja hänen tii
minsä hyvinvoinnissa.

Pörssiyhtiöitä velvoitetaan voimakkaasti
monimuotoisuuteen hallitusta
nimitettäessä. Miten diversiteetti
suomalaisyhtiöissä toteutuu?
Kopola: Diversiteetti kaiken kaikkiaan alkaa
toteutua suomalaisyhtiöissä aiempaa parem
min. Enkä puhu nyt yksinomaan sukupuo
lesta. Diversiteetti tarkoittaa ikää, eri funkti
oita, eri taustoja, eri maiden kansalaisuuksia
– ja se on todellinen rikkaus.
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Toimitusjohtaja,
näin rakennat hyvää
suhdetta hallitukseen
►► Tuo asiat esiin oikea-aikaisesti ja avoimesti.
►► Ole rehellinen kaikessa, hyvässä ja
huonossa, se synnyttää luottamusta.
►► Muista, että puheenjohtaja on tärkeä
sparrauskumppani, mutta et voi delegoida
yrityksen johtovastuuta hänelle.
►► Valmistaudu hyvin. Huolehdi, että
hallituksen puheenjohtaja ymmärtää, mitä
kokouksessa aiot esittää ja että kaikki
tarvittava tieto päätöksentekoa varten on
saatavilla.
►► Tuo hallituspöytään ratkaisuehdotuksia,
älä ainoastaan ongelmia.
►► Toimitusjohtajuus saattaa olla instituutio,
mutta johtaja on ihminen. Ole oma
itsesi, älä suorita mitään instituutioroolia.
Instituutiosta on vaikea saada irti parasta
outputia.

Vitzthum: Mielestäni hallitusten kokoon
panoja mietitään nykyään hyvin tarkkaan ja
aiempaa ammattimaisemmin: millaisia pro
fiileja oikeasti halutaan, millaista kokemusta
ja osaamista yritys tarvitsee. Ja miten se toi
vottu diversiteetti luodaan näiden valintojen
avulla? Hallituksissa tarvitaan myös funk
tionaalista osaamista, etenkin tarkastus
valiokunnan roolin koko ajan korostuessa.
Esimerkiksi digitalisaation osaajista on kova
kysyntä.
Kopola: Jos ollaan valmiita olemaan vähän
avarakatseisempia, eikä hallituksen tarvitse
koostua yli 55-vuotiaista miehistä, niin osaa
jia aivan varmasti löytyy. Hallitusjäsenellä
ei myöskään tarvitse olla samanlaista track
recordia kuin funktioon palkattavalla asian
tuntijalla. Riittää, että olet asian hyvä osaaja
yleisellä tasolla.
Vitzthum: Hallituskokoonpanoista keskus
tellaan paljon ja niitä kyseenalaistetaan niin
yhtiökokouksissa kuin mediassakin. Se kyllä
pitää nimitysvaliokunnat varpaillaan.

TEEMA:

Hallitus
ja johto
Työelämän, yhteiskunnan ja sääntelyn
muutokset edellyttävät uudistuksia
myös johtamiselta. Miten hallitus
tukee johtoa eri tilanteissa ja millaista
yhteistyötä menestykseen tarvitaan?
NOKIAN MATKAPUHELINBISNEKSEN
HUIKEA TARINA
QUANTUM LEADERSHIP: IN SEARCH
OF THE NEXT MANAGEMENT FRONTIER
OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET
-MUUTOSDIREKTIIVIN KANSALLISET
SÄÄNTELYVALINNAT
HALLITUSMATERIAALIN
JAKAMINEN AVUSTAJALLE
A JOURNEY TO DIGITAL BUSINESS STARTS
BY TRANSFORMING EVERYTHING

14
20
24
28
31
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CASE NOKIA

Nokian matkapuhelin
bisneksen huikea tarina
Nokian bisnesmalli oli yksinkertainen ja siksi riskipitoinen, eikä
ylimmän johdon muutosvisioita kyetty viemään keskijohtoon.
Ringtone-analyysia Nokiasta lukee kuin jännityskertomusta.

L

iiketaloustieteen aikaansaannokset
jäävät turhan usein pölyttymään
hyllyille tai massamuistien kätköihin.
Tutkijat Yves L. Doz ja Keely Wilson
ovat onnistuneet kirjoittamaan analyyttisen,
kiihkottoman ja lähes jännitysromaanin
tapaan etenevän tarinan Nokian matkapuhelinbisneksen noususta ja tuhosta.
Ringtone: Exploring the Rise and Fall of
Nokia in Mobile Phones -kirjan näkökulma
on painotetusti liikkeenjohdollinen ja strateginen, mutta siinä on myös vakavaa yritystä
selittää ilmiöitä monitahoisemmin. Teoksen
soisi kuluvan kaikkien digitalisaation aiheuttaman toimintaympäristömuutoksen syövereissä kamppailevien johtajien käsissä.

Planeettojen asento otollinen
Yksittäistä Nokian menestykseen johtanutta
asiaa kirjoittajat eivät löydä, vaan nopea kasvu
ja tuloksentekokyky oli summa monesta tekijästä, jotka mahdollistivat mobiiliteknolo
giaan liittyvän osaamiskeskittymän syntymisen Suomeen. Isoa suunnitelmaa, ylivertaista

Nokian johdon ongelma ei ollut
muutostrendin havaitseminen.
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strategista logiikkaa tai arkkitehtuuria ei ollut
olemassa. Oli vain opportunistista omaksumista ja sopeutumista. Jorma Ollilan sanoin
”planeettojen asento oli kasvulle ja menestykselle otollinen”.
Jorma Ollilan kokoaman 1990-luvun johtoryhmän merkitystä huikealle nousulle
painotetaan useassa kohdassa. Persoonallisuuksiltaan ja kyvykkyyksiltään erilaiset
johtoryhmän jäsenet muodostivat sosiaa
lisesti yhtenäisen monitaitoisen ryhmän,
”dream teamin”. 1990-luvun alussa määritellyt arvot asiakastyytyväisyys, yksilön kunnioitus, aikaansaamisen kyky ja jatkuva oppiminen loivat perustan Nokia Way:ksi kutsutulle
ainutlaatuiselle toimintamallille.
Nokian bisnesmalli oli yksinkertainen ja
keskittynyt: se suunnitteli, valmisti ja myi
puhelimia. Yksinkertainen bisnesmalli oli
kuitenkin riskipitoinen. Jo varhain Nokian
johdossa ymmärrettiin ryhtyä hakemaan kolmatta tukijalkaa matkapuhelinten ja verkkojen lisäksi. Mobiilin internetin ja palvelutarjonnan mahdollisuudet nähtiin ja piirrettiin
strategiakalvoille, ja Nokian johtoryhmän
jäsenet esittivät matkapuhelinalan muutos
vision (kuva 1) sisäisissä kokouksissa jo
2000-luvun alussa. Vision muuttaminen bisnesmalliksi osoittautui lähes mahdottomaksi.
Vaikka Nokian ylin johto näki matkapuhelinalan painopisteen siirtymisen internetiin
ja palvelujen ja applikaatioiden luomiseen,
keskijohto jatkoi keskittymistä tehokkaaseen
puhelinvalmistukseen.

Arto Hiltunen

Hallituksen
puheenjohtaja,
Veho Oy ja
Yliopiston Apteekki
DIF:n jäsen

Mobile
communication

Internet

Internet

Mobile
communication

Kuva 1.
Matkapuhelinalan
muutosvisio (Ringtone s. 81)

“My way or no way” ei
toimi muuttuvassa ympäristössä
Kirjoittajillekin on osittain jäänyt arvoitukseksi, miksi ylimmän johdon ajattelua ja
visioita ei kyetty viemään keskijohtoon. Selitystä haetaan kokemuksen ja osaamisen
puuttumisesta laajojen sidosryhmäpintojen hyödyntämiseen sekä vahvasta insinööri
vetoisesta tuotantokulttuurista. Kustannuskuri ja vaatimus nopeista investointien
takaisinmaksuajoista rajasivat kehityshankkeita pois. Kasvaneen itsetunnon aiheuttama arroganssi, ”my way or no way”, ei ollut
myöskään toimiva yhteistyömalli muuttuneessa toimintaympäristössä.

Puhelinten kilpailu käydään suurelta osin
käyttöjärjestelmillä, ja ne saavat myös kirjan
analyyseissä ison roolin. Nokian jumiutuminen jäykkään Symbian-käyttöjärjestelmään
tehtiin monessa eri vaiheessa vuosien mittaan, kussakin tilanteessa sinänsä järkevillä
päätöksillä. Samalla kuitenkin syntyi riippuvuussuhde järjestelmään, jota oli todella
vaikea muuttaa nopeasti. Pahimmillaan eri
käyttöjärjestelmäversioita oli peräti 57.
Symbianin korvaavaa, joustavampaa ja äly
puhelimiin sopivaa Maemo-käyttöjärjestelmää alettiin suunnitella vuonna 2002, mutta
ilmeisesti Nokian johdon näkemys ja sisäiset
ristiriidat pysäyttivät sen kehittämisen.
BOARDVIEW 1/2018
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Vuonna 2003 Nokia siirtyi matriisi
organisaatiomalliin. Matriisiorganisaatioon
siirtyminen ilman riittävää valmennusta
ja pelisääntöjen sopimista johti kirjoittajien mukaan päätöksenteon hidastumiseen,
”moraalin laskuun”, sisäisiin ristiriitoihin ja
erilaisiin sekoiluihin.
Syyskuussa 2010 Nokian hallitus nimitti
uudeksi toimitusjohtajaksi Stephen Elopin.
Elopin helmikuussa 2011 julkistama uusi strategia sisälsi Symbianin alasajon ja Microsoft-yhteistyön aloittamisen älypuhelimien
kehittämiseksi sen Windows Phone -käyttöjärjestelmällä. Pian alkuinnostuksen haihduttua havaittiin, että uuden yhteistyökumppanin käyttöjärjestelmä ei ollut lähimainkaan
niin kilpailukykyinen kuin luultiin, ja uusien
Lumia-älypuhelinten myynti takkuili alusta
lähtien.
Toukokuussa 2012 Jorma Ollila väistyi
hallituksen puheenjohtajan paikalta ja Risto
Siilasmaa astui hänen tilalleen.
Vuonna 2012 Nokian liikevaihto laski 34
prosenttia ja operatiivinen tulos romahti tappiolle 1,1 miljardia euroa. Ratkaisuksi matka
puhelinten ahdinkoon Siilasmaan hallitus
päätti myydä syyskuussa 2012 koko matka
puhelinliiketoiminnan Microsoftille 5,4 miljardilla eurolla.
Kaupan jälkeen Nokian hallitus päätti
uudesta – ainakin toistaiseksi menestyksellisestä – strategiasta, jolla keskityttiin matka
puhelinverkkojen kehittämiseen ja myymiseen.

Olisiko jotain voinut tehdä toisin?
Kirja tuo esiin joitakin epäonnistuneita organisaatiomuutoksia ja henkilövalintoja mutta
tulee kuitenkin johtopäätökseen, ettei markkinoiden uusia haasteita olisi voinut ratkoa
henkilömuutoksilla ja yritysrakennetta järjestelemällä.
Myös markkinoiden tulos- ja kasvuvaatimusten ja uuden kehittämisen ristiriitaa pohditaan. Erityisesti Olli-Pekka Kallasvuo on
todennut jälkikäteen, että sen sijaan että yritti
16 BOARDVIEW 1/2018

Olisi pitänyt hyväksyä
tuloksen ja osakekurssin
väliaikainen lasku ja suunnata
resursseja turvaamaan
pitkäaikainen menestys.

kaikin voimin toteuttaa markkinoiden kasvavia vaatimuksia, hänen olisi pitänyt rohkeasti
hyväksyä tuloksen ja osakekurssin väliaikainen lasku ja suunnata resursseja turvaamaan
pitkäaikainen menestyminen. Haaste taitaa
olla edelleen monelle pörssiyhtiölle tuttu.
Vankkaa Piilaakso-uskoaan kirjoittajat tuovat esiin toteamalla, että Nokian tuotekehityksen siirtäminen ajoissa Kaliforniaan ja
yrityskaupoilla hankittu osaaminen softaarkkitehtuurista sekä projektijohtamisesta olisi
saattanut pelastaa Nokian matkapuhelimet.
Näillä keinoin Nokian käyttöjärjestelmä olisi
ehkä pystytty pitämään kilpailussa mukana.
Tämä kirjoittajien arvio on vahvasti spekulatiivinen, ja sen voi perustellusti kyseenalaistaa.
Kirjoittajien maalaaman ison kuvan
mukaan Nokia ajautui usean 2000-luvun
alussa tehdyn, toisistaan riippumattoman
päätöksen seurauksena strategiseen pysähtyneisyyden tilaan, josta ulospääsy osoittautui mahdottomaksi. Vasta ulkopuolelta
tullut toimitusjohtaja Elop pystyi toteuttamaan ennennäkemättömän radikaalit muutokset yrityksen strategiassa. Uusi strategia
ei ratkaissut ongelmia mutta muodosti pohjan liiketoimintakaupalle, joka lopulta auttoi
Nokian ulos hankaluuksista.
Seuraavaksi kirjoittajat pohtivat, olisiko
sekään ollut Nokian kannalta riittävää ja tarkoituksenmukaista. Googlen Androidin ja

iPhonen arvo ei tule matkapuhelimien valmistamisesta vaan palveluista ja applikaatioiden hallinnasta. Näistä Nokialla ei ollut
kokemusta eikä juuri osaamistakaan. Nokian
kilpailuetu oli matkapuhelinten tehokas valmistaminen ja jakelu, ja sen johtajuus oli jo
siirtynyt Kiinaan ja Etelä-Koreaan.
Lopputoteamuksena päädytään arvioon,
että kenties Nokian ydinongelma olikin se,
että se jatkoi liian pitkään sen asian tekemistä, jossa se oli erinomainen.

Toimintaympäristön muutoksen portaat
Esittelin vuonna 2015 ilmestyneessä Johtamisesta-kirjassani kokemusperäisen mallin
yrityksen reagoinnista toimintaympäristön
muutokseen. Sen mukaan yritysjohdon pitää
ensin hahmottaa meneillään oleva muutos,
sitten ymmärtää sen vaikutukset toimialaan
ja oman yrityksen toimintaan. Seuraavaksi
pitää löytää reagointikeinot ja viimeiseksi
saada päätetyt reagointimallit tehdyksi.
Ringtone-kirjan perusteella näyttää siltä,
että muutostrendin havaitseminen ei ollut
Nokian johdon ongelma. Jo 2000-luvun
alussa johdossa nähtiin matkapuhelinalan
muutos puheen ja tekstiviestien välittämisestä internetin ja sisältöjen luomisen
suuntaan. Sen sijaan kilpailijoiden älypuhelinten lanseerauksen yhteydessä
vuonna 2007 ei ymmärretty toimialan perusteellista muuttumista,
eikä osattu ennakoida

sen vaikutuksia omaan liiketoimintaan. Kun
muutokset omien matkapuhelinten myynnissä ja kannattavuudessa olivat myöhemmin
nähtävissä, reagointivaihtoehtoja oli vähän,
ja ne kaikki olivat ainakin lyhyen aikajänteen
tuloksen kannalta huonoja.
Toisaalta osa yrityksen johdosta oli käynnistänyt hyvissä ajoin älypuhelimiin soveltuvan Maemo-käyttöjärjestelmän kehittämisen
reagointina tulevaan toimintaympäristömuutokseen, mutta viimeisellä portaalla, toteutuksessa, oma yrityskulttuuri ja johdon piirissä
olleet näkemyserot pysäyttivät kehittämisen.

Hallituksen rooli
Kirjassa on hyvin vähän viittauksia hallituksen rooliin. Nokian 1980-luvun hallitusta
kuvataan jähmeäksi, konservatiivisia arvoja
ja menettelytapoja suosivaksi, omistajapankkien edustajista koostuvaksi kokoonpanoksi.

Toimenpiteiden
toimeenpano
Reagointitavan keksiminen

Vaikutusten tunnistaminen omaan toimintaan

Vaikutusten tunnistaminen toimialaan

Muutostrendien havaitseminen
Kuva 2. Reagointi toimintaympäristön muutokseen (Arto Hiltunen: Johtamisesta, Alma Talent 2015)
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Kirjoittajat toteavat, että 1980-luvun hallituksen jäsenillä ei ollut kokemusta sen
paremmin kansainvälisestä kuin telekommunikaatiobisneksestäkään. Pääjohtaja
Kari Kairamo ratkaisi pulman viemällä läpi
uuden hallintomallin, joka keskitti valtaa
johdolle. Näin epäilemättä lisättiin joustavuutta ja päätöksenteon sujuvuutta juuri silloin, kun sitä tarvittiin. Samalla kuitenkin
luotiin johtajakeskeinen hallintomalli ja kulttuuri, joka kaikesta päätellen periytyi pitkälle
2000-luvulle. Ongelmaksi se muodostui toimintaympäristön muuttuessa, kun yrityksen
hallitukselta olisi tarvittu näkemystä ja toimeenpanokykyä.
Vuonna 1998 Jorma Ollila nimitettiin pääjohtajuuden ohella myös hallituksen puheenjohtajaksi. Vuonna 2006 Olli-Pekka Kallasvuo
nimitettiin toimitusjohtajaksi ja Ollila jäi hallituksen puheenjohtajaksi vuoteen 2012 asti.
Kirja pidättäytyy arvioimasta, oliko pääjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolien yhdistämisellä tai entisen pääjohtajan jäämisellä hallituksen puheenjohtajaksi
vaikutusta päätöksenteon dynamiikkaan.
Kirjoittajat toteavat vain, että Ollila jätti
hallituksen puheenjohtajana strategian laatimisen pitkälti toimivan johdon tehtäväksi,
ja menettely synnytti eräänlaisen tyhjiön yrityksen strategiseen päätöksentekoon. Nokian
romahtamiseen liittyvää teknologiajohtamisen osaamista ja resursointia arvioidessaan
kirja mainitsee, että Nokian hallituksella ei
ollut kykyä antaa siitä ohjausta silloin kun
sitä olisi tarvittu.
Kirjoittajat toteavat, että Risto Siilasmaa
otti hallituksen puheenjohtajaksi tullessaan
aivan uuden lähestymistavan hallituksen rooliin ja työskentelyyn. Hallituksen jäseniltä
edellytettiin aikaisempaa parempaa paneutumista, data-analyysiä, rehellisyyttä ja suoruutta. Hallituksen edellytettiin keskittyvän
strategisiin kysymyksiin ja käyvän avointa ja
rehellistä dialogia johdon kanssa. Siilasmaa
käytti paljon aikaa kahdenväliseen keskus18 BOARDVIEW 1/2018

Keskittyikö Nokia liian
pitkään siihen, missä se oli
erinomainen?

teluun johdon kanssa ja suorastaan edellytti
huonojen uutisten kertomista hallitukselle.

Kuka on syyllinen?
Yksi kirjan suurimpia ansioita on se, että se ei
pyri populistisesti etsimään syyllistä romahdukseen, vaan rakentaa analyyttisen ja monipuolisen kuvan ketjusta toimintaympäristö
muutoksia ja yrityksen sisäisiä muutoksia,
jotka johtivat lopulta matkapuhelinbisneksen
menestykselliseen myymiseen.
Kirjan perushenki pitää sisällään ajatuksen, että johto ja hallitus pyrkii jokaisessa
tilanteessa tekemään parhaita mahdollisia
ratkaisuja. Toisinaan kaikki asiaan vaikuttavat tekijät eivät näyttäydy päätöksentekijälle kirkkaasti, ja toisinaan tehdään selviä
virhearvioita. Toisinaan ympäristön olosuhteet ovat muuttumassa yritykselle, sen rakenteelle, osaamiselle ja kulttuurille niin ylivoimaisiksi, että sellaista sateentekijää ei ole
olemassakaan, joka pystyisi ratkomaan yrityksen ongelmat.
Todistuksena, että Nokian kohdalla on
kyse juuri tästä, kirjoittajat toteavat, että
1990-luvun matkapuhelinalan pioneereista,
Nokiasta, Alcatelista, Siemensistä, Philipsistä,
Motorolasta ja Ericssonista alalla ei ole enää
yksikään. Nokia oli viimeinen, ja sekin hieman liian pitkään.
Doz, Yves L. & Wilson, Keeley: Ringtone:
Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones.
Oxford University Press, USA 2018.
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Quantum leadership:
In search of the next
management frontier
There will be a fundamental change in how top
management will lead and manage companies.
The opportunities are characterized both by
measured knowledge and by deep uncertainty.

T

he principles and practices of
management are aging and
becoming obsolete very fast. The
basic management principles
such as hierarchy, specialization,
standardization and extrinsic motivation
date from the industrial era in early 1900.
While some change has of course happened
in terms of quality control, open innovation
or technological infrastructure, management
is now unavoidably outdated as many CEOs
agreed in our discussions about the future of
management last year.
An example of a company operating in a
different way: Kaggle, recently acquired by
Google, offers open data science solutions in
self-organizing teams for companies seeking
to solve complex problems challenging
enough to excite some of the world’s leading
scientists. Or, PROS, a virtual software
company, promotes automated pricing
systems, or robo-sellers, as a path to more
efficient markets. It executes a customer’s
business strategy based on reams of market
data, generates prices for corporations such
as Virgin Atlantic, Siemens and ABB. PROS
says its algorithms set more prices each
day than Twitter sends tweets. Automation
makes possible pricing strategies that
humans cannot execute.

Learning from things yet to happen
Learning from the future of management is
motivated by an idea of ‘how to learn from
20 BOARDVIEW 1/2018

things yet to happen”. Further supporting
this need for a search of new management
frontiers are technologies that globally are
impacting management such as the so-called
digitalization manifest in the Internet of
Things, Platform Economics, Blockchain
smart contracts or the rapidly developing
algorithms handling ever increasing amounts
of Big Data delivering customized service,
with the help of some artificial intelligence.
Management is to rapidly meet all
these challenges, which are evident in the
differences between operating a digitally
built company like Amazon and a more
traditional organization based on decades of
formal management hierarchy, operational
processes and everyday human interactions.
Such traditional companies now face the
challenge of “cultural transformation” yet
even the success in such an accomplishment
might not be enough.
The post-industrial new organization
is reformed around a digital core with its
steering and control practices shaping fast.
The clock cycle of a digital core company may
be an instant reaction – computers calculate
and thus execute fast – while a more
traditional organization is still in the process
of scheduling an executive team meeting (no
matter how effective the executive assistant!)
to discuss the matter in question. This
caricature is only slightly exaggerated but it
gives a flavor of what is needed in terms of
management innovation.

Liisa Välikangas

Professor,
Aalto University &
Hanken School of
Economics
DIF:n jäsen

Olli-Pekka
Lumijärvi

Managing Director,
Strategy
Accenture

Not best but next practices
Also, companies in China are fast emerging
in the management circuit with their
approach to excellence. For example, Haier,
the Chinese appliance maker, has recently
moved to become a micro-entrepreneur
company where everyone, inside and
outside the company, is expected to act as
an individual entrepreneur. The results are
yet to be seen but the move represents a
management effort to bring the otherwise
thriving entrepreneurship in China inside the
incumbent Haier organization.
The example suggests that resources are
becoming ever more mutable and fluid – not
tied to employment contracts but potentially
work on-demand in fast-forming teams
across different platforms of collaboration
and exchange. Other resources such as
infrastructure assets are increasingly rented
or shared for more effective, communitybased or inexpensive usage. Industrial
organizations may operate digital knowledge
not the underlying assets (such as virtual
power plants). Europe (and Amsterdam)
appear as a leader in the sharing economy at
the moment.
Looking beyond Finland for outlier
examples around the world is important in
finding the novel management frontiers –
not best practices but next practices – or as
called in California’s Silicon Valley, the newnew, or beyond what is already beginning
to happen.

Quantum Leadership
positions leadership
in between measured
knowledge and deep
uncertainty.

Thus, the exceptional, the different, the
positive deviant ought to be of interest. All
novel has of course a high failure rate. Yet
this example of the different is important –
as opposed to what is considered the best
practice as recorded and lauded in highesteem journals such as Harvard Business
Review. It is the novel that offers insight
into the frontiers of the possible, an early
experiment to be defined and redefined, or
perhaps rejected. This is in accordance with
an oft-quoted maxim of a well-known sci-fi
writer: “The future is already here, it is just
unevenly distributed.”

Uncertainty prevails
We recently completed a study with
interviews of senior leaders including
CEOs and chairmen of the board in leading
Finnish global companies. The study
focused on l eadership in the changing
business environment. Here are some of the
conclusions of that study.
1. How robotics, analytics, big data, AI, and
various digital solutions will change the
content of work and the way
we work, have been
frequently discussed.
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There has been much less consideration of
how leadership as a management practice
will change, including, importantly, how the
formulation of strategies will be impacted.
2. There will be a fundamental change in
how top management will lead and manage
companies. Never in the history of a modern
corporation has skillful leadership been
in a stronger position to create a unique
competitive advantage than right now. This
opportunity is characterized both by measured
knowledge and by deep uncertainty.
3. The optimization of assets and business
performance with continuous data analytics
is about knowledge. Identifying and following
multiple opportunity paths to the future is
about uncertainty. These two dimensions –
performance optimization and opportunity
paths – define the future of leadership in the
crossroads of knowledge and uncertainty.
We titled the future leadership “Quantum
Leadership” to reflect its forward-looking
premise. Quantum Leadership can be defined
as a perspective that positions leadership
in between measured knowledge – plenty
of data and analytics being available - and
deep uncertainty. In knightian terms (Knight,
1921) there are less and less risks that can
be identified and probabilistically evaluated,
and more and more events and turns that
are surprising, serendipitous or much more
disruptive in their impact that initially thought.
Thus Quantum Leadership, inspired by
quantum mechanics – a buzzling branch of
physics now emerging in computing – shares
the conceptual similarity that the environment
is much open-ended and potentially
more complex than thought of in existing
management practice (or Newtonian physics).
The findings of the prior leadership study
based on three pillars include:
• Strategic Landscaping, or the discipline
of mapping strategic events forward and
following their unfolding and deviation;
thinking about contingencies;

• Leadership as an Empirical Discipline, or
the practice, already known in scientific
management or Taylorism, of measuring
and analyzing, and furthermore acting on
the flow of events and opportunities, now
with the help of Big Data and AI tools;
• Customer in the Core, or orchestrating
the company’s resources and capabilities
around specific customer opportunities
and personalized service delivery fluidly
in real-time, rather than understood as
an organizational structure, process or
functionality.
In conclusion, time is ripe for rethinking
management and leadership. We have started
documenting the managerial principles
and practices that will be important in the
rapidly changing global business environment
of digitalization, Internet of Things, platforms,
blockchain, artificial intelligence and related
technologies but also highlight the human
aspect of the digital core companies. We focus
on managerial and organizational implications.
What are the requirements for leadership?
The role the customer plays in orchestrating
the digital core company operations is
particularly salient.
These strongly emergent change forces
will refine the way companies are steered,
orchestrated and led through their digital core.
The question is: How will leadership and its
more operational expression - management,
provide a source of competitive advantage?
Join the Quantum Leadership discovery!
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Osakkeenomistajien
oikeudet -muutosdirektiivin
kansalliset sääntelyvalinnat
Hallitustyöskentelyn kannalta SHRD II:n merkittävimmät
muutokset koskevat johdon palkitsemista ja lähipiiri
liiketoimia. Luonnos hallituksen esitykseksi kansallisesta
täytäntöönpanosta julkaistiin huhtikuussa.

O

sakkeenomistajien oikeudet
-muutosdirektiivin (ns. SHRD
II)* kansallista täytäntöön
panoa valmistellut työryhmä julkaisi täytäntöönpanolakien hallituksen esityksen luonnoksen 16.4.2018. Tämän artikkelin ilmestyessä jatkovalmistelu on jo käynnistynyt ja hallituksen esitys annettaneen
syys-lokakuussa 2018. Direktiivi on pantava
täytäntöön 10.6.2019 mennessä, mutta esimerkiksi palkitsemista koskevia säännöksiä
ehdotetaan sovellettavan vasta vuoden 2020
alusta. Työryhmän ehdotus ei ole vielä lopullinen hallituksen esitys.
Direktiivin tavoitteena on lisätä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia pörssiyhtiöissä. Työryhmän muistio sisältääkin
yllätyksen: uutta lähipiirisääntelyä ehdotetaan sovellettavan kaikkiin osakeyhtiöihin.

Palkitsemispolitiikasta
neuvoa-antava äänestys
Suomalaisessa hallintomallissa yhtiökokoukselle on kuulunut päätös nimittämänsä hallituksen palkkioista ja hallitukselle päätös
nimittämänsä toimitusjohtajan palkkioista.
Muutosdirektiivin myötä yhtiökokoukselle
on esitettävä hyväksyttäväksi palkitsemispolitiikka, jonka tulee kattaa sekä hallituksen että
toimitusjohtajan palkitseminen. Jäsenvaltiot saavat valita, onko yhtiökokouksen äänestys palkitsemispolitiikasta neuvoa-antava vai
sitova – hallituksen esityksen luonnoksessa
ehdotetaan neuvoa-antavaa äänestystä. Käytännössä neuvoa-antava äänestys tarkoittaa,
24 BOARDVIEW 1/2018

että hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden on oltava yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisia, mutta merkitystä ei ole sillä, onko yhtiökokous hyväksynyt
vai hylännyt palkitsemispolitiikan.
Äänestys olisi järjestettävä aina kun politiikkaan tehdään olennaisia muutoksia ja
joka tapauksessa vähintään joka neljäs vuosi.
On aiheellista kysyä, onko yhtiökokous
asiantuntevin ja tehokkain toimielin päättämään toimitusjohtajan palkkioista. Siksi on
odotettavissa, että palkitsemispolitiikka laaditaan toimitusjohtajan palkitsemisen osalta
suhteellisen yleisluontoiseksi, jolloin tosi
asiallinen päätösvallan siirtymä hallitukselta
yhtiökokoukselle ei välttämättä ole yhtä merkittävä kuin äkkiseltään vaikuttaa.
Vaikka äänestys palkitsemispolitiikasta
olisi muodollisesti neuvoa-antava, käytännössä yhtiökokouksen päätöstä toden
näköisesti noudatetaan. Siten on odotettavissa, että yhtiöt pyrkivät varmistamaan
palkitsemispolitiikalle riittävän kannatuksen
yhtiökokouksessa. Työryhmän jäsenistä valtiovarainministeriö ja Osakesäästäjien Keskusliitto jättivät sitovaa palkitsemispolitiikkaa kannattavan eriävän mielipiteen.
Niissä suomalaisissa yhtiöissä, joissa
suurimmalla osakkeenomistajalla on
enemmistöomistus tai suuri vähemmistöosuus, muutos on omiaan keskittämään
valtaa tällaisille osakkeenomistajille. Kun
aiemmin yhtiökokouksissa on otettu kantaa
ainoastaan hallituksen palkkioihin, joita ei
ole perinteisesti sidottu yhtiön tuloskehityk-

Mårten Knuts

Managing Partner,
Krogerus

Marko Vuori

Partner,
Krogerus
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seen, joutuvat merkittävät omistajat – ainakin
entistä julkisemmin – ottamaan kantaa myös
toimitusjohtajan palkitsemisen suuntaviivoihin. Merkittävien osakkeenomistajien aktivoituminen omistajaohjauksessa näkyy jatkossa
todennäköisesti myös palkitsemispolitiikasta
päätettäessä.
Yhtiökokoukselle on lisäksi esitettävä palkitsemisraportti edellisen tilikauden palkkioista.
Vastaavia vaatimuksia on jo pitkään sisältynyt
Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointi
koodiin. Palkitsemisraportissa tulee esittää
muun muassa olennaiset tiedot johdolle maksetuista palkkioista sekä vertailla palkitsemisen
muutoksia edellisillä tilikausilla. Myös palkitsemisraportista on järjestettävä neuvoa-antava
äänestys. Pienille ja keskisuurille yhtiöille saatetaan sallia palkitsemisraportin käsittely
äänestyksen sijaan keskusteluasiakohtana.
Työryhmä arvioi palkitsemisäänestystä
koskevia tutkimuksia mutta ei löytänyt näyttöä siitä, että äänestyksillä olisi vaikutusta
johdon palkitsemisen tasoon. Koska toimitusjohtajan palkitsemisen taso on Suomessa
kansainvälisesti vertaillen melko maltillinen,
yhtiökokouksen päätäntävallan laajeneminen
hallituspalkkioista toimitusjohtajan palkitsemiseen ei vaikuttane merkittävästi nykyisiin
palkitsemiskäytäntöihin. Yhtiöiden tulee kuitenkin perustella nykyistä paremmin valitut
palkitsemismallit ja palkitsemisen taso.
Nähtäväksi jää miten yksityiskohtaisiksi
palkitsemispolitiikat yhtiökäytännössä muodostuvat. Ehdotus vastaa direktiivin minimivaatimuksia, mutta itsesääntely, erityisesti hallinnointikoodi, voi jatkossakin edellyttää lain
vaatimuksia laajempaa raportointia.

yhtiöiden osalta tämä on melko yllättävä kansallinen valinta – direktiivi nimittäin soveltuu
vain pörssiyhtiöihin. Pörssiyhtiöiden lähipiiri
määriteltäisiin nykyiseen tapaan viittauksella
IAS 24 -standardiin. Muiden osakeyhtiöiden
osalta sovellettaisiin suppeampaa osake
yhtiölakiin sisällytettävää lähipiirimääritelmää. Pörssiyhtiökonsernissa emoyhtiön ja
tytäryhtiön lähipiirimääritelmät poikkeaisivat siten toisistaan.
Lähipiirisääntely kattaisi vain sellaiset lähipiiriliiketoimet, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista toimintaa tai jotka tehdään muuten
kuin tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Ulkopuolelle jäisivät myös liiketoimet sellaisten
tytäryhtiöiden kanssa, jotka ovat joko täysin
omistettuja tai joissa emoyhtiön lähipiirillä ei
ole merkittävää taloudellista etua.
Ehdotus ei sinänsä muuttaisi yhtiökokouksen ja hallituksen välistä toimivallan jakoa –
hallitus edelleen päättäisi yleistoimivaltansa
nojalla sellaisista lähipiiriliiketoimista, jotka
eivät nimenomaisesti kuulu yhtiökokouksen
päätettäväksi. Direktiivi olisi sallinut myös
päätäntävallan siirron kokonaisuudessaan
yhtiökokoukselle.
Riippumattomien hallitusjäsenten asema
tulee korostumaan, sillä asiaan lähipiiri
suhteessa oleva hallituksen jäsen saa osallistua asian hallituskäsittelyyn mutta ei asiaa
koskevaan äänestykseen tai muuhun hyväksymiseen. Jos lähipiiriliiketoimesta päättäminen kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan tai
jos hallitus on siirtänyt asian yhtiökokouksen
päätettäväksi, päätökseen vaaditaan soveltuvan enemmistön tai määräenemmistön
lisäksi sama enemmistö sellaisten osakkeen

Esteellisyyssäännösten
korvaaminen lähipiirisäännöksillä
kaikissa osakeyhtiöissä
Yksi muutosdirektiivin tavoitteista on estää
arvon kanavointi yhtiöstä lähipiirille lähipiiriliiketoimilla. Ehdotettu lähipiirisääntely vaikuttaa sekä lähipiiriliiketoimista päättämiseen
että niiden julkistamiseen.
Työryhmä ehdottaa, että osakeyhtiölain
nykyinen melko kapea esteellisyyssääntely
korvattaisiin kattavammalla lähipiirisääntelyllä kaikissa osakeyhtiöissä. Yksityisten osake

Yhtiöiden tulee perustella
nykyistä paremmin valitut
palkitsemismallit ja
palkitsemisen taso.
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omistajien yhtiökokouksessa antamista
äänistä, joilla ei ole lähipiirisuhdetta päätettävään toimeen. Koska päätöksenteko
vaatimukset soveltuvat myös yksityisiin osake
yhtiöihin, muutoksella voi olla merkittäviä
vaikutuksia päätöksentekoon sellaisissa tytäryhtiöissä, jotka eivät ole täysin omistettuja.
Lisäksi pörssiyhtiön tulisi julkistaa ”olennaiset” lähipiiritoimet. Olennaisuudella tarkoitettaisiin sitä, että lähipiiriliiketoimi on
johdon huolellisuusvelvollisuuden, osakkeen
omistajien yhdenvertaisuuden tai yhtiön
voitontuottamistarkoituksen kannalta olennainen. Olennaisuutta arvioitaessa olisi huomioitava saman lähipiiriläisen kanssa tehdyt
viimeaikaiset lähipiiriliiketoimet sekä liike
toimikokonaisuudet.
Yksinomaan kvalitatiiviseen arvioon perustuva olennaisuuskynnys on tulkinnalle altis
eikä olisi suhteutettavissa esimerkiksi sisäpiiritiedon olennaisuusarviointiin. Työryhmä
ehdottaa, että hallinnointikoodissa määriteltäisiin raja-arvot, jotka ylittäviin lähipiiri
toimiin uusia päätöksentekosääntöjä ainakin
sovellettaisiin.
Olennaisuus olisi siten arvioitava erikseen
arvioitaessa sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta ja olennaisten lähipiiriliiketoimien julkistamisvelvollisuutta. Direktiivi olisi mahdollistanut myös kvantitatiivisten kriteerien
käytön. Niillä olisi kuitenkin riski muodostua
sekä liian kattaviksi että liian kapeiksi.
Julkistamisvelvollisuus ei aiheuta merkittävää
muutosta voimassa oleviin vaatimuksiin, sillä
Nasdaq Helsingin sääntöihinsisältyy vaatimus
tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolisten lähipiiritoimien julkistamisesta. Vaikka Suomessa ei
ehdoteta fairness opinionia julkistettavaksi, käytännössä niitä tultaneen näkemään olennaisten
lähipiiriliiketoimien yhteydessä.

Muutoksia hallintarekisteröityjen
tunnistamiseen sekä omistaja
ohjauksen ja proxy advisorien
tiedonantovelvollisuuksiin
Nykyisessä suomalaisessa järjestelmässä suomalaisten osakkeenomistajien edellytetään
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säilyttävän osakkeensa ns. suorarekisteröidyillä arvo-osuustileillä, jolloin osakkeenomistajien tiedot ilmenevät osakasluettelosta.
Hallintarekisteröintiä käyttävät ulkomaiset
osakkeenomistajat sen sijaan jäävät yhtiölle
yleensä tuntemattomaksi, koska osakas
luetteloon merkitsemistä edellytetään vain
yhtiökokoukseen osallistuttaessa.
Yhtiöille ehdotetaan oikeutta saada myös
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien
tiedot osakkeiden säilyttäjiltä. Yhtiö vastaisi
tietojen hankkimisen kustannuksista. Tarve
saada tieto merkittävistä osakkeenomistajista tullee kyseeseen lähinnä tarvittaessa
tieto osakkeenomistajan mielipiteestä tietyssä asiassa tai epäiltäessä liputusvelvollisuuden laiminlyöntiä. On epäselvää, missä
määrin oikeus tietojen saantiin on käytännössä toteutettavissa, koska osakkeiden säilytysketjuissa säilyttäjiä voi olla useissa eri
maissa ja myös EU:n ulkopuolella.
Pörssiyhtiöihin sijoittavien omaisuuden
hoitajien ja institutionaalisten sijoittajien
tulisi jatkossa entistä laajemmin julkistaa
omistajaohjauksen periaatteet. Periaatteissa olisi kuvattava omistajaohjauksen
suhdetta sijoitusstrategiaan sekä menettely
tavat pörssiyhtiöiden seuraamiseksi kyseisen sijoittajan kannalta merkityksellisissä
asioissa.
Erityisesti ulkomaiset osakkeenomistajat
seuraavat niin sanottujen valtakirjaneuvonantajien (proxy advisor) äänestyssuosituksia äänestäessään yhtiökokouksessa. Ehdotuksen mukaan valtakirjaneuvonantajien
tulisi julkistaa äänestysohjeidensa valmistelua koskevia tietoja. Esimerkiksi ISS ja Glass
Lewis julkistavat äänestysohjeperiaatteensa
jo nykyään, joten laintasoinen vaatimus ei
tuone merkittäviä muutoksia käytäntöön.

* Direktiivi EU 2017/828 annettiin 17.5.2017. Muutosdirektiivillä muutetaan alkuperäistä, vuonna 2007
annettua direktiiviä 2007/36/EY. Itse muutosdirektiivi on osa laajempaa eurooppalaista pyrkimystä
kohti pääomamarkkinaunionia.
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Hallitusmateriaalin
jakaminen avustajalle
Hallitusmateriaalin jakaminen ei ole
ensisijaisesti juridinen kysymys.

H

allitustyön vaativuus varsinkin
isoissa pörssiyhtiöissä on selvästi
lisääntynyt. Suomessa on käyty
keskustelua siitä, voisiko hallituksen jäsen pyytää asiantuntija-apua ulkopuoliselta ja jakaa hallitusmateriaalia kyseiselle
avustajalle. Kysymyksenasettelua on myös
tarkasteltu juridiselta kannalta.
Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa avustajien käyttäminen on hyväksytty. Suomessa
asiaan on suhtauduttu varauksellisesti.
Koska hallitustyöskentelyn tehostaminen
koetaan tärkeäksi, on syntynyt tarve luoda
perusmalli, joka täyttäisi kotimaisen ja EU:n
lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tässä
artikkelissa esitellään yhtä perusmallia.

Lähtökohtana yhtiön etu
ja selkeät pelisäännöt
Kysymys avustajan käyttämisestä ja hallitusmateriaalin jakamisesta ei ole luonteeltaan ensisijaisesti juridinen. Kysymys
on yhtiön edusta. Hallitus arvioi, mikä
on asianomaisen yhtiön edun mukaista.
Lähtökohtaisesti yksittäisen hallituksen jäsenen työn tehostaminen parantaisi koko hallituksen työn laatua, mikä
olisi omiaan edistämään yhtiön ja sitä
kautta kaikkien osakkeenomistajien
etua. Koska eri yhtiöiden hallitusten
tarpeet ja omistusrakenteet vaihtelevat,
on mallin käytettävyys ja sille asetettavat ehdot arvioitava yhtiökohtaisesti.
On suositeltavaa, että yhtiön hallitus
tekee nimenomaisen päätöksen tietojen
luovuttamisen perusmallista. Siihen liittyvien pelisääntöjen ja rajoitusten on oltava
selkeät.
Merkittävällä osakkeenomistajalla voi
tyypillisesti olla hallituksen jäsenen käyt28 BOARDVIEW 1/2018

töön annettavia resursseja. Perusmallissa
tietojen vastaanottajana on niin kutsutun
taustayhteisön asiantuntijatiimi (perusmallin Tyyppitapaus 1), jolloin taustayhteisö asettaa asiantuntijatiiminsä hallituksen jäsenen
käyttöön. Mikäli sen sijaan halutaan selvittää
taustayhteisön kantaa johonkin tiettyyn asiaan,
tiedot annetaan nimenomaan taustayhteisön
käyttöön (perusmallin Tyyppitapaus 2).
”Taustayhteisöllä” tarkoitetaan osakkeenomistajaa, joka hallitsee merkittävää äänimäärää ja voi siten vaikuttaa hallitusvalintoihin nimeämällä yhden tai useamman
jäsenehdokkaan, joka käytännössä tulee valituksi. Taustayhteisö ei saa harjoittaa yhtiön
kanssa kilpailevaa toimintaa eikä käydä
kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä, jos sillä on
hallussaan sisäpiiritietoa.
Mallia voidaan kuvata seuraavalla tavalla:

”Taustayhteisö”
X Oyj
HALLITUS
ABCD E

Johan Aalto

asianajaja,
laamanni
Hannes Snellman
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Tyyppitapaus 1
►► X Oyj:n hallitus päättää antaa jäsenelleen
oikeuden luovuttaa hallitustietoa (ml. luotta
muksellista tietoa) taustayhteisön asiantun
tijatiimille, minkä lopputuloksena hallituksen
jäsenen valmiudet käsitellä tietoa ja toimia
hallituksen jäsenenä paranevat.
►► Taustayhteisö ja X Oyj solmivat salassapito
sopimuksen. Taustayhteisö ylläpitää luetteloa
tietojen vastaanottajista organisaatiossaan
ja vastaa siitä, että he pitävät tiedot salassa.
Hallituksen jäsen ”E” ylläpitää lokia luovutta
mistaan tiedoista.
►► X Oyj:n hallitus päättää erikseen tapaus
kohtaisesti sisäpiiritietojen luovuttamisesta.
►► Kaikki asianomaiset tahot sitoutuvat
noudattamaan X Oyj:n sisäpiiriohjetta ja
yhtiön sisäpiiritietojen luovuttamiseen liittyviä
menettelytapoja.

Tyyppitapaus 2
►► X Oyj:n hallitus päättää luovuttaa tietoja
Taustayhteisölle tarkoituksenaan selvittää
Taustayhteisön kanta johonkin tiettyyn asiaan.
►► Salassapitosopimus ja mahdolliset sisäpiiri
tiedon luovuttamiseen liittyvät menettelytavat
soveltuvin osin edellä esitetyn mukaan.

Malli on herättänyt keskustelua
On tärkeää, että hallitustyöskentelyn tehostamiseen tähtäävistä uusista malleista keskustellaan laajasti. Alla on kommentteja muutamiin kevään keskusteluissa esitettyihin keskeisiin kysymyksiin.
”Kuka päättää mallista?”
Avustajan käyttämiseen liittyy muun muassa
yhtiön kannalta arkaluontoisten tietojen
luovuttaminen ulkopuolisille. Näistä asioista
päättää nimenomaan hallitus. On tärkeää,
että hallituksen jäsen voi olla varma siitä,
ettei hän riko lakia käyttämällä avustajaa.
Sisäpiiritietojen luovuttaminen edellyttää
joka tapauksessa hallituksen päätöstä. Mallin
käyttöönotto on ensisijaisesti hallinnollinen
järjestely, joka todennäköisesti ei ole omiaan

vaikuttamaan pörssikurssiin. Näin ollen päätöksestä ei tiedoteta pörssitiedotteella. Yhtiö
voi harkita, kertooko se asiasta hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä annettavassa selvityksessään.
”Eivätkö kaikki hallituksen jäsenet
saa käyttää avustajaa?”
Perusmalli räätälöidään yksittäisen yhtiön
tarpeiden ja olosuhteiden mukaan. Yhtiön
hallitus tekee periaatepäätöksen siitä, missä
olosuhteissa ja millä edellytyksillä avustajaa saa käyttää. Mikäli esimerkiksi jonkun
muun tahon kuin taustayhteisön asiantuntija
tiimi täyttää hallituksen asettamat edellytykset, ei liene estettä hyväksyä sellaisen avustajan käyttämistä, kunhan se on yhtiön edun
mukaista.
Käytännössä tilanne, jossa joku hallituksen jäsen (mutta eivät kaikki) käyttää hallituksen kokousten ulkopuolella avustajaa,
voi vaikuttaa hallitustyöskentelyn tasapainoon ja dynamiikkaan. Näistäkin asioista on
hyvä keskustella etukäteen ja sopia selkeistä
pelisäännöistä. Lähtökohtana tässäkin on,
että hallituksen jäsenet toimivat itsenäisesti
yhtiön etua edistäen.
”Miltä näyttää, jos vain yksi osakkeen
omistaja (taustayhteisö) saa hallitustietoja?”
Tänä päivänä ei välttämättä riitä, että joku
asia on laillinen ja yhtiön edun mukainen.
Yhtiön johto joutuu myös arvioimaan miltä
tehdyt päätökset näyttävät. Näin ollen on
perusteltua miettiä miltä malli näyttää esimerkiksi osakkeenomistajien kannalta. Perusmallissa hallitusmateriaali annetaan nimenomaan taustayhteisön asiantuntijaryhmän
käyttöön. Sen jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus eikä hallitusmateriaalia saa jakaa taustayhteisön muille edustajille. Lähtökohtana
on, että asiantuntijatiimin käyttäminen palvelee yhtiön ja siten kaikkien osakkeenomistajien etua. Näin taustayhteisö ei saa mallin
kautta epäoikeutettua etua yhtiön tai muiden
osakkeenomistajien kustannuksella. Näitäkin
asioita on syytä tuoda esille, jos mallia esitetään julkisesti.
BOARDVIEW 1/2018
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CASE WÄRTSILÄ

A journey to digital
business starts by
transforming everything
Wärtsilä is building a new purpose for the company.

O

ne major driver in the global
market changes is the digitalization
of the businesses. This trans
formation is accelerating and some
businesses are already relatively far in their
journey.
Wärtsilä is a globally operating advanced
smart marine and smart energy solutions
provider, which has provided a holistic
strategy to transform the company as a
digitally enabled service company within
their key sectors. The company history is
related to designing, manufacturing and
delivering advanced solutions, with a
complementary service portfolio.
Today the company is in the middle of a
transformation process towards a digitally

One of the major tasks for
a manufacturing company
when entering in to the
digital services, is to
change the clock speed.

enabled service company for the Marine and
Energy sectors.
With the new strategy the company is
becoming a service provider and operator of
the advanced solutions. The ultimate goal is
to build a new purpose for the company: “to
enable sustainable societies through smart
technology”.
The new purpose is made with fresh
tools. Company has not only a new strategy,
but also renewed governance model,
supporting organizational model, new digital
acceleration centers, innovation models etc.

Carita Lahti

Managing Partner,
Boyden Finland

Changing mind and set
The technology group Wärtsilä introduced
ambitious smart marine and smart energy
visions during the last year. The visions
emphasize Wärtsilä’s commitment to
promoting a low emission economy and
providing intelligent ways of producing and
using energy.
Transformation is not only about
technology. It is a fundamental journey with
a new mindset, business models and culture.
Wärtsilä has rethought almost every aspect
of its business, although the company’s
century-long industrial history forms a
strong base for its digital future.
One of the major tasks for a manu
facturing company when entering in to the
digital services, is to change the clock speed.

Erkki Panula

Managing Partner,
Boyden Finland
Boyden on DIF:n
asiantuntijakumppani

BOARDVIEW 1/2018

31

It means both the speed of operations and
innovations.
Customer engagement is one of the key
elements in the digital clock speed. All
ideas start from the company, not from the
product. It means also that the customers
are involved at early stages of the product
development process. Sometimes even at the
incubation stage.

“Get the HR director on board”
Transformation needs new expertise.
However, it also needs the 18 000 existing
persons already working for the company.
Therefore, Wärtsilä has invested heavily
in culture change programs. The company
has appointed even a Vice President who is
responsible for leading the culture change.
The target is to increase both the company’s
and the individual’s digital-IQ.
”Don’t be afraid to make this a leadership
issue. Get the HR director on board from the
start, as it will challenge some of the learning
and development programs already in place”,
says Marco Ryan, Executive Vice President
and Chief Digital Officer (CDO).
In order to accelerate transformation,
Wärtsilä has recruited a digital leadership
team and established a new digital
organization with more than 400 existing
employees.
People make the change, but the board’s
and top management’s support is critical to
its success.
”I would highlight the role of the CEO as
the leader of the transformation. But the
CDO is needed to implement these strategic
decisions in practice”, says Mr. Ryan.
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Key learnings of the
Wärtsilä’s digital
transformation journey:
1. The key drivers for success are culture,
leadership and people leading to the state
of the art Digital IQ
2. Sponsorship of the board and seamless
dialogue between the board and
management are essential
3. The clock speed change improvement is
needed both for operations and innovations
4. Re-inventing the business models,
technologies and services.

Common nominators in
digital disruptions:
►► Digital transformation is a marathon,
without a final goal
►► Move from mission towards purpose
►► New competences and visions needed in
the board and management team
►► Advancing culture, competences and
leadership even more essential than the
technology
►► From customer centricity towards customer
obsession
►► From single companies to ecosystems.

Executive Monitor released by Boyden
Global Executive Search revealed that
recruiting CDOs was a worldwide trend
already in 2015. One of the key findings was
that the best CDOs can engage, align and
influence internal and external stakeholders
in the process.

TEEMA:

Hallitus ja
geopolitiikka
Geopolitiikka on palannut yritys
maailmaan. Luottamus vapaakaupan
jatkuvuuteen ja kansainvälisten
instituutioiden asemaan on
koetuksella. Taistelu maailman
politiikan herruudesta
vaatii valppautta myös
suomalaisyrityksiltä.
GLOBALISAATIO
KRIISISSÄ
PALUU SUURVALTA
POLITIIKKAAN
KYBERTURVALLISUUS
KUULUU JOHDON
AGENDALLE
VENÄJÄ ELÄÄ
IMPERIUMIN JÄLKEISTÄ
NOSTALGIAA
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GEOPOLITIIKKA

Globalisaatio kriisissä
Kansainvälisen järjestyksen muutokset ja länsimaisten
arvojen kyseenalaistaminen vaikuttavat myös talouteen.

V

iime vuosisadan lopulla globalisaatiokehityksen uskottiin etenevän vääjäämättömästi. Valtioiden
rajat olivat käyneet ahtaiksi paitsi
taloudelliselle toiminnalle myös aatteiden ja
ihmisten liikkuvuudelle. Globalisaatiolle löytyi myös vankat poliittiset perusteet, sillä valtiorajojen madaltumisen katsottiin estävän
poliittisten vastakkainasettelujen mahdollisuutta ja edistävän rauhaa.
Pitkään ajateltiin, että globalisoituvan
talouden myötä myös sen säätelyjärjestelmän tulisi olla globaali. Järjestelmän peruspilareiksi nousivat läntisen maailman perustama Bretton Woods -järjestelmä rahoitusta
ja maailmankauppaa koskevine instituu
tioineen. Kaupan vapauttamiseksi perustetun
GATT-järjestelmän tavoitteena oli myöhemmän Maailman kauppajärjestö WTO:n tavoin
maailmankaupan vapauttaminen ja toimiminen tähän liittyvien neuvottelujen sekä riitojenratkaisun foorumina.
Taloudellisten arvojen tasapainottajiksi
agendalle nousivat lännen keskeiset poliittiset arvot kuten demokratia ja ihmisoikeudet.
Niitä, samoin kuin kestävän kehityksen päämääriä, ryhdyttiin huomioimaan myös kansainvälisessä vapaakauppajärjestelmässä ja
arvojen merkitys ryhdyttiin hahmottamaan
universaalina.
Konsensus globalisaation auvoisuudesta
ei kuitenkaan kestänyt kauan. Paineet sitä ja
sen arvopohjaa kohtaan ovat kasvaneet historiallisiin mittoihin viimeisen vuosikymmenen aikana.

Vaihtoehtona moninapaisuus
Kilpailuaseman korostuminen maailman
politiikassa on tuonut läntisiin arvoihin
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nojaavan globalisaatiojärjestelmän rinnalle
vaihtoehtoisia poliittisia ja yhteiskunnallisia malleja.
Kyse on pitkälti myös muuttuvasta kansainvälisestä valta-asetelmasta ja uusien toimijoiden kilpailusta lännen ylivaltaa vastaan.
Tätä esimerkkiä edustavat politiikallaan
sekä Kiina että Venäjä, jotka kummatkin
pyrkivät hankkimaan itselleen tasavertaisemman aseman Yhdysvaltojen rinnalla globaalina vallankäyttäjänä. Vaikka ne ovat
kummatkin riippuvaisia läntisestä talousjärjestyksestä, ne käyvät silti vahvaa poliittista
kampanjaa lännen arvomaailmaa vastaan.
Vaihtoehdoksi ne tarjoavat moninapaista
maailmanjärjestystä, jossa kansainvälisten
instituutioiden rooli olisi rajallisempi ja heijastelisi enemmän niiden omia arvoja.
Lännen johtoroolin kyseenalaistaminen
on jatkoa sille vastakkainasettelulle, joka jo
pitkään on vallinnut maailman kauppajärjestelmän puitteissa kehittyneen ja kehittyvän maailman välillä ja joka on vaikeuttanut
globaalien pelisääntöjen sopimista.
Vahvistuneen suurvaltapoliittisen
kilpailuasetelman myötä globalisaation
tueksi perustetut läntiset instituutiot ja
normit ovat nyt aiempaa kokonaisvaltaisemmin haastettuina, ja niitä koskevat risti
riidat ulottuvat myös läntisten yhteiskuntien sisälle. Tämä heijastuu globalisaation
ja eurooppalaisen integraation muodostumisena keskeiseksi poliittiseksi jakolinjaksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.
Tilanne horjuttaa myös lännen asemaa ja
yhtenäisyyttä yhteisten arvojen puolustajana. Uusi asetelma johtaa ennakoimattomuuteen poliittisessa ja taloudellisessa toimintaympäristössä.

Teija Tiilikainen
johtaja ja Ulko
politiikka-lehden
päätoimittaja,
Ulkopoliittinen
instituutti

Huipulle kiipeäminen edellyttää
tietoa ja taitoa, sisua ja sitkeyttä.
Huipulle pääsy vaatii itsensä
haastamista, rajojen rikkomista,
hallittua riskinottoa ja tavoitteiden
ylittämistä.
TAVOITTEISTA TULOKSEEN.
HUIPULLE.

REWARDAGENCY.FI
Konsultointi I Viestintä I Valmennus

Instituutiot tasapainottavat
voimaan perustuvaa dominanssia
Kansainväliset normit ja instituutiot luovat
pelisäännöt valtioiden väliselle toiminnalle.
Puhumme myös globaalihallinnosta, jonka
tehtävänä on säädellä valtioiden ja muiden
kansainvälisten toimijoiden politiikkaa ja
tarjota foorumi riitojen ratkaisulle ja sääntöjen edelleen kehittämiselle.
Kansainvälisten instituutioiden tehtävänä on myös tasapainottaa suurten ja pienten valtioiden välisiä eroja ja tarjota erityisesti pienemmille valtioille tasavertaisemmat
edellytykset vaikuttaa globaaliin toiminta
ympäristöön. Järjestelmä voidaan nähdä
jarruna voimaan perustuvalle suur
valtojen dominanssille.
Nykyisten globaali-instituutioiden arvopohja heijastelee
lännen eli Yhdysvaltojen ja
Euroopan valta-asemaa
lähihistoriassa. Läntisillä valloilla on vahva
rooli muun muassa
järjestelmän huippuna toimivassa
YK:n turvallisuusneuvostossa.
Useiden
globaali-instituu
tioiden ideologia
perustuu läntisten
arvojen mukaisesti valtiorajojen madaltamiseen
ja valtioiden roolin
rajoittamiseen yksilöiden aseman turvaamiseksi. Globaalia turvallisuutta vaalivat YK:n
ohella monet alueelliset instituutiot, joista ETYJ:n turvallisuuspoliittiset päämäärät käsittävät myös inhimillisen turvallisuuden
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Kiina luo kumppanuuksia
ilman poliittista
ehdollistamista.

kysymykset kuten ihmisten ja vähemmistöjen oikeudet.
Kansainvälistä ihmisoikeusregiimiä voikin pitää läntisen maailman keskeisenä
perintönä sotien jälkeiselle kansainväliselle järjestykselle. Tässä YK:n ja Eurooppaneuvoston puitteisiin rakentuvassa säätelyssä valtiot sitoutuvat rajoittamaan omaa
valtaansa edistääkseen kansalaistensa
ihmisoikeuksia ja -vapauksia. Järjestelmän uusimpiin osiin kuuluu kansainvälinen rikosoikeustuomioistuin, joka käsittelee
yksittäisiä ihmisiä koskevia syytteitä rikoksista ihmisyyttä vastaan.
Vaikkei lännen ja erityisesti läntisen suurvallan, Yhdysvaltojen, omakaan sitoutuminen globaalihallinnan instituutioihin aina
ole ollut moitteetonta, on se painoarvollaan kuitenkin onnistunut juurruttamaan
omiin arvoihinsa perustuvan järjestyksen
kauas rajojensa taakse. EU:lle tämä järjestys
on monessa suhteessa sen olemassaolon tae.
Nyt kuitenkin lännen yleismaailmalliseksi
havittelema kansainvälinen järjestys natisee
liitoksissaan.

Alueellistenkin kauppasopimusten
vaikutus ulottuu laajalle
Kansainvälinen vapaakauppajärjestelmä
on kärsinyt ongelmista jo pidemmän aikaa.
WTO:n neuvottelukierrosten käytyä vaikeiksi ja tuloksettomiksi kahdenväliset tai
alueelliset kauppajärjestelyt ovat vallanneet

alaa. Ne tarjoavat globaaleja neuvotteluita
nopeamman ja joustavamman väylän kaupan ehdoista sopimiseen. Niitä on kuitenkin kritisoitu suurten maiden tai kauppa
blokkien saamasta etulyöntiasemasta.
Alueelliset tai kahdenväliset sopimukset
luovat mallin ja kriteerit kaupan ehdoista
sopimiselle, ja niiden vaikutukset ulottuvat
paljon sopimusosapuolia laajemmalle.
Vapaakauppajärjestelmän fragmentaatio kertoo myös kasvavasta eripurasta järjestelmän periaatteita kohtaan. Aasian
kasvava talousmahti ja sen haluttomuus
sitoutua kaupan vapauttamisen ehdoksi
asetettuihin poliittisiin päämääriin hermostuttaa länttä ja kasvattaa kritiikkiä
koko vapaakauppaideologiaa kohtaan.
Kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä
on tästä ajankohtaisin esimerkki samoin
kuin Yhdysvaltojen aiemmat päätökset
irtautua Tyynenmeren vapaakauppa
sopimusneuvotteluista ja pistää vastaavat
TTIP-neuvottelut EU:n kanssa jäihin.

PALKITSEMINEN
YHTIÖKOKOUKSIIN.
OLETKO VALMIS?

THE DIRECTOR
COMPENSATION REPORTS

Globalisaatiosta alueellisiin
valtakeskittymiin
Globalisaatiota edistävän poliittisen järjestyksen hapertuessa sen rinnalle kasvaa nousevien suurvaltojen tavoittelema globaaliin
valtatasapainoon ja alueellisiin valtakeskittymiin nojaava järjestelmä.
Nousevien valtojen BRICS-yhteenliittymästä ei ole läntisten instituutioiden haastajaksi globaalitasolla. Maiden perustama
Uusi kehityspankki (NDB) sekä Aasian
infrastruktuuri-investointipankki (AIIB)
viestittävät kuitenkin uudesta kilpailuasetelmasta ja erityisesti Kiinan vallan kasvusta. Asemansa vahvistamiseksi globaalissa markkinataloudessa Kiina on liittynyt
jäseneksi Bretton Woods -instituutioihin, mutta sen arvomaailma joutuu jatkuvasti törmäyskurssille niiden läntisten
ideologioiden kanssa. Tähän kuuluvat val-

TOP EXECUTIVE
COMPENSATION SURVEY

www.alexander.fi
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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

Ihmisoikeushallinto on
lännen perintö toisen
maailmansodan
jälkeiselle maailmalle.

Ydinaseiden ohella Venäjän tie globaaliin
valta-asemaan on riippuvainen sen kyvystä
rakentaa kumppanuutta Kiinan kanssa.
Ongelmana on kuitenkin Kiinan ylivertainen
asema tässä kumppanuudessa ja ajoittain
hyvinkin erilaiset intressit Venäjän kanssa.
Koska Kiinan riippuvuus globaalin markkinatalouden pelisäännöistä o
 n aivan eri luokkaa kuin Venäjän, sen halu ryhtyä horjuttamaan järjestelmän vakautta on rajallinen.

Lännen rooli pienenee –
mutta ei hetkessä
tion pitäminen erillään markkinataloudesta
sekä poliittisten uudistusten asettaminen
kansainvälisen lainarahoituksen ehdoksi.
Vaikka Kiinalla ei ole Yhdysvalloille tyypillistä globaalia liittolaisten verkostoa, se
laajentaa vaikutusvaltaansa taloudellisen
potentiaalinsa turvin ja luo kumppanuuksia
ilman läntiselle maailmalle tyypillistä poliittista ehdollistamista. Kiinan alueellinen
suurvalta-asema tuo kaksi sivilisaatiota
jo konkreettisesti vastakkain KaakkoisAasiassa samalla, kun uusi silkkitiehanke
Keski-Aasiassa paaluttaa Kiinan vallan
rajoja suhteessa Venäjään sekä Eurooppaan.
Venäjän painoarvo alueellisena suurvaltana on paljon pienempi kuin Kiinan. 
Sen aggressiivinen ulkopolitiikka ja
autoritäärisen poliittisen järjestelmän ketteryys sekä suurempi valmius käyttää sotilaallisia välineitä ovat kuitenkin tarjonneet
kanavan tehokkaaseen vallankäyttöön erityisesti entisen Neuvostoliiton alueella.
Oman poliittisen roolinsa vahvistamiseksi Venäjä kyseenalaistaa läntisiä instituutioita ja niiden puitteissa sovittuja pelisääntöjä. Sen alueellista johtajuutta pönkittävistä
instituutioista tärkein on Euraasian unioni,
joka on rakennettu EU:n sisämarkkinamallin mukaan vaikka toimiikin puhtaasti hallitustenvälisesti.

Vaikka tulevaisuudessa maailmanpolitiikkaa ja -taloutta rakennetaan vähemmän lännen ehdoilla, järjestelmä ei muutu hetkessä.
2000-luvun kansainvälinen järjestelmä
nojaa valtioiden valtarakenteiden ohella yhä
enemmän suuryritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden rooliin. Modernien tieto
verkkojen maailmassa moninaiset riippuvuudet kohdistuvat myös suurvaltoihin. Omien
etujensa nimissä ne joutuvat taipumaan sellaiseenkin yhteistyöhön tai säätelyyn, mikä
puhtaasti valtiokeskeisessä maailmassa ei
vastaisi niiden intressejä.
Se, missä tahdissa globaalihallintoa instituutioineen muutetaan, on siis moninaisten
tekijöiden summa. Teknologisen kehityksen
myötä nousee jatkuvasti uusia kansainvälistä
säätelyä ja sopimuksia edellyttäviä aloja.
Vaikka tietyt kauppaan ja turvallisuuteenkin
liittyvät kysymykset siirtyisivät enemmän
alueellisen yhteistyön piiriin, aina löytyy myös
niitä politiikan aloja, jotka väistämättä edellyttävät globaalia säätelyä.
Muuttuvien toimija-asetelmien ja valtarakenteiden myötä globaalihallinnan järjestelmä kehityssuuntineen on kuitenkin epävakaa ja vaikeasti ennakoitava. Se edellyttää
yritysjohdolta huomattavaa valppautta, analyysikykyä ja monipuolista poliittisten riskien
ennakointia.
BOARDVIEW 1/2018
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In this transformative age, a collaborative
approach to innovation can bridge divisions
in society and build inclusive growth.
ey.com/betterworkingworld #BetterQuestions
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As AI gets smarter,
will it help or hinder
inclusivity?

CASE LÄNSI

Paluu suurvaltapolitiikkaan
Kauppasota on hyvä uutinen, jos vaihtoehtona on
aseellinen taistelu, toteaa Risto E. J. Penttilä.

G

eopolitiikan kyseenalaisena
 ultakautena pidetään usein
k
1930-lukua, jolloin Saksa halusi
elintilaa ja muu Eurooppa pelkäsi pahinta. Toisen maailmansodan jälkeen
puolestaan Venäjä ja Yhdysvallat laajensivat
vaikutusaluettaan pitkälti maantieteellisin
perustein. E-alkuiset lyhennelmät kuten Efta,
Etyk ja EU kuvaavat ilmapiiriä ainakin suomalaisesta näkökulmasta osuvasti.
Maantieteen roolia valtioiden välisissä
suhteissa painottava geopolitiikka-käsite
syntyi kuitenkin jo 1800–1900-lukujen taitteessa. Taustalla oli eurooppalaisten valtioi
den keskinäinen kilpailu siirtomaista ja
muista resursseista yhdistettynä pitkälle etnisyyteen perustuvan nationalismin nousuun.
Geopoliittisen suurvaltaherruuden rakennusaineina toimivat ensin merireitit ja rauta
tiet, myöhemmin puolustusbudjetin koko.
Teknologian kehittyminen on sittemmin
vähentänyt maantieteen merkitystä. Erityisesti tietotekniikka on edistänyt globalisaatiota ja poistanut monia fyysisiä kaupan ja
yhteistyön esteitä. Geopolitiikka siirtyi pääkirjoituksista poliittisen historian arkistoihin.
Viime vuosina termi on nostettu takaisin
päivänvaloon.
Nordic West Officen toimitusjohtaja,
FT Risto E. J. Penttilä ajoittaa geopolitiikan
paluun syyskuuhun 2001. Jatkoa seurasi, kun
muutama vuosi kaksoistornien jälkeen luhistui finanssimaailma. Molemmat tapahtumat
vahvistivat valtioiden asemaa suhteessa yksilöihin ja yrityksiin. Turvallisuushakuisuus ja
erilaiset protektionistiset ajattelumallit alkoi-

vat levitä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Geopolitiikkaa puhtaimmillaan edustaa Itä-Ukrainan miehitys, jonka sanktiona
Yhdysvallat ja Eurooppa asettivat vientikiellon Venäjälle. Ja kenelläpä muulla kuin
Donald Trumpilla oli lopulta kanttia kaivaa
tuontitullitkin naftaliinista.
”Kyse ei kuitenkaan ole paluusta kylmään
sotaan vaan paluusta suurvaltapolitiikkaan”,
määrittelee tilanteen Penttilä.

Katri Isotalo

toimituspäällikkö,
Boardview

Paluu 1800-luvulle
Nykymeno muistuttaakin kansainvälisessä
politiikassa monilta osin 1800-luvun loppua.
Suurvallaksi haluavia on monta. Viime vuosisadan suurvaltojen eli Venäjän ja Yhdysvaltojen sekä vielä vanhemman maailmanmahdin, Euroopan, rinnalle on noussut
Kiina. Lusikan soppaan on uittanut Brexitillään I so-Britannia, ja kylmän sodan väkevän
vivahteen keitokseen tuo kamppailu Korean
niemimaan herruudesta. Kiinnostus merireittejä kohtaan on kova esimerkiksi Koillisväylällä, ja etnisyyteen perustuva nationalismi on jälleen voimissaan.

Suurvallaksi haluavia
on monta.
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Kiinan kohdalla Penttilä esittelee Thuky
didesin ansana tunnetun väitteen, jonka
mukaan historiassa on aina seurannut sota,
kun näyttämölle on astunut uusi, vanhan
toimijan korvannut suurvalta. Ateenalainen
Thukydides tunnetaan historioitsijana,
Peloponnesolaissota-teoksen kirjoittajana 
ja poliittisen realismin koulukunnan perustajana.
”Hyvä uutinen on se, että Yhdysvallat ja
Kiina käyvät kauppasotaa eivätkä aseellista
sotaa. Kyse on kuitenkin samasta asiasta eli
siitä, kumpi sanelee maailmanpolitiikan
pelisäännöt.”
Kiinan tulevaisuus on asiantuntijoillekin
arvoitus. Maasta ennustetaan tekoälyn suurvaltaa, sillä esimerkiksi kansalaisista kerätyn datan käyttöä eivät tietoturvadirektiivit
rajoita. Samaan aikaan osa tutkijoista uskoo
Kiinalla olevan edessään väestön vanhenemisen myötä Japanin kaltainen stagnaatio.

Paluuta vapaakauppaan tuskin tulee
”En usko, että vapaakauppa enää palaa. Merkantilismi on kaikkialla nousussa. Yhdysvalloissa demokraatitkin ovat aina olleet vapaakauppaa vastaan, joten uskon, että nykyinen
suuntaus jatkuu myös Trumpin jälkeen.”
Trumpin käytöstapojen takaa löytyykin yhteinen maailmankatsomus Euroopan
kanssa: tavoite toimivista sisämarkkinoista.
Toisin kuin Yhdysvallat, Eurooppa vain
sattuu hyötymään kansainvälisestä vapaakaupasta.
”Kysymys on, osataanko vapaakauppa
järjestelmä purkaa niin, että vältämme sen
vaihtoehtojen pahimmat ylilyönnit? Tätä
pohti jo 1800-luvulla saksalainen talous
tieteilijä Friedrich List, joka vaikutti vahvasti
muun muassa J.V. Snellmanin ajatteluun.”
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List vastusti vapaakauppaa nopeana elin
tason nostajana ja korosti valtion roolia
talouden ylilyöntien suitsijana.

Skenaariot elintärkeitä yrityksille
Maailmanpolitiikan turbulenssin jatkuminen aiheuttaa yritysjohdolle lisää töitä. Yrityksellä on oltava menetelmät kansainvälisen politiikan ja sen vaikutusten jatkuvaan
seurantaan, ja niihin on pystyttyvä reagoimaan entistä ketterämmin. Hallituksen on
tunnettava, mitkä ovat sellaisia teknologisia
tai poliittisia muutoksia, joilla on vaikutusta
omaan toimintaan.
Yksinkertaisimmillaan maailmanpolitiikan monitorointi voi tarkoittaa johtoryhmän jäsenille jaettuja vastuualueita ja havaituista signaaleista keskustelua kokouksen
alussa. Toiset tilaavat analyyseja ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kolmas tapa on osoittaa tehtävä yrityksen strategistille, joka voisi
Penttilän mukaan olla esimerkiksi viestintä
johtaja. Niin tärkeää on näissäkin asioissa
selkeä viestintä.
Tärkeimpänä keinona varautua suurvalta
politiikan odottamattomiin vaikutuksiin
Penttilä pitää kuitenkin skenaarioajattelua.
On mietittävä mahdollismman monta mahdollista tilannetta ja toimintamallit jokaiseen
niihin. Mitä yrityksellemme tarkoittaa, jos
Brexit hoidetaan huonosti ja EU:n ja IsonBritannian välit katkeavat? Mitä tarkoittaa,
jos Yhdysvallat sulkee satamansa eurooppalaisilta tavaroilta? Mitä tarkoittaa, jos ääri
oikeisto nousee valtaan Saksassa?
”Mukaan on otettava myös ne vaihtoehdot,
joiden toteutumisen todennäköisyys on pieni
mutta vaikutus suuri”, Penttilä korostaa.
Tunnetuin esimerkki skenaarioajattelun
oivaltamisesta on Shell. Se on tiettävästi

ensimmäinen yritys, joka hyödynsi skenaariometodia jo 1970-luvulla ennen öljykriisiä.
Yksi skenaarioista oli arabimaiden ”öljysulku”.
Kun se realisoitui, Shellillä oli valmiit suunnitelmat esimerkiksi Pohjanmeren porauk
sille, mitä oli siihen asti pidetty aivan liian
kalliina vaihtoehtona. Shell sai onnistuneen
skenaariotyöskentelyn ansiosta 3–5 vuoden
etumatkan kilpailijoihinsa nähden.
Suomalaisyrityksiä Penttilä kehottaa laatimaan yksityiskohtaiset suunnitelmat ainakin
erilaisten Brexit-vaihtoehtojen varalle. Niillä
alkaa jo olla kiire.

Tässä Penttilän kolme vanhaa ja yksi
uusi ohje Yhdysvaltain markkinoille
tähyäville:
1. Hanki pätevä juristi
2. Varmista, että tuotteesi ja
palvelusi skaalautuvat
3. Muista suojata IPR-omaisuutesi
++ Varmista, että yritykselläsi on
tuotantoa tai tytäryhtiö USA:n
rajojen sisällä.

Kuv
a: L
eht
ikuv
a

Risto E.J. Penttilä siirtyi Keskuskauppa
kamarin toimitusjohtajan paikalta uuden
Nordic West Officen toimitusjohtajaksi
syksyllä 2017. Nordic West Office auttaa
yrityksiä seuraamaan ja tunnistamaan
maailmanlaajuisia muutosvoimia ja
tarjoaa palveluita pohjoismaisille yrityk
sille, jotka suunnittelevat rantautumista
Yhdysvaltojen markkinoille.
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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.
Welcome to Roschier. For more information,
please visit www.roschier.com.

“There is a rare degree of business understanding throughout the
firm. The lawyers are exceptionally responsive and experienced,
and pleasant to deal with.”
– Chambers Europe –

KYBERTURVALLISUUS

Kyberturvallisuus kuuluu
johdon agendalle
Kyberturvallisuus ei ole vain tekninen
riskienhallintaan liittyvä asia.

T

iedon hyödyntäminen organisaatioissa on muuttunut radikaalisti
viime vuosien aikana. Organisaatiot
ovat aiempaa enemmän riippuvaisia
teknologiaratkaisuista ja digitaalisessa muodossa tallennetusta tiedosta. Kilpailuetua
haetaan uusinta teknologiaa hyödyntämällä,
ja prosesseja voidaan viedä läpi automatisoidusti, aiempaa nopeammin. Tämä on yksi keskeinen syy sille, että kyberturvallisuus kuuluu
hallituksen ja ylimmän johdon agendalle eikä
pelkästään IT:n.
Kyberturvallisuus ei myöskään ole yksinomaan tekninen ja riskienhallintaan liittyvä
asia. Myös sijoittajat, viranomaiset, asiakkaat
ja regulaattorit haastavat hallituksen jäseniä
aktiivisesti osoittamaan huolellisuutta ja hyvää
kyberturvallisuus- ja tietosuoja-asioiden hallintaa.

Tietoturva, tietosuoja ja
kyberturvallisuus
Nykyään on vaikeaa välttyä kuulemasta termejä
tietosuoja, tietoturva ja kyberturvallisuus. Tieto
suoja liittyy luonnollisten henkilöiden tietojen
tai heihin yhdistettävissä olevien tietojen suojaamiseen. Kyberturvallisuus on osittain trendisana, jota käytetään synonyymina tietoturvallisuudelle. Oikeammin kyberturvallisuus on kuitenkin asioiden turvaamista sähköisessä ja automatisoidussa sekä verkottuneessa maailmassa.
Tietoturvallisuus on tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamista

riippumatta siitä, onko tieto sähköisessä
muodossa vai ei. Tietoturvallisuus on keskeinen keino toteuttaa kahta edellistä, eli tietosuojaa ja kyberturvallisuutta.

Kyberturvallisuus on osa
strategiaa ja riskienhallintaa
On vaikeaa kuvitella yritystä, jonka strate
giassa ei olisi huomioitu sellaisia asioita
kuin esineiden internet, massadatan hyödyntäminen, automatisaatio, robotisaatio,
keinoäly, virtuaalitodellisuus ja kehittyvät
älyteknologiat. Näihin kaikkiin liittyy tieto
suoja-, tietoturva- ja kyberturvallisuusasioita,
jotka voivat osaltaan joko merkittävästi
edistää tai haitata valitun strategian toteutumista. Miten voin erottautua kilpailijoista?
 alveluita
Millaisia uusia toimintamalleja ja p
voin luoda? Mitä voimme tehdä kustannustehokkaammin ja mitä manuaalisia vaiheita
ja kontrolleja voimme karsia? Miten voimme
tehokkaasti vastata regulaation vaatimuksiin? Mitä voimme turvallisesti ulkoistaa?
Miten saamme hyötyä pilviratkaisuista?
Miten helpottaa myyntiä? Nämä ovat joitakin esimerkkejä strategisiin pohdintoihin
liittyvistä kysymyksistä, joissa kyberturvallisuudella voidaan riskien hallitsemisen lisäksi
saavuttaa muita hyötyjä.
Hallituksella on olennainen rooli sekä
yhtiön riskienhallinnan valvonnassa että sen
järjestämisessä. Hallituksen tulee seurata
strategisia riskejä. Kyberriskit ovat eri organi-

Mika Laaksonen

Partner,
Head of Cyber
Security Services,
KPMG

KPMG on DIF:n
asiantuntijakumppani
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Kyberturvallisuus ei
ole osasto tai ryhmä
ihmisiä vaan asenne.

saatioissa erilaisia, ja ne voivat olla myös organisaatio- ja järjestelmäkohtaisia: pyritäänkö
suojaamaan potilastietojen luottamuksellisuutta vai voimalaitoksen ohjausjärjestelmien
käytettävyyttä, tarkastellaanko omien järjestelmien suojaamista vai ulospäin myytävien palveluiden tai tuotteiden suojaamista.
Tehokas riskienhallinta vapauttaa organisaatiolle aikaa ja mahdollisuuksia tutkia ja laajentaa liiketoimintamahdollisuuksiaan sekä
rakentaa luottamusta markkinoilla. Hyvin
tunnistetut riskit ja niiden pohjalta toteute-
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tut suojausratkaisut ja toiminnan suunnittelu
voivat rajoittaa merkittävästi maineriskin ja
taloudellisen vahingon määrää poikkeustilanteissa tai helpottaa tuotteen myyntiä.
Kyberturvallisuuden sekä myös tietosuojan
ja tietoturvallisuuden osalta hallituksen tulee
varmistaa, että nämä asiat on oleellisilta osiltaan huomioitu yrityksen strategiassa sekä
riskienhallinnassa ja näihin liittyvässä raportoinnissa ja tarkastustoiminnassa, esimerkiksi sisäisessä tarkastuksessa.

Hallituksen on osattava
vaatia raportointia
Toteuttaakseen tehtäväänsä hallituksen ja
sen valiokuntien pitää saada – ja toisaalta
myös osata vaatia – asianmukaista raportointia. Koska riskienhallinta on kiinteä osa päivittäistä liiketoiminnan johtamista ja päätöksentekoa, riskienhallinnan raportointi
on syytä integroida kiinteäksi osaksi muuta
raportointia siten, että linkki toimintaympäristön ja yrityksen sisäisen muutoksen sekä
muuttuneen riskiprofiilin välillä ilmenee.
Riskien lisäksi kyberturvallisuudesta tulisi
raportoida hallitukselle osana strategian toimeenpanon edistymistä.

Milloin kyberturvallisuus on
ihanteellisesti huomioitu?
Tietoturvallisessa organisaatiossa asiat on
selkeästi vastuutettu ja yhteistyö eri vastuualueiden välillä on aktiivista ja toimivaa.
Vastuutahoja ovat muun muassa hallitus,
toimiva johto, tietosuojapäällikkö, tieto
turvapäällikkö, tietohallintojohtaja,
riskienhallintajohtaja, sisäinen tarkastus,
liiketoimintajohto, prosessien omistajat ja
ulkoiset kumppanit sekä viranomaiset.
Organisaatiossa ymmärretään laajalti,
että kyberturvallisuus ei ole osasto tai ryhmä
ihmisiä vaan asenne. Samoin ymmärretään,
että kyberturvallisuus ei ole ainoastaan tekniikkaa: se on myös prosesseja, toiminta
tapoja ja oikeanlaista toimintaa kussakin
tehtävässä. Turvallisuus ei ole päälle liimattu
kokonaisuus tai jälkikäteen toteutettava
asia. Se on keskeinen osa kaikkien toimen
kuvaa ja oleellinen osa tuotekehitystä, tukitoimia, valmistusta, myyntiä sekä organisaation strategiaa.
Organisaation eri tasoilla ymmärretään
oleellisimmat kyberturvallisuuteen liittyvät
riskit ja niiden merkitys oman organisaation
tai oman tehtävän kannalta. Riskejä seurataan ja hallitaan osana organisaation muuta
riskienhallintaa, johon IT- ja tietoturvariskien hallinta on integroitu. Organisaatiossa
ymmärretään myös se, että vaikka pyrkimyksenä onkin hyvä ja oman organisaation toiminnan kannalta riittävä turvallisuuden taso, 100-prosenttista turvallisuutta ei
ole olemassa. Samalla ymmärretään myös se,
että erilaisiin ongelmatilanteisiin tulee olla
varautunut ja että ongelmat tulee mieluiten
huomata itse. Hyvällä viestinnällä ja reagoinnilla voidaan pelastaa paljon, ja salailulla
saadaan aikaiseksi merkittävää haittaa.
Organisaatiolla on riittävä ymmärrys
oman toimialan regulaatiosta ja asiakkaiden
tarpeista sekä odotuksista turvallisuuden ja
tietosuojan suhteen. Näihin tarpeisiin ja vaatimuksiin reagoidaan proaktiivisesti ja osana

Hallitusammattilainen:
kysy ainakin nämä asiat
kyberturvallisuudesta
1. Mitkä ovat oleellisimmat kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja mihin ne kohdistuvat
ja vaikuttavat organisaatiossamme?
2. Miten kyberturvallisuuteen liittyvät
riskit ja mahdollisuudet on huomioitu
strategiassamme?
3. Miten organisaatiossamme on vastuutettu
tietosuoja, tietoturva ja kyberturvallisuus?
4. Riittääkö osaamisemme nyt ja tulevaisuudessa? Miten lisäämme osaamistamme ja
mistä saamme tarvittaessa lisäresursseja?
5. Miten kyberturvallisuuteen investoidaan
ja miten näitä investointeja seurataan?
Millaisia mittareita on käytössä?
6. Olemmeko riittävän hyvin varautuneita
siihen, että 100 % suojausta ei ole?
7. Miten toimisimme ongelmatilanteissa?
Kattaako kriisienhallinta ja kriisiviestintäsuunnitelmamme kyberongelmat, jotka
voivat eskaloitua hyvinkin nopeasti?

kehityshankkeita. Asiat eivät tule organisaatiolle yllätyksenä.
Organisaatio viestii avoimesti ja totuudenmukaisesti tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Erityisesti siitä, miksi
mitäkin tietoja kerätään, mihin tietoja käytetään ja miten näitä tietoja suojataan. Samoin
kuvataan, miten turvallisuus on otettu huomioon osana tuotekehitystä ja palvelun tuottamista.
Hallitus omalta osaltaan ohjaa ja valvoo
toimintaa ja näyttää esimerkkiä hyvän turvallisuuskulttuurin luomisessa. Hallitukselle
raportoidaan oikeita asioita ja mittarit ovat
sellaisia, että niiden perusteella oikeasti on
mahdollista ohjata toimintaa oikeaan suuntaan.
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CASE VENÄJÄ

Venäjä elää imperiumin
jälkeistä nostalgiaa
Vaikka liiketoiminta tuntuisi
haasteelliselta, Venäjältä
ei kannata poistua.

V

enäjän osuus Suomen viennistä
on vaihdellut niin maailmanpoliittisista kuin taloudellisistakin syistä.
Vuonna 2017 Venäjän osuus Suomen
tavaraviennistä oli vajaat kuusi prosenttia.
Viime vuosina Venäjän kauppaa ovat
hiertäneet öljyn hinnan laskun Venäjälle
aiheuttamat taloudelliset ongelmat, mihin
liittyy kulutuskysynnän ja reaalipalkkojen lasku. Tilannetta ovat edelleen heikentäneet kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta
Venäjälle määrätyt sanktiot ja Venäjän vastasanktiot.
Öljyn viimeaikaisesta hinnannoususta huolimatta Venäjän talouskehitys ei näytä erityisen
valoisalta. Suomen pankki ennusti maaliskuun
lopussa Venäjän bruttokansantuotteen elpymisen jatkuvan tänä vuonna vajaan kahden prosentin tahdilla ja kasvun hidastuvan seuraavina
vuosina noin 1,5 prosenttiin, jos öljyn hinta
pysyy lähellä nykyistä tasoaan.
”Öljyn hinta ei ratkaise Venäjän ongelmia”,
korostaa Venäjän talouteen ja politiikkaan
viime vuosina perehtynyt entinen pääministerimme Esko Aho.
”Toisin kuin Euroopassa haluttaisiin uskoa,
Venäjän heikko taloustilanne ei myöskään
johdu pakotteista. Suuremmat syyt löytyvät
siitä, ettei maassa ole tehty talousuudistuksia
viimeiseen kymmeneen vuoteen sekä tietenkin alentuneesta öljyn hinnasta ja heikosta
ruplasta”, East Officen hallituksen puheenjohtajana ja muun muassa venäläisen Sperbankin hallituksessa toimiva Aho jatkaa.
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Hän pitää Venäjän 6–7 prosentin osuutta
Suomen viennistä realistisena tasona lähivuosina.

Instituutioiden rappio
Aho määrittelee toimivalle taloudelle kolme
toisiinsa nojaavaa yhteiskunnallista tukipilaria. Ne ovat oikeusvaltio, sosiaalisen nousun
mahdollisuus ja luottamus instituutioihin.
Oikeusvaltio Venäjä ei ole ollut koskaan, ja
instituutioidenkin heikkous on päivänselvää.
Jälkimmäisestä Aho syyttää edesmennyttä
presidentti Boris Jeltsiniä, jolla olisi ollut
Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen mahdollisuus oikaista tilanne. Hän kuitenkin jätti
instituutiot omilleen ja alkoi hoitaa asioita
henkilökohtaisilla suhteillaan. Heikot instituutiot saavat tunnetusti kansalaiset haikailemaan vahvaa johtajaa.
Kun Suomessa luotetaan instituutioihin,
Venäjällä luotetaan yksilöihin. Siksi henkilökohtaiset suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä.
Samankaltainen ajattelumalli koskee
suhdetta valtioon. Suomalaisen mielestä
valtio tuo uskottavuutta hankkeelle kuin
hankkeelle eli se on ainakin jonkinlainen
takuu, että asiat onnistuvat. Veli Venäläinen
sen sijaan tuntee, että jos valtio on mukana,
se on sama kuin joku työntäisi käden hänen
taskuunsa.
Esko Aho on löytänyt myös muita
perimmäisiä eroja venäläisessä ja länsieurooppalaisessa ajattelussa. ”Venäjä on
Teksti: Katri Isotalo
win-loose-yhteiskunta. Venäläinen ei usko,
Kuva: Sarri Kukkonen

että on olemassa diilejä, joissa kaikki osapuolet voittavat.”
Merkittävä asenne-ero liittyy myös sääntöihin. Kun suomalainen ei menesty, hän
kaivaa peilin esiin. Kun venäläinen ei
menesty, hän vaatii sääntöjä ja sopimuksia
muutettavaksi.
Ja vielä: Venäjällä ei ajatella, että valtaa voisi tai edes tarvitsisi valvoa. Venäläinen uskoo, että vielä tulee se hyvä tsaari,
joka laittaa asiat kuntoon. Putin olikin virkakautensa alussa hyvä tsaari, joka sai Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiseen maahan
järjestyksen. Nyt, kun olot eivät ole enää
parantuneet, syyllisinä ahdinkoon pidetään
länsimaita.

Pysy Venäjällä
Aho varoittaa tulkitsemasta Venäjää musta
valkoisesti. Venäjällä on hienoja visioita, mutta
ei useinkaan edes suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Venäjällä on kuitenkin myös asioita,
jotka toimivat. ”Sähköreformi, maan suurin
pankki Sperbank, strategisten alueiden
määrittely ja sen mukaan toimiminen.”
Vaikka liiketoiminta Venäjällä saattaa
välillä tuntua mudassa rämpimiseltä, markkinoilta ei East Officen mukaan kannata nyt
poistua. Suomalaisilla tuotteilla ja palveluilla
on Venäjällä hyvä maine. Moni suomalaisyhtiö
tekee yhä Venäjällä hyvää tulosta, ja toisaalta
kilpailijat kärkkyvät mahdollisuuttaan. Parhaiten Venäjällä ovat talouspakotteiden ja ruplan
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Lisäarvoa sijoittajille
ja yrityksille
Datan hyödyntämiseen perustuva uusi Climate Performance
Analytics -työkalumme auttaa organisaatioita ymmärtämään
ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja sen tuomat mahdollisuudet.
Työkalu auttaa havaitsemaan, kuinka hyvin johtaminen ja siihen
liittyvät prosessit kohtaavat sijoittajien raportointiodotukset liittyen
kasvihuonekaasupäästöjen taloudellisiin vaikutuksiin.

Lue lisää ja ota yhteyttä:
www.pwc.fi/cpa

Seuraa meitä: PwC Suomi

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.

kurssiromahduksen jälkeen pärjänneet
yritykset, joilla on tuotantoa Venäjällä ja
vientiä sieltä. Tuotantokustannukset ovat
nyt alhaiset.
Ulkomaisen yrityksen on Esko Ahon
mukaan usein jopa helpompi toimia Venäjällä kuin venäläisen yrityksen, sillä maa on
asettanut viralliseksi tavoitteekseen sijoituksensa parantamisen Maailmanpankin liike
toimintaympäristöä kuvaavassa Doing Business -vertailussa ja on tässä myös onnistunut.
Erityisen hankalaa Venäjällä on paikallisilla pk-yrityksillä, joiden osuus tuotannosta
onkin hyvin alhainen.
Toisaalta, maan toimintapa on kiistämättä
nationalistinen ja protektionistinen eikä ole
lähivuosina muuttumassa. Se on investoinneissa otettava huomioon.

Kaipuu kuvitteelliseen
menneisyyteen
Tämän jutun otsikossa mainittu nostalgian
kaipuu ei ole vain venäläinen ilmiö.
Teknologian kehitys ja yhteiskunnalliset
muutokset ovat olleet rajuja kaikkialla
maailmassa. Niin Brexit kuin Trumpinkin
kannattajien kaipuu takaisin johonkin kuvitteelliseen alkuperäiseen onnelaan ovat imperiumin kukistumisen jälkeistä nostalgiaa.
Samaa on havaittavissa Kiinassa ja Japanissa
ja sitä samaa on venäläisten kaipuu Neuvostoliiton tai hyvän tsaarin aikoihin.
Vaikka poliittista muutosta ei Venäjällä ole
näköpiirissä, sukupolven muutos on jo käsillä.
Patrioottiset expertit ovat alle nelikymppisiä
asiantuntijoita, joka on ensimmäinen sukupolvi työelämässä ilman neuvostotaustaa. He
eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä vaan
tulevat erilaisilla taustoilla eri puolilta Venäjää. Osa on opiskellut ulkomailla. Selkein
yhdistävä tekijä on vahva isänmaallisuus.
”Näihin uusiin asiantuntijoihin on rakennettava yhteys, mikäli mielii toimia Venäjällä
tulevaisuudessa”, Aho k
 orostaa. Nuoret vaikuttajat on saatava kiinnostumaan Suomesta.

Suomi tarvitsee yhteyksiä
uuden sukupolven
patrioottisiin asiantuntijoihin.

”Lisäksi Venäjä-osaamiseen tarvitaan
 ielitaitoa, järjestelmällistä tutkimusta ja
k
sitä, että tunnemme sekä Venäjän riskit että
m
 ahdollisuudet.”
East Office of Finnish Industries’n hallituksen
puheenjohtaja Esko Aho puhui DIF:n vuosiseminaarissa 15.5. East Office on vuonna 2008 perustettu
suomalaisomisteinen osakeyhtiö, jonka tavoitteena
on vahvistaa omistajiensa Venäjä-suhteita.

Idänkaupan merkitys
on vaihdellut
• Suomen teollistuessa 1800-luvun
loppupuolella maan viennistä noin puolet
suuntautui itäiseen emämaahan.
• Ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina vienti suuntautui lähes
pelkästään Venäjälle. Taustalla olivat
länsiviennin vaikeutuminen ja Venäjän
sotateollisuuden tarpeet.
• Neuvostoliiton aikana idänkaupan
osuus vaihteli tyypillisesti 10 ja 30 prosentin välillä.
• Vuonna 2017 Venäjän osuus Suomen
tavaraviennistä oli vajaat kuusi prosenttia. Vienti kasvoi koneiden vetämänä 15
prosenttia edellisvuodesta. Palveluvienti
elpyi matkailun ansiosta.
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Jäsensivut
Directors’ Institute Finland
DIF on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia
yrityksiä menestymään edistäen
hyvää hallitustyötä.
DIF:ssä on noin 700 henkilö
jäsentä, jotka toimivat merkittävien
yhtiöiden hallituksen jäseninä ja
lisäksi neljä yhteisöjäsentä.
DIF auttaa jäseniään kehitty
mään, verkostoitumaan ja vaikut
tamaan järjestämällä tapahtumia,
ylläpitämällä DIF-Tietopankkia
verkossa sekä julkaisemalla Board
view-lehteä.
DIF vaikuttaa yhteiskunnassa,
esimerkiksi ottamalla kantaa ajan
kohtaisiin hallitustyöskentelyyn liit
tyviin kysymyksiin Suomessa.

Missio
DIF auttaa suomalaisia
yrityksiä menestymään
edistämällä hyvää
hallitustyötä.

Visio
DIF on johtava foorumi
hallitustyön kehittämi
sessä Suomessa. DIF
auttaa jäseniään kehitty
mään, verkostoitumaan
ja vaikuttamaan. DIF on
yhteiskunnassa vaikut
tava yhdistys.

SYKSYN 2018
TILAISUUKSIA
Jäsenlounaat
3.9.2018 Hallitustyön kehittäminen
8.10.2018 Hallitus ja tekoäly
27.11.2018 Hallitus ja tekoäly
Kaikki vahvistetut tilaisuudet jäsen
sivuilla: www.dif.fi/tilaisuudet

TEEMAT 2018
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja johto
Hallitus ja geopolitiikka
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja tekoäly

TEEMAT 2019
Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja yrityskulttuuri
Hallitus ja sijoittajat
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja kiertotalous

HALLITUS

POLICY-VALIOKUNTA

YHTEYSTIEDOT

Kirsi Komi
(puheenjohtaja)
OTK

Kirsi Komi
Puheenjohtaja

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

Maarit Aarni-Sirviö
DI, eMBA
Eero Heliövaara
Diplomi-insinööri, KTM
Juha Laaksonen
Ekonomi
Marjo Miettinen
Kasvatustieteiden maisteri
Tero Ojanperä
DI, tekniikan tohtori
Annika Paasikivi
BA International Business,
M.Sc. Global Politics
Juha Rantanen
KTM, MBA, vuorineuvos
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Manne Airaksinen
Varapuheenjohtaja
Leena Linnainmaa
Asiantuntijajäsen
Mikko Reinikainen
Sihteeri
Micaela Thorström
Sihteeri
Maarit Aarni-Sirviö
Jäsen
Jorma Eloranta
Jäsen
Stig Gustavson
Jäsen
Kaarina Ståhlberg
Jäsen

Henkilökunta
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
Verkkotoimittaja
Tuisku Pirttimäki
tuisku.pirttimaki@dif.fi
Puh. 050 520 6450
Verkkosivut ja sosiaalinen media
www.dif.fi
Twitter: @DIF_Finland
LinkedIn: Directors’ Institute Finland

Olethan jo tutustunut
DIF-Tietopankkiin?
DIF-Tietopankki on hallitustyötä
tukeva hakuteos verkossa. Sen
yhdeksän aluetta sisältävät 28 eri
osaa, jotka kattavat perustiedot esi
merkiksi corporate governancesta,
johdon valmennuksesta ja palkit
semisesta, kyberturvallisuudesta,
riskienhallinnasta, yritysvastuusta
sekä monesta muusta hallitustyö
hön keskeisesti liittyvästä aiheesta.
DIF-tietopankin materiaalit on
tuotettu DIF:n asiantuntijakump

paneiden ja Senior Advisoreiden
yhteistyönä. Materiaalia päivitetään
jatkuvasti.
DIF-Tietopankin eri osien tii
vistelmät ovat kaikkien kävijöiden
luettavissa. Varsinaisen materiaalin
lukeminen sekä tulostaminen PDFdokumenteiksi edellyttää kirjautu
mista jäsentunnuksilla. Mikäli tun
nuksesi ovat hukassa, voit pyytää
uudet osoitteesta info@dif.fi
Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.dif.fi

SENIOR ADVISORIT
Philip Aminoff
Hallitustyö listautumattomissa
yhtiöissä
Harri Kerminen
Strategiatyön implementointi
ja rakentaminen
Anne Korkiakoski
Sijoittajaviestintä, maineenhallinta
ja kriisiviestintä
Esa Korvenmaa
Digitalisaatio
Riitta Laitasalo
Palkitsemisvaliokunnan tehtävät,
johdon palkitseminen,
johdon uudelleensijoittuminen
Kaisa Olkkonen
IPR-oikeudet
Annika Paasikivi
EcoDa: Education
Markku Pohjola
Hallitus ja yritysrahoitus
Harri Pynnä
Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys,
vakuutukset
Tuija Soanjärvi
Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt,
riskienhallinta, tarkastusvaliokunta
ja sisäinen tarkastus
Kirsi Sormunen
Yritysvastuu ja yritysvastuun
raportointi
Juhani Strömberg
Kyberturvallisuus
Arja Talma
Verotus
Tom von Weymarn
Hallitustyöskentely ja
vaatimustenmukaisuus
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Jäsensivut
AJASSA

Geopoliittisia riskejä
vuosiseminaarissa

D

IF:n vuosikokous ja
-seminaari pidettiin 15.5.
EY-talossa Helsingissä.
Vuosikokous valitsi
yhdistyksen uudeksi puheen
johtajaksi Kirsi Komin.
Vuosikokousta seuranneessa
seminaarissa pohdittiin geopoliit
tisia riskejä ja riskienhallintaa
otsikolla ”Toimintaympäristön
epävarmuuden hallinta ja hallitus
työskentely”.
Isäntänä toimineen EY:n eko
nomisti Mark Gregory kävi läpi yri
tysten merkittävimpinä pitämiä
riskejä niiden suunnitellessa glo
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Teksti: Katri Isotalo Kuvat: Sarri Kukkonen

baaleja investointejaan ja muistutti,
kuinka välttämätöntä on pitää oma
viitekehys riittävän laajana. Esi
merkiksi populismiin ja työn muu
toksiin on osattava varautua. East
Office of Finnish Industries’n hal
lituksen puheenjohtaja Esko Aho
pohti Venäjää liiketoimintaympä
ristönä. UPM:n toimitusjohtaja
Jussi Pesonen ja Koneen hallituk
sen jäsen Matti Alahuhta käsittelivät
esityksissään paikallisuuden merki
tystä globaalissa liiketoiminnassa.
Iltapäiväseminaarin päättänyt
paneeli keskusteli johdon ja halli
tuksen yhteistyöstä epävarmuuden

hallinnassa. Keskustelu kirvoitti
mielipiteitä niin riskinottohalua
kuvaavien matriisien monimut
kaisuudesta kuin johdon esimer
kistä arvojen ja työturvallisuuden
kunnioittamisessa. Jälkimmäisestä
vallitsi syvä yhteisymmärrys. Pane
listeina toimivat Vesa Korhonen
Nocartista, Risto Murto Varmasta,
Jari Rosendal Kemirasta ja hallitus
ammattilainen Laura Raitio. Kes
kustelua moderoivat Jaakko Hirvola
ja Antti Hakkarainen EY:stä.
DIF:n uuden hallituksen
kokoonpano löytyy tämän lehden
sivulta 52.

Kommentteja seminaarista

HANNA
HIEKKAMIES

ANNE
LEPPÄLÄ-NILSSON

”Ohjelma oli kokonaisuutena hyvä. Teema
kiinnosti, sillä toimin
itse globaalissa ympäristössä, viimeksi olen
ollut Kiinassa rakentamassa Valion brändiä ja
markkinointistrategiaa.
Venäjän kokemuksiin
kuuluu, että menetimme 400 miljoonan
euron bisneksen
pakotteiden seurauk
sena yhdessä yössä.
Erityisesti keskustelu
riskienhallinnasta ja
talouden ja politiikan
kytkeytyminen toisiinsa oli kiinnostavaa
kuultavaa.
Puhujat olivat
loistavia ja yrityksen
arvomaailma ja johdon
esimerkki kaikessa toiminnassa hyvä lopetus
päivälle.”

”Kaikki esitykset olivat
erinomaisia. Päällimmäisenä jäi mieleen,
että poliittiset riskit
ovat nousseet ja että
ne on pidettävä
hallituksen agendalla
systemaattisesti ja
oltava mukana koko
ajan yrityskauppoja
ja investointeja
suunniteltaessa ja
seurattaessa.
Paikallisen toiminnan ja yhteydenpidon
sekä paikallisen
henkilöstön vastuuttaminen korostuivat
esityksissä hyvin.
Pidin tärkeänä myös
keskustelua yrityksen
arvojen globaalisuudesta. Pohjoismaista
Code of Conductia on
hyvä viedä maailmalle.”

JAN LÅNG

PEKKA AVERIO

”Päivä tarjosi hyviä
muistutuksia tärkeistä
asioista. EY:n Mark
Gregoryn esitys työvoimakustannusten erojen
tasoittumisesta maail
massa antaa aihetta
miettiä liiketoiminta
strategioita uudelleen.
Myös robotiikka tulee
parantamaan työvoimakustannusten kilpailukykyä länsimaissa.
Kauppapoliittisten
riskien esiinnousu on
muistutus siitä, että
hallituksen ja johdon on
arvioitava riskejä paljon
aiempaa nopeatempoisemmin. Riskienhallinnan tulisi olla jatkuvaa,
eikä sitä pidä tehdä
liian monimutkaiseksi.
Oli myös mielenkiintoista kuulla kuinka
strukturoidut prosessit
isoilla yrityksillä on
merkittävien investointien valmistelussa.”

”Päivän teema ja var”Geopoliittisten riskien
sinkin paneeli oli hyvin
niinkin suuri merkitys
kiinnostava. Olen ollut
EY:n esityksen mukaan
toimitusjohtajana lähes oli ehkä hieman
30 vuotta ja tiedän,
yllättävää. Itse olisin
että jos suhde johdon
arvioinut teknologisten
ja hallituksen välillä ei
muutosten tuoman disole toimiva, yritys ei voi ruption suuremmaksi ja
menestyä.
päivänpolttavammaksi
Toimin itse finanssi
tekijäksi. Geopolitiikka
alalla lähes koko
on Suomessa aina
urani ajan, joten caset
kuitenkin ollut tärkeää.
UPM ja Kone olivat
Lainaus Venäjän
mielenkiintoisia.
tilanteesta jäi hyvin
Finanssialalla riskiin
mieleen: Visions
liittyvät asiat ja proseswithout excecution is
sit ovat sangen tarkkaan hallusination. Se sopii
reguloituja ja suoraviimoneen tilanteeseen.
vaisia, mistä syystä oli
Tulin seminaariin
todella mielenkiintoista paljolti ihmisten takia
kuulla, kuinka suuret,
– tutustumaan uusiin
globaaleilla markkinoil- ja tapaamaan vanhoja
la toimivat yhtiöt pohti- tuttuja. Seminaari antoi
vat vastaavia asioita.
myös hyvän tilaisuuden
Myös yrityskulttuurin
reflektoida omaa
tuominen esiin yrityksen ajatteluaan ja pohtia,
globaalissa toiminnassa mikä on tällä hetkellä
ja menestyksessä herätti oleellista.”
ajatuksia. Kun kiersin
tapaamassa sijoittajia
eri puolilla maailmaa,
oli opettavaista havaita,
kuinka eri tekijät vaikuttavat investointipäätöksiin eri kulttuureissa.”

ANNIKA TANTTINEN
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Jäsensivut
Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan
direktiivin implementointi
VALTIOVARAINMINISTERIÖN
osakkeenomistajien oikeudet
-työryhmä on antanut 16.4.2018
mietintönsä osakkeenomista
jien oikeuksia koskevan direk
tiivimuutoksen implementoin
nista kansalliseen sääntelyyn.
Esitys oli lausuntokierroksella
31.5.2018 saakka, minkä jälkeen
laaditaan hallituksen esitys laki
muutokseksi syksyllä 2018. Laki
tulee implementoida kansalliseen
sääntelyyn 10.6.2019 mennessä ja
sääntely tulee koskemaan vuoden
2020 yhtiökokouskautta.
Lakimuutos tuo lisävaatimuk
sia yhtiöiden raportointiin, muun
muassa vaatimuksen julkistaa ja
esittää yhtiökokoukselle pörssi
yhtiön hallituksen sekä toimitus
johtajan palkkioita koskeva palkit

semispolitiikka. Yhtiökokoukselle
tulee myös vuosittain esittää
hallituksen ja toimitusjohtajan
palkitsemista koskeva raportti.
Hallituksen ja toimitusjohta
jan (sekä toimitusjohtajan sijai
sen) palkitseminen tulee toteuttaa
yhtiökokoukselle esitetyn palkit
semispolitiikan mukaisesti. Sään
telyehdotus sisältää lisäksi mää
räyksiä lähipiirijärjestelyistä sekä
pörssiyhtiön ja sen omistajien
välisestä kommunikaatiosta esi
merkiksi yhtiökokousmateriaaliin
ja omistustietoihin liittyen.
Euroopan komissio on direktiivi
ehdotukseen liittyen julkistanut
11.4.2018 luonnoksen ohjeistuk
seksi, jolla luotaisiin standardeja
tietojen välittämiselle yritysten ja
osakkeenomistajien välillä.

EU:ssa vireillä olevia hankkeita
EUROOPAN KOMISSIO on 8.3.2018
julkistanut kestävän kasvun
rahoitusta koskevan toiminta
suunnitelman (sustainable
finance). Hanke sisältää muun
ohessa ehdotuksen luokitusjär
jestelmän, eräänlaisen taksono
mian, luomisesta yritysten kes
tävyyden perusteella. Tavoit
teena on lisäksi muuttaa rahoi
tus- ja vakuutusmarkkinoita
siten, että riskien hinnoittelussa
huomioitaisiin taloudellisten ris
kien lisäksi ympäristöön, mukaan
lukien ilmastonmuutokseen,
yhteiskuntavastuuseen ja hallin
toon liittyvät riskit.
Toimintasuunnitelma sisältää

mahdollisia lisävaatimuksia kes
tävyystietojen raportointiin liit
tyen. Valtiovarainministeriö on
17.4.2018 julkistanut kantansa
aiheesta. Tarkemmat sääntely
ehdotukset on tarkoitus esittää
vuosina 2018–2019.
Euroopan komissio on
25.4.2018 julkistanut ehdotuksen
rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä
sekä ehdotuksen digitaalisten
työkalujen sekä prosessien käyt
tämisestä yhtiöoikeuden alueella.
Euroopan komissio on 23.4.2018
julkistanut direktiiviehdotuksen
väärinkäytösten paljastajien
(whistleblower) suojan paranta
miseksi.

Katsaus ajankohtaisiin sääntelyyn liittyviin asioihin Suomessa ja Euroopassa
julkaistaan DIF:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.
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Hallituksen tasa-arvoohjelman 2016–2019
väliraportti
DIF ON OLLUT kuultavana sosiaali- ja
terveysministeriön järjestämässä kuu
lemistilaisuudessa koskien ministeriön
laatiman hallituksen tasa-arvo ohjelman
2016–2019 väliraportin lausuntoa.
Lausunnossa on käsitelty pörssiyhtiöiden
hallitusten monimuotoisuutta sekä eri
tyisesti sukupuolijakaumaa hallituksissa.
DIF-lausunto löytyy osoitteesta https://
dif.fi/ajankohtaista/lausunnot/lau
sunto-hallituksen-tasa-arvo-ohjelman2016-2019-valiraportista/.

Uusi liikesalaisuuslaki
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ on
12.4.2018 antanut esityksen uudeksi
liikesalaisuuslaiksi. Ehdotetut lait on
tarkoitettu tulemaan voimaan viimeis
tään 9.6.2018. Liikesalaisuuslaissa sää
detään muun muassa liikesalaisuuden
oikeudettomasta hankkimisesta ja
käyttämisestä, edellytyksistä, joilla vää
rinkäytöksistä ja laittomasta toimin
nasta voidaan liikesalaisuuden suojasta
huolimatta ilmoittaa (whistleblowing),
sekä oikeussuojakeinoista.

Tilintarkastuslakia
koskeva ehdotus
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN aset
tama työryhmä on 17.1.2018 julkista
nut ehdotuksen tilintarkastuslakia kos
kevista muutoksista. Työryhmä ehdot
taa tilintarkastusvelvollisuuden supista
mista siten, että kirjanpitolain mukaiset
mikroyritykset rajattaisiin lakisääteisen
tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuo
lelle. Työryhmä suosittelee myös hallin
non tarkastuksen säilyttämistä laissa.
Muistiota koskeva lausuntokierros päät
tyi 13.3.2018 ja lausunnoista laadittu
yhteenveto julkistettiin 23.4.2018.

Olethan ajan tasalla?
Osaatko johtajana
viestiä tehokkaasti
ja oikeissa kanavissa?
Osaatko hallituksessa
vaatia oikeita asioita
johtajien viestinnältä?
Kuinka yrityksen
mainetta johdetaan
hallituksessa?

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

Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
Kalevankatu 20, 00100 Helsinki
Puhelin 010 424 5900
www.burson-marsteller.fi
www.burson-marsteller.com

Clarisse Berggårdh
CEO
Puh. 040 591 5003
clarisse.berggardh@bm.com
Riitta Laine
Senior Advisor
Puh. 040 515 0551
riitta.laine@bm.com
Jarno Forssell
Senior Advisor
Puh. 040 506 4815
jarno.forssell@bm.com

Jäsensivut

Jäsenluettelo

Henkilöjäsenet e=emeritus/emerita

Aarnio-Isohanni, Marja
Aarni-Sirviö, Maarit
Adlercreutz, Ia
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Airaksinen, Manne
Ala-Ilkka, Heikki
Ala-Nikkola, Panu
Alho, Jukka
Allonen, Heikki
Aminoff, Philip
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
Erkkilä, Katariina
Erma, Juhani e
Ervasti-Vaintola, Ilona
Eräkangas, Kirsi
Eskelinen, Jarmo
Fagerholm, Catarina
Fagerholm, Jannica
Floman, Erik
Forss, Martin

Fredrikson, Christian
Ginman-Tjeder, Nella
Gran, Kim
Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan
Grundsten, Henri
Gräsbeck, Jerker
Gröhn, Juha
Grönlund, Lasse
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
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
Hartwall, Paul
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
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
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
Härkki, Reetta
Härkönen, Christer
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ihamuotila, Timo
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Immonen, Peter
Ingman, Robert
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Pekka
Jaatinen, Seppo
Jakosuo-Jansson,
Hannele
Jokinen, Jukka
Jokinen, Päivi
Jyllilä-Vertigans, Annika
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvi, Juhani
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kahri, Tuomas
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
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, Juha
Korhonen, Kai
Korhonen, Pertti
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
Krogerus, Hannu
Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kuitunen, Mikko
Kulmala, Teuvo
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laakso, Anne
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
Laukkanen, Kari
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
Levoranta, 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, Marina
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
Majoinen, Mika
Maksniemi, Tauno
Malmberg, Juho
Manner, Matti
Manner, Simo
Manninen, Matti
Manninen, Petri
Marin, Johanna
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
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
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
Nyberg, Marjukka
Nygård, Mia
Nysten, Kenneth
Närhinen, Yrjö
Ojala, Sirpa
Ojala, Veijo
Ojanen, Aki
Ojanperä, Tero
Oksanen, Markku
Oksanen, Tapio
Olkinuora, Petri
Olkkonen, Kaisa
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Annika
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Paihonen, Sami
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Jäsensivut
Henkilöjäsenet e=emeritus/emerita
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
Parpala, Matti
Parviainen, Seppo
Pasanen, Jari
Paul, Mikael
Paulig, Eduard
Paulin, Jyrki
Pauni, Sami
Peltola, Juha
Penttilä, Hannu
Pere, Pekka
Perttunen, Risto
Pesola, Päivi
Pesonen, Tuija
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
Rajakoski, Niina
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
Repo, Eljas
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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
Saarikko Janson,
Marianne
Saarinen, Leena
Saarinen, Petteri
Saastamoinen, Hannu
Saikku, Markus
Saikku, Martti
Sailas, Harri
Saini, Timo
Salo, Marita
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, Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Valtteri
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Sivula, Harri
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi
Sokka, Jari
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
Tornivaara, Risto
Toveri, Maarit
Tuomas, Kerttu
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
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, Eeva-Liisa
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
Helmikuu 2018:
Jarmo Eskelinen
Paul Hartwall
Christer Härkönen
Anne Laakso
Mika Majoinen
Johanna Marin
Marjukka Nyberg
Niina Rajakoski
Eljas Repo
Marianne Saarikko
Janson
Risto Tornivaara
Maaliskuu 2018:
Reetta Härkki
Pertti Korhonen
Timo Levoranta

Matti Parpala
Kenneth Nysten
Petteri Saarinen
Martti Saikku
Huhtikuu 2018:
Katariina Erkkilä
Tuomas Kahri
Kerttu Tuomas
Toukokuu 2018:
Päivi Jokinen
Kari Laukkanen
Marina Louhija
Tuija Pesonen
Jari Sokka
Eeva-Liisa Virkkunen

Yhteisöjäsenet/
henkilöedustajat

Asiantuntijakumppanit

Keskinäinen Eläke
vakuutusyhtiö Ilmarinen
Mikko Mursula

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

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

TOISINAJATTELIJA

Johtaminen luo
arvon kilpailuedulle

M

illainen yritys on omaisuuttaan
arvokkaampi? Sijoittajan maksaessa
yrityksestä yli sen nykyomaisuuden
oletetaan sisäänrakennetusti, että
sen investoinnit tuottaisivat tavanomaista kor
keampia tuottoja – lisäarvoa.
Pörssiyrityksen johtamisessa laatu maksaa
sijoittajalle, mutta sen puuttuminen vasta lom
pakkoa keventää. Yrityksen kilpailuetu, jos sel
laista koskaan on ollutkaan, päätyy nopeasti
tuhotuksi heikon johdon alaisuudessa, kuten
tavarataloluurankoaikalaisemme osoittaa.
Keskivertojohdon tuoma kilpailuetu näyttäy
tyy sijoittajan silmissä väliaikaisena, jolloin siitä
ei täyttä hintaa huvita maksaa. Pörssinoteeratut
jääkairat, uistimet ja vieheet käyvät malliesimer
kistä, jossa kilpailulta suojaava brändivallihauta
on kasvamassa umpeen.
Vain poikkeuksellisen laadukas johto pystyy
ylläpitämään kilpailuetua sijoittajan kannalta
relevantin ajan. Välillä voi osoittaa tilannetajua
ja rohkeutta luikauttamalla Finlandian metsä
koneella YouTube-kanavassa, mutta arjessa
tulee määrätietoisesti kaivautua ymmärryksen
osalta yhä syvemmälle asiakkaan ihon alle.
Hallituksen pitää tarkastella nimityksissä ja
seuraajasuunnittelussa laadukkaan johtami
sen tunnusmerkkejä. Pelkästään strategiavelho
ei riitä: arvonmäärityksessä on kyse paitsi kasva
vista kassavirroista, myös siitä, millaisen kertoi
men sijoittajat ovat valmiita näille virroille hin
noittelemaan. Kuvioon astuu johdon analyysi.
Omistaja kysyy kuin rahastosijoittaja: kenelle
annan mandaatin sijoittaa pääomani? Ideaali
tilanteessa omistajat pitävät näppinsä erossa
johtamisesta, mutta ristiveto vähenee, kun johto
liittyy omistajakuntaan.
On positiivista, jos johdolla on merkit
tävä osakeomistus johtamassaan yrityksessä.
Sijoittajaguru Warren Buffettilla on omat munat
syvällä korissa, ja kurssilaskussa hän menettäisi
aina enemmän kuin kukaan muu.
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Jukka Oksaharju
osakestrategi,
Nordnet

Vain poikkeuksellisen laadukas
johto pystyy ylläpitämään
kilpailuetua sijoittajan
kannalta relevantin ajan.

On aivan eri asia, onko johdon osakeomistus
luotu omalla rahalla vai maksuttomien optioi
den kautta. Optioiden kanssa kruunalla voittaa
rutosti, mutta klaavalla ei häviä mitään. Omis
taja joutuu pohtimaan nousupotentiaalin ohella
myös riskiä.
Pois lukien ummehtuneet organisaatiot sijoit
tajan unenlaatu kohenee, jos johdolla on pitkä
kokemus talon sisältä, kuten Elisalla.
Sammossa johto tavoittelee yrityksen omis
taja-arvon eikä vain valtakunnan kokoluokan
kasvua. Johtamisen ykköspäämäärä tulee olla
pääomien tuottamaan laittaminen. Tyyli on
vapaa, mutta pakollinen.
Fortum ei tee investointeja miettien vain niitä
omistajia, jotka ovat piakkoin lähtemässä, vaan
mielessä ovat varsinkin niiden sidosryhmien tar
peet, jotka ovat jäämässä. Piensijoittajankaan
ei pidä istua rulettipöytään, josta kotimatkalle
lähdetään tynnyriin verhottuna. Johtamisperi
aatteista on viestittävä, koska päivittäisiin bis
nespäätöksiin vähemmistö ei voi vaikuttaa, eikä
ääni jyrää yhtiökokouksessa.
Viestintä voi olla hyvinkin avointa, kuten
Nokialla. Alkuvuodelta saa kertoa madonluvut
ja silti välttää kurssin romahduksen, jos vies
tii aiemmilla näytöillä ansaituilla kannuksilla
uskottavasti loppuvuoden ihanuudesta.
Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.

BCG TURN—YOUR PARTNER
IN TRANSFORMATION,
TURNAROUND, AND
RESTRUCTURING
We deliver visible change at a rigorous pace.
No nonsense. Battle-tested experts. Deep
collaboration. Sustained performance improvement.
Change that lasts and sets up companies to win.
BCG TURN is a special transformation, turnaround and restructuring unit
of BCG that works with business leaders to deliver rapid, sustainable and
visible performance improvements, while strengthening their organizations and positioning them to win in the years ahead. By collaborating
shoulder to shoulder with the client and being a true performance
partner, BCG TURN achieves change that lasts. BCG TURN teams
combine the full strength of BCG’s consulting capabilities, BCG TURN
experts and former executives.
For more information about BCG TURN, please visit bcgturn.bcg.com

