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Älytön? hallitus

T

änä syksynä teemoinamme ovat hallitustyön kehittäminen sekä
tekoäly, joita tämä lehti valikoidusti käsittelee.
Risto Siilasmaan kirja Paranoidi optimisti on tuonut hallitustyön ja sen merkityksen laajalti myös julkiseen keskusteluun. Kirjaa arvioidessaan Arto Hiltunen toteaa, että kirjan arvo on myös siinä, että
se varmasti lisää keskustelua yritysten hallitusten roolista ja toimintaperiaatteista: ”Monen yrityksen hallitukselle tekee hyvää käydä Siilasmaan teesit ja opit läpi oman työnsä kehittämiseksi.”
Hallituksen keskeinen tehtävä on ymmärtää toimintaympäristöä sekä
päättää yhtiön strategiasta ja varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Hallituksen keskusteluilmapiirin tulisi olla avoin ja sallia kyseenalaistaminen. Hallitustyöskentelyä tulee jatkuvasti parantaa. Yrityksen hallituksen työskentelyä pitää voida arvioida ja sitä kautta kehittää edelleen.
Ilman avoimuutta menneistä onnistumisista ja virheistä emme voi oppia.
Tekoälykään ei auta siinä.
Tekoälystä Tero Ojanperä toteaa: ”Elämme tekoälyn suhteen samaa hetkeä kuin internetin suhteen vuonna 2000. Silloin hype oli kova, mutta oli
vaikea ennustaa, millaista osaamista internetin hyödyntäminen tulevaisuudessa vaatii. Muutos oli silti valtava.”
Tekoälyä voi hyödyntää monella tasolla. Sen avulla voi kehittää yrityksen prosesseja, parantaa tuotteiden laatua tai jopa mullistaa koko liiketoimintamallin, josta yksi esimerkki ovat palveluna tarjottavat itseohjautuvat
autot. Liiketoimintamallien uudistamiseen tekoälyn avulla vinkkejä tarjoaa myös Futuricen Tuomas Syrjänen artikkelissaan.
Global Network of Director Institutes (GNDI) julkaisi syyskuussa
raporttinsa kansainvälisestä hallituskyselystä (Global Director Survey).
Tutkimuksessa selvisi, että hallituksen jäsenet ympäri maailman jakavat
yhteisiä huolia esimerkiksi teknologian kehitykseen liittyen. Tärkeimpänä
teknologisena disruptorina oman organisaationsa kannalta vastaajat pitivät big dataa (63 % vastaajista) ja toiseksi tärkeimpänä tekoälyä (60 % vastaajista). Kuitenkin vain 28 prosenttia vastaajista käytti big dataa apuna
päätöksenteossa.
Hallitusten jäsenet siis Suomessa ja ympäri maailmaa tiedostavat tekoälyn tuovan muutoksia. Osataanko strategiaa muokata, liiketoimintaa ketterästi kehittää ja johtoa oikein haastaa näissä kysymyksissä, onkin sitten
toinen kysymys.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Helsingissä
marraskuussa 2018
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja
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Borenius is one of the largest and most experienced law firms in Finland.
We provide services in all areas of law for corporate clients.
BORENIUS.COM
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Unique problems
need unique solutions.
You are not generic. You are not standard
issue. You are not off the shelf. And
neither are the solutions we offer you.
Our ideas emerge from immersion in your
business and the business intelligence
and experience we have developed over
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get in touch.
deloitte.fi
© 2018 Deloitte Oy, Group of Companies
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Pohjoismaisen
hallintomallin
puolustus

T

ätä kirjoittaessa on vielä epä
selvää, mikä tulee olemaan lopul
linen sisältö hallituksen esi
tykseksi osakkeenomistajien
oikeuksia koskevan direktiivin
(SHRD) kansallisesta implementoinnista.
DIF suhtautuu pääsääntöisesti myöntei
sesti tulevaan sääntelyyn, mutta toivotta
vaa on, että direktiiviehdotuksen sallimista
vaihtoehdoista valitaan joustavimmat rat
kaisut, joilla tuetaan suomalaisten yritys
ten kilpailukykyä. Siltä osin kuin voimassa
oleva kansallinen järjestelmämme toimii,
eikä havaintoja ongelmista tai väärinkäytök
sistä ole esiintynyt, on turha monimutkaistaa
tilannetta tuomalla kansalliseen lainsäädän
töön malleja, jotka on alun perin suunniteltu
korjaamaan muualla esiintyviä puutteita.
Suomalainen ja pohjoismainen hallin
nointijärjestelmä on osoittautunut ylivertai
sen toimivaksi perustuen selkeään tehtävän
jakoon osin yhtiökokouksen ja hallituksen
sekä osin hallituksen ja toimitusjohtajan
välillä. Palkitsemisesta päättäminen seuraa
luontevasti tehtävänjakoa.
Osakkeenomistajien ääntä kuullaan yhtiö
kokouksessa, joka päättää hallituksen valin
nasta ja palkitsemisesta. Hallitus, joka yhtiö
kokousta paremmin tuntee ja ymmärtää
yhtiön todellisen tilanteen ja tarpeen, päät
tää toimitusjohtajan valinnasta ja palkitse
misesta. Valintaa ja siihen liittyvää vastuuta
sekä palkitsemista ei voi käytännössä järke
västi erottaa toisistaan.

Miten tehdä pohjois
maisesta hallintomallista
vientituote?

Edellä kerrottu tuntuu meistä itsestään
selvältä ja toimivalta, jopa siinä määrin, että
emme ehkä itse ole täysin ymmärtäneet,
miten hyvin meillä asiat ovat. Esimerkiksi
anglosaksisessa hallinnointimallissa merkit
tävä osa hallituksen jäsenistä edustaa opera
tiivista johtoa. Tällöin operatiivinen johto voi
teoriassa päättää itseään koskevista asioista
hallitustasolla, vaikka se käytännössä pyrki
sikin jääväämään itsensä päätöksenteosta.
Suomessa hallitukset koostuvat pää
sääntöisesti riippumattomista jäsenistä.
Saksassa taas on kaksiportainen hallinto
malli, jossa hallituksen tai hallintoneuvos
ton jäsenet nimitetään määräajaksi, jolloin
yhtiökokouksen on käytännössä mahdotonta
erottaa jäseniä kesken kauden.
Miten tehdä pohjoismaisesta hallinto
mallista vientituote? Ainakin meidän tulisi
kaikin tavoin pyrkiä itse huolehtimaan siitä,
ettemme liikaa hämmennä hyvin toimivaa
järjestelmää. Kuten englannin kielellä sano
taan: ”why fix it if it ain’t broken”.

Helsingissä
marraskuussa 2018
Kirsi Komi
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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TERO OJANPERÄ JA
KAISA OLKKONEN

”Jokaisen
hallituksen jäsenen
pitää kiinnostua
tekoälystä”
Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja
SSH Communications Security
DIF:n jäsen ja Senior Advisor
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Tero Ojanperä
toimitusjohtaja
Silo.AI
DIF:n hallituksen jäsen

Tulevina vuosina tekoäly myllertää
yritysten liiketoiminnan niin
perusteellisesti, ettei muutoksen
laajuutta vielä kunnolla
ymmärretä. Näin uskovat
teknologiayhtiöiden toimitus
johtajat ja hallitusammattilaiset
Kaisa Olkkonen ja Tero Ojanperä.
Heidän mielestään jokaisella
yrityksen hallituksen jäsenellä
pitää olla ymmärrystä tekoälyn
toiminnasta ja mahdollisuuksista.
Teksti: Mari Valkonen
Kuvat: Roope Permanto
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Miten uudet teknologiat muuttavat
yritysten liiketoimintamalleja?
Ojanperä: Lyhyellä tähtäimellä tekoäly paran
taa nykyisiä prosesseja ja tuo sitä kautta etua.
Yrityksen liiketoimintamalli tai ihmisten
käyttäytyminen eivät kuitenkaan muutu sillä,
että asiakas saa hieman paremman Netflix
suosituksen tai tietoturvaaukot löydetään
tehokkaammin. Pitkällä aikavälillä tekoälystä
tulee mentori, joka avustaa ihmistä kokonais
valtaisesti.
Opettelin ajamaan Ladalla ja siihen verrat
tuna Tesla on mukavampi, mutta silti minun
pitää istua ratissa Helsingistä Ouluun ja tan
kata välillä. Käytös ei siis ole muuttunut. Kun
itseohjautuva auto on todellisuutta, se muut
taa asioita valtavasti. Parkkijärjestelyt voivat
olla erilaisia ja auto voi tienata kuskaamalla
ihmisiä ja tavaroita sillä aikaa, kun istun
haastattelussa.
Olkkonen: Tekoälykeskustelu muistuttaa
paljon digitalisaatiokeskustelua siinä, että
tekoälyn hyödyntämisessä on eri tasoja. Ensin
näkin tekoälyä voi käyttää yrityksen omien
prosessien kehittämiseen, ja toiseksi sen avulla
voi parantaa tuotteiden laatua. Kolmannella
tasolla, aivan kuin digitalisaatiossa, ovat täysin
uudet liiketoimintamallit, kuten juuri itseoh
jautuvat autot, joita tarjotaan palveluna. Teko
äly vaikuttaa aivan jokaiseen ja läpäisee kai
ken, niin työkaluna kuin tapana tehdä asioita.

Millaista osaamista tekoälyn
hyödyntäminen vaatii yrityksiltä?
Ojanperä: Elämme tekoälyn suhteen samaa
hetkeä kuin internetin suhteen vuonna 2000.
Silloin hype oli kova, mutta oli vaikea ennus
taa, millaista osaamista internetin hyödyntä
minen tulevaisuudessa vaatii. Muutos oli silti
valtava.
Tekoälyssä tärkeää on datan ymmärtä
minen. Tekoälyä opetetaan menneisyyden
datalla, joten tulee keskeiseksi ymmärtää,
millä datalla tekoälyä opetetaan ja kuinka se
vaikuttaa päätöksiin. Sen ympärille syntyy
varmasti hyvin erilaisia rooleja.
Hyvä koodari ei välttämättä ole hyvä teko
älyn kehittäjä. Tekoälyn kehittämisessä pitää
olla kykyä analysoida dataa ja sitä, kuinka
datasta osana algoritmia syntyy ennustuksia.
Se poikkeaa paljon koodarin perustyöstä.
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Olkkonen: Tietenkin koodareita yhä tarvi
taan, sillä tekoälysovellukset pitää osata koo
data. Koodauskyky on ehdoton tuotannon
tekijä, jota yrityksillä on oltava.

Miten tekoälyn ja uusien teknologioiden
pitäisi näkyä hallituksen työskentelyssä?
Olkkonen: Hallituksen pitää pystyä haastamaan
operatiivista johtoa, kysyä oikeita kysymyksiä
ja varmistaa, että asiat ovat oikealla tavalla yri
tyksen agendalla. Se, millä tasolla tämä tapah
tuu, riippuu yrityksen ja hallituksen luonteesta.
Jos kyse on pienen yrityksen voimavarahalli
tuksesta, hallitus voi mennä yrityksen johdon
tueksi tuomaan konkreettisesti asioita pöydälle.
Suurissa yrityksissä operatiivisessa johdossa on
paljon enemmän osaamista ja resursseja eikä
hallitus osallistu operatiiviseen toimintaan.
Ojanperä: Yrityksellä pitäisi minimissään
olla näkemys siitä, miten se soveltaa tekoälyä.
Soveltaako se kypsäksi koettuja ratkaisuja eikä
itse investoi sellaisten kehittämiseen? Vai onko
se etunenässä kokeilemassa uusia ratkaisuja ja
etsii niistä kilpailuetua? Sitten ovat deep tech
tekoälyfirmat, jotka tekevät merkittäviä inves
tointeja uusiin ratkaisuihin. Ylätason strategia
määrittelee sitä, miten tekoäly vaikuttaa toi
mintaan.

Kuinka hyvin suomalaisten yritysten
hallituksissa on tehty linjavetoja
tekoälyn soveltamisesta?
Ojanperä: Kun kiinnostus tekoälyä kohtaan
on lisääntynyt, jokaisessa hallituksessa on var
masti vähintään keskusteltu asiasta. Vielä on
silti paljon töitä tehtävänä, jotta saataisiin
konkreettisia linjauksia.
Hallituksen kannattaa miettiä, onko yri
tyksellä lyhyellä tähtäimellä hankkeita, joissa
tekoälyä voi kokeilla pienillä investoinneilla.
Mikä olisi toisaalta sellainen mahdollinen
suuri murros, joka vaatisi suuria investointeja?
Koska päätöksiä tehdään? Tällä tasolla ei olla
monessakaan yrityksessä.
Olkkonen: Pörssiyrityksissä on hyvin resurs
seja ja osaamista. Osa pienyrityksistä on teko
älyyrityksiä, mutta paljon on niitä, jotka eivät
ole kovin pitkällä. Tarjontaa erilaisista semi
naareista ja keskusteluista on paljon, joten
asiassa on mahdollista päästä eteenpäin, vaikka
omassa yrityksessä ei ole tekoälyosaamista.

Tekoäly vaikuttaa aivan
jokaiseen ja läpäisee
kaiken, niin työkaluna kuin
tapana tehdä asioita.

Kaisa Olkkonen on SSH Communications
Security Oyj:n toimitusjohtaja, Cargotec
Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan
jäsen, Enfo Oyj:n hallituksen vara
puheenjohtaja ja John Nurmisen säätiön
hallituksen jäsen. Aikaisemmin Olkkonen
on työskennellyt Nokia Oyj:ssä eri
johtotehtävissä, muun muassa edun
valvontajohtajana. Koulutukseltaan hän
on juristi. DIF:n jäsen ja Senior Advisor.

Minkä toimialojen liiketoimintaa
uudet teknologiat myllertävät
eniten tai ensimmäisenä?
Olkkonen: Tämä vaikuttaa kaikkiin toimialoihin samoin kuin digitalisaatio aikoinaan.
Ehkä muutos vaikuttaa ensimmäisenä organisaatioihin, joissa dataa on paljon ja sillä on
paljon merkitystä.
Ojanperä: Luulen, että siellä missä digitalisaatio on edennyt hyvin pitkälle, esimerkiksi
verkkokaupassa.

Millaisia uhkia uudet teknologiat
tuovat liiketoimintaan?

Tero Ojanperä on tekoälyyritys Silo.AI:n
toimitusjohtaja sekä Vision+rahaston
hallituksen puheenjohtaja. Aiemmin
Ojanperä on työskennellyt Nokia Oyj:n
teknologia ja strategiajohtajana.
Hän on DNA Oyj:n ja Bittium Oyj:n
hallitusten jäsen sekä Tampereen
teknillisen yliopiston toiminnasta
vastaavan TTYsäätiön puheenjohtaja.
Ojanperä on valmistunut diplomi
insinööriksi Oulun yliopistosta ja väitellyt
tekniikan tohtoriksi Delftin teknillisessä
yliopistossa Alankomaissa. DIF:n
hallituksen jäsen.

Olkkonen: Suurin uhka on se, että yritys ei
osaa hyödyntää uusia teknologioita mutta
sen kilpailijat osaavat. Jos kehityksestä jää
jälkeen, kilpailukyky heikkenee jossain kohtaa kovaa vauhtia.
Ojanperä: Allekirjoitan tuon. Lisäksi yritykselle voi olla uhka, jos se luottaa tekoälyyn
sokeasti. Ei tarvitse ymmärtää, miten tekoäly syvällisesti toimii, mutta pitäisi ymmärtää,
miksi se ennustaa tietyllä tavoin. Jos tekoäly
ennustaa sairautta ihmisestä, pitää ymmärtää, mihin ennuste perustuu. Silloin lääkäri
voi arvioida, oliko ennuste hänestä luotettava.
Nyt kun EU:n tietosuoja-asetus on yrityksissä huomioitu, edistyksellisimpien dataa
hyödyntävien yritysten pitäisi pohtia jo seuraavaa askelta. Koska kuluttajat alkavat kysyä,
millaisen tekoälymallin yritys on rakentanut ennustamaan heidän käyttäytymistään?
Kuuluuko kuluttajille tällainen tieto? Silloin
joudutaan lainsäädännöllisesti miettimään,
onko tämä dataa, joka kuuluu ihmisille vai
onko se yrityksen liikesalaisuutta.
BOARDVIEW 2/2018

11

Pitkällä aikavälillä
tekoälystä tulee mentori,
joka avustaa ihmistä
kokonaisvaltaisesti.

Kun hyödynnetään suuria tietomassoja,
ovatko tietovuodot yrityksille riski?
Olkkonen: Tietenkään uhkia ei voi täysin poistaa, mutta työkaluja niiden hallintaan on olemassa. Suomalaisyrityksissä ja niiden hallituksissa tietoturvakysymykset tiedostetaan jo
hyvin, mutta käytännön ratkaisujen taso varmasti vaihtelee hyvin paljon.
Ojanperä: Toisaalta kun tekoälyn kerran
opettaa tietyllä datasetillä, datasta tulee sen
jälkeen tarpeetonta. Jos yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymisen data kerätään, kuluttajasta voidaan rakentaa malli, jonka perusteella hänen käyttäytymistä ennustetaan. Sen
jälkeen data ei ole enää kovin tarpeellista.
Tekoäly voi myös poistaa tarvetta säilöä dataa
pitkään.
Olkkonen: Iso osa tekoälyn käyttämästä
datasta ei koostu henkilötiedoista. Silti se voi
olla yrityksille hyvin kriittistä liikesalaisuutta
ja siksi se pitää suojata hyvin, mutta kysymys
yksityisyyden suojasta ei liity kaikkeen.

Miten hallitus varmistaa, että sillä
on riittävästi osaamista uusien
teknologioiden ja tekoälyn suhteen?
Ojanperä: Hallitusten jäsenten pitää hankkia
riittävästi tietoa ja kouluttautua. Sitä ei voi jättää nuoremmille jäsenille eikä operatiiviselle
johdolle. Kaikista ei tarvitse tulla asiantuntijoita, mutta pitää ymmärtää tekoälyn käyttökohteita ja osata kysyä oikeita kysymyksiä.
Olkkonen: Jokaisella hallituksen jäsenellä
pitää olla riittävästi uteliaisuutta hankkia
osaamista. Tietoa on valtavasti tarjolla.
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Jarruttaako EU:n sääntely suomalaisten
ja eurooppalaisten yritysten kehitystyötä
verrattuna Yhdysvaltoihin, jossa yritykset,
tai Kiinaan, jossa valtio voi Eurooppaa
vapaammin hyödyntää ihmisten tietoja?
Olkkonen: Sääntely hidastaa ja tekee kalliimmaksi luoda ja testata uusia malleja, mutta kyllä
sen kanssa pystyy elämään. Yhdysvaltojen etu
on lisäksi se, että se on yksi iso yhtenäismarkkina, jolla on yhtenäinen lainsäädäntö. Yritysten
on siksi helpompi kasvaa Yhdysvalloissa kuin
Euroopassa.
Ojanperä: Datan vapaammasta käytöstä on
yhdysvaltalaisille yrityksille selvää etua. Se sallii enemmän kokeilua. Yhdysvalloissa lainsäädäntö on Eurooppaa vapaampi, kun taas Kiinassa valtio kontrolloi datan käyttöä keskitetysti.
Eurooppa yrittää käydä keskitietä. Sääntely on
aina teknologiaa jäljessä, joten hyvin yksityiskohtainen sääntely voi johtaa jopa päinvastaisiin
tuloksiin kuin halutaan.

Tekoälyä ja digitalisaatiota
pidetään helposti teemoina, joita
ymmärtävät vain nuoret. Millaisia
riskejä tällaiseen ajatteluun liittyy
hallituksen näkökulmasta?
Ojanperä: Tällaisessa ajattelussa menee muutama
trendi sekaisin. Digitalisaation luoma kuluttajakäyttäytymisen muutos lähti nuorison ajamana,
jolloin on luonnollista ajatella, että jos yritys
haluaa olla digitalisaation huipulla, nuoria pitää
saada hallituksiin. Olisi kuitenkin väärin sanoa,
että tekoälyn luoma murros ja sen ymmärrys on
ikään sidottu. Hallituksiin pitäisi saada ennen
kaikkea uteliaisuutta, eikä se riipu iästä.
Olkkonen: Voi olla riski ajatella vain ikää.
Laaja kokemus auttaa myös tämän trendin laittamisessa kontekstiin.
Ojanperä: Yhdellä hallituksen jäsenellä voi olla
vahva teknologinen osaaminen tekoälystä, mutta
olisi väärin jättää hänen tehtäväkseen muodostaa hallituksen mielipide siitä, miten tekoälyä
sovelletaan. Jotta hän pystyy tuomaan osaamisensa esiin, muulla hallituksella pitää olla kiinnostusta ja innostusta perehtyä aiheeseen.
Olkkonen: Kaikkien hallituksen jäsenten osaamista tarvitaan myös tekoälykysymysten yhteydessä, ja siksi jokaisen pitää osallistua sen hyödyntämistä koskevaan työhön.
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Mitä voimme oppia pääomasijoittajilta tai Nokian
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THESIS REVIEW

Outperforming peers:
the corporate governance of
private equity backed companies
Relatively little is known about the decision-making
structures in private equity backed companies.
Simon Witney’s thesis looks inside this black box.

I

n this article, we review and comment
the thesis submitted by Simon Witney
to the Department of Law of the London
School of Economics in April 2017.
Witney, from Debevoise & Plimpton, is one
of the most prominent private equity lawyers
and currently a member of the British Private Equity and Venture Capital Association
(BVCA) Council.
Witney’s thesis presents several interesting propositions and hypotheses concerning
the role of corporate governance in producing performance improvements. Using
a sample of 50 UK private equity backed
portfolio companies, Witney seeks, inter alia,
to explain the outperformance that private
equity backed companies appear to demonstrate compared to their peers.
Whilst the thesis is focused on private
equity backed companies–as opposed to publicly traded companies–and against a backdrop of UK company law, it rewards its readers with clear and concise thoughts on the
role of governance that are relevant for any
company of significant size.
Although Finnish and UK company law
may differ in many ways, the underlying
principles and questions concerning company governance are sufficiently universal for
the discussions raised in the thesis to have

14
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bearing on questions of governance not only
in relation to Finnish private equity backed
companies but also more generally.

Success from governance mechanisms
The thesis is divided into four distinct parts,
the first of which describes the key theoretical frameworks upon which the thesis has
framed its key research questions: agency
cost theories, the contractarian approach to
corporate governance law and the literature
on incomplete contracts.
The second part lays out the main features
of private equity funds and owners or investors and what sets them apart from investors
in other types of companies. Third part of
the thesis considers the contractual bargains
to explore the extent to which private equity
backed companies make use of or seek to
avoid UK company law rules. The last and
fourth part of the thesis considers whether
private equity backed companies outperform
their peers and how that outperformance has
been explained by academics.
Witney argues in the last chapter of his
thesis that governance mechanisms are, in
fact, likely to be a vital part of private equity’s
success. The analysis of the governance rules
and processes common to the companies
in the sample suggests that they have three

Andreas Doepel
Partner
Borenius

Jyrki Tähtinen
Senior Partner
Borenius

Borenius is DIF’s
special partner.

distinct–although overlapping and broadly
aligned–purposes: (1) concluding more complete contracts and mitigating agency costs,
(2) making sound business and strategic
decisions that are regarded as legitimate and
(3) protecting the separate interests and preferences of the investor.

Particular features of private
equity governance
A key argument of Witney is that, in addition
to controlling agency costs and embedding a
superior decision-making process, a distinct

feature for private equity governance structures is to accommodate the specific ownership time horizons, risks and investment preferences, regulatory position and reputation
of the private equity fund and its manager.
According to Witney, the objective of the
private equity governance structure manifests itself in two main ways: first, a requirement to control the timing and process of the
sale of the company (exit), and secondly to
protect the investor from extraneous matters that could have a wider impact on the
investor in its own right.
BOARDVIEW 2/2018
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most private equity firms need to persuade
management teams and equity investors that
they can be trusted as investment partners
in the future. Hence, private equity investors
have an added incentive to ensure that certain
types of activity are avoided in the underlying
portfolio company and others are encouraged.

Relationship between private equity
governance and company law

In Finland, private equity has
been the best performing
asset class for the pension
institutions.

An example of the first type of concern
given by Witney would be a proposal to make
an acquisition that would make the portfolio company less attractive to a potential
acquirer, even if being a profitable investment in its own right and offering synergies
for the company.
An example of the second type of concern
could be for instance the damage to the
investor’s reputation caused by a corruption
scandal in a portfolio company, putting the
investor in breach of its own contractual or
regulatory commitments. In addition, private equity managers tend to be significant
investors closely identified with their portfolio
companies. Being “repeat players” means
16
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The evidence from the research initially
demonstrated that the objectives of the governance structure in private equity backed
companies motivated bespoke contractual
design of various decision-making and
control mechanisms. The thesis explores a
further suggested purpose of private equity
governance, that is to amend or disapply
provisions of UK company law.
Company law, as described by Witney, has
traditionally been focused on the interests of
the company, represented by the interests of
its “members as a whole”, as the object of the
exercise of directors’ powers, and majority
shareholders also have to concern themselves
with the interest of the company in order to
control agency costs that might otherwise be
imposed on minority shareholders.
A very common requirement of private
equity investors is to reach a contractual
agreement with a particular shareholder or
group of shareholders to conduct the business
of the company in a certain way. Company law
raises some difficult issues if a decision-making right is left to be exercised by a director
nominated by the private equity investor (e.g.
by requiring the consent of that director to
certain decisions). Issues may also arise if the
decision-making power is stated to be exercised in the interest of the private equity firm
and not in the interest of the company.

Four main purposes of
corporate governance
in private equity
backed companies,
along Witney:
1. mitigating agency costs: “stealing and
shirking”, but even more importantly performance management and
oversight;
2. shareholder-mandated procedures
for sound decision-making: relatively
small board comprising of people who
all understand the business intimately,
meets regularly and in many cases
includes an independent outside
director;
3. ensuring primacy of shareholder
specific interests, including not only
undertakings to the private equity
manager’s investors, but also protecting the reputation and safeguarding
the private equity firm from regulatory
sanctions and liability; and
4. disapplying or contracting around
company law directed rules: the
claim is supported by private equity
investors and other shareholders not
primarily relying on the background
legal rules for protection, but bargain
for such protection contractually.

Similarly, when the decision-making power
is left to the private equity investor as shareholder, questions arise whether that power
can be exercised with unlimited discretion
or whether there is an obligation to consider
the interests of the company. Witney notes
that interviews show these risks are not
considered material, as interests are typically
aligned–although not so when the company is
insolvent.
Witney asks whether there is a duty under
law for an investor to act in the best interest
of the company as a whole. Noting that the
question is not entirely clear under English
law, he refers to the most relevant case law
and concludes that in the absence of any wider
fiduciary obligations on shareholders, there
seems to be no grounds to call into question
the validity of undertakings by all or some
shareholders to exercise voting rights in a
particular way.
However, some case law suggests that there
may be some limitations when shareholders
exercise their corporate powers regarding
alteration to the Articles, requiring the shareholders to exercise their power “bona fide for
the benefit of the company as a whole”. Witney
raises the possibility that the courts would
regard a power to determine the outcome of a
vote by virtue of a consent right for the private
equity investor in a similar manner and subject to similar duties.
Some companies included in the research
sample (36 %) had been sufficiently concerned
with the limitations to include a provision in
the Investment Agreement allowing the private equity firm, as shareholder, to exercise its
rights in its own interest and without reference
to the interest of any other shareholder.
Another interesting topic discussed in the
thesis, in relation to company law, is whether
BOARDVIEW 2/2018
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the investor could be said to be a de facto
director of the company, or a shadow director.

Do private equity backed companies
outperform their peers and, if so, why?
In the last part, Witney raises the important
empirical question: Is there any evidence
that the corporate governance structure actually affects corporate performance?
The thesis considers what evidence there is
for the proposition that the decisions private
equity backed companies make lead to outcomes for stakeholders that, on average, differ from those seen in publicly held companies, or other privately held companies, and
whether they lead to “superior” outcomes.
Starting from evidence comparing the
net returns from private equity funds with
returns from the public market, Witney notes
18
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that the academic evidence remains mixed.
However, this would not necessarily imply
that the underlying private equity backed
investments would not generate superior
returns.
US academic studies cited in the thesis
tend to suggest that private equity backed
companies are taking different corporate
actions compared to their peers, leading
to better financial outcomes. According to
Witney, available evidence in Europe seems
to tell a similar positive story. We note that
in Finland, private equity has been the best
performing asset class for the pension institutions.
Considering academic explanations for
outperformance by private equity backed
companies, the thesis concludes that the relative significance of capital structure and

alignment of interest through equity ownership in driving private equity value creation
remains, to some extent, open to debate.

Do private equity governance models
lead to successful outcomes?
A further mechanism, more “active monitoring” of management, suggests a more effective system of governance. The research carried out by Witney concerning this aspect
emerges as one of the key points of the thesis.
Interviewees strongly endorsed the view that
an important part of the way in which private
equity firms achieve successful outcomes is
the way they transform corporate governance
mechanisms in the target companies.
The perceived value creation appears to
have two related sources: (1) improvements
in operational decision-making causing performance enhancements and procedures to
reduce risk of value destroying events and (2)
the ability to achieve a higher valuation at exit
because buyers will pay a “governance premium”.
A clear challenge identified in the thesis is
that existing studies have not settled the question of what role contractual governance rules
play in improving company performance, nor
have they identified the precise mechanisms
to achieve this. Witney argues that it is plausible that governance mechanisms in private
equity backed companies are contributing to
welfare gains–for the stakeholders involved
in negotiating those mechanisms. However,
there is not yet definitive empirical evidence
which demonstrates that.

Conclusions and recommendations
of the thesis
The thesis concludes that corporate governance is critically important for the private
equity investors in the research sample, and a

considerable investment is made to get it right.
The research demonstrates that the agency
costs helps understand the objectives of the
stakeholders in designing the governance system, but that it is an incomplete explanation.
While it seems clear that private equity
investors–on average–improve the financial
performance of the companies they invest in,
Witney concedes that it is not incontrovertibly
established by available evidence that more
effective decision-making procedures are a
part of the reason for that success.
The thesis concludes that possible reforms
of the law should aim to facilitate, rather than
hamper, the freedom for parties to contract
and to relax the existing mandatory rules that
restrict it. An effective governance structure
will respond to the economic incentives of
those with final say (the residual claimants).
Increased disclosure and transparency might
help to shape those incentives.

Final thoughts
Witney’s thesis offers an important addition to
the discussion on the role of corporate governance by its rare inside view of the governance structures employed in private equity
backed companies.
However, while the thesis credibly offers
that private equity backed companies outperform their peers and makes a convincing case
that governance mechanisms are contributing
to the success, it will be up to later scholars to
establish the definitive answer to the significance of governance mechanisms in creating
additional value in these companies.
Simon Witney gave a presentation based on his
PhD on corporate governance issues in private
equity backed companies during a breakfast
seminar arranged 13 April 2018 by DIF and Borenius
Attorneys Ltd.
BOARDVIEW 2/2018
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PANEELIKESKUSTELU

Pääomasijoittaja on
erilainen omistaja
NOPEAMMIN, SUORAVIIVAISEMMIN, KLIINISEMMIN
Miksi pääomasijoittajien omistamat yhtiöt kasvavat nopeammin
ja tuottavat paremmin kuin perinteiset pörssiyhtiöt?
Avain on aktiivinen omistajuus, hallituksen koheesio ja
selkeä yhteinen maali, sanovat pääomasijoitusyhtiöiden
toimitusjohtajat Eeva Ahdekivi Hartwall Capitalista, Kurt
Björklund Permirasta ja Jan Sasse Teollisuussijoituksesta.

P

Teksti: Terhi Rauhala

ääomasijoittajien sijoitusstrategia
on vahvasti kasvujohteinen. He
hakevat hyvien tuottomahdollisuuk
sien kohteita esimerkiksi toimialan
murrosvaihetta hyödyntävistä yhtiöistä, joilla
on teknologian tai uuden liiketoimintamallin
kautta mahdollisuus nopeaan kasvuun. Sijoi
tuksen aikajänne on kolmesta viiteen vuotta.
Riskit ovat isommat, mutta palkinto voi olla
sijoittajan elämää mullistava.
Nopean irtautumisen strategian lisäksi
mukana on kärsivällisempääkin rahaa.
Pääomasijoittajakin voi olla pitkäaikainen
omistaja, jos sijoituskohteen näkymät ovat
lupaavat.

Aktiivisesti ja rohkeasti
Pelkkä sijoitus ei kuitenkaan takaa kasvua.
Katse kääntyy väistämättä hallitustyösken

telyyn, siihen kosketuspintaan, joka omis
tajalla yrityksen toimintaan on. Mitä pää
omasijoittajien omistamien yhtiöiden halli
tusten kokoushuoneissa oikein tapahtuu?
”Kun omistaa työkseen, rooli yhtiössä
on aktiivisempi kuin perinteisissä pörssi
yhtiöissä, joiden omistus on hajautunutta ja
omistajat katsovat tilannetta usein kauem
paa”, toteaa Eeva Ahdekivi.
”Pääomasijoittajalla on tiukka fokus juuri
tietyn yrityksen liiketoiminnan kasvattami
seen tietyllä aikavälillä.”
Paine ryhdistää toimintaa. Pääomasijoit
tajien yhtiöissä päätökset syntyvät nopeasti.
Koko johtamisen ketju on suorempi ja viri
tetty tähän tarkoitukseen.
”Nopeassa muutoksessa nopea päätöksen
teko on yksi arvonluonnin väline”, muistut
taa Kurt Björklund.
BOARDVIEW 2/2018
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Hän kuvaa, miten pääomasijoittajilla on
pääsääntöisesti yksi peli, jota pelataan, kun
pörssiyhtiöissä on usein portfolio, mikä on
pienempiriskistä, mutta tuotto on sitä vastoin
matalampi.
”Merkittävän arvonnousun vuoksi pääomasijoittaja on valmis kyseenalaistamaan koko
sen hetkisen liiketoimintamallin ja myös
julistamaan muutoksen ääneen”, sanoo Jan
Sasse.
Hän perää vastaavaa rohkeutta myös julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä.
”Tilanne ei ole tietenkään näin mustavalkoinen. Pörssiyhtiöiden hallituksia ohjaa
tiukka regulaatio ja ne seuraavat tiukasti
kurssikehitystä. Riskinä on rajukin heilahdus
alaspäin, jos ilmoitetaan julkisesti suurista
suunnanmuutoksista”, hän toteaa.
Myös Ahdekiven mielestä pörssiyhtiöillä
olisi opittavaa pääomasijoitusmallista:
”Ennen kaikkea intensiivinen hallitustyö ja
omistajan paneutuminen yhtiön asioihin tuo
lisäarvoa. On kuitenkin muistettava, että pääomasijoittajat omistavat vain hyvin pienen
osan markkinoista. Kaikki yritykset eivät voi
kasvaa 20 prosentin vuosivauhtia, eivätkä
johtaa toimintaansa listaamattomien yhtiöiden tapaan.”

Oikeat ihmiset tiimiin
Sijoituskohteissaan pääomasijoittajat keskittyvät yhä enemmän yhtiön osaamispääomaan fyysisten varantojen sijaan. Omistaja
arvioi, mitä osaamista tavoiteltuun arvonluontiin tarvitaan, mitä firmassa jo on ja mitä tarvitaan lisää.
”Me keräämme yhtiöstä kaiken saatavilla
olevan tiedon, hyvinvointi- ja henkilöstötutkimukset, asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimukset. Käymme toimitusjohtajan
kanssa kierroksella ja keskustelemme ihmisten
kanssa”, kertoo Björklund.
”Haluamme selvittää, mikä on välimatka
meille esitellyn ja todellisen tilanteen välillä”,
Ahdekivi jatkaa.
Hallituskokoonpano menee yleensä uusiksi
pääomasijoittajan tullessa merkittävimmäksi
omistajaksi. Toimitusjohtajan kohdalla näin ei
automaattisesti käy, mutta nopean syklin omistaja haluaa, että asiat niin sanotusti tapahtuvat.
Pääomasijoittajaympäristössä menestyy hyvin
pragmaattinen ja asiaorientoitunut toimitusjohtaja.
Tiimien rakentamiseen käytetään myös
ulkopuolista asiantuntemusta, eikä ole tavatonta, että ennen irtautumista pääomasijoittaja on vaihtanut koko toimivan johdon.

Johto kontrolliin

Mihin hallitusta tällaisessa
omistajuudessa edes
tarvitaan?
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Pääomasijoittaja todennäköisesti näkyy ja kuuluu yhtiön hallituksen työskentelyssä. Omistaja, hallitus ja johto sopivat yhdessä suunnitelmasta, jolla omistajan tavoitteet saavutetaan
määräajassa.
Hallitusjäsenet sitoutetaan pääomasijoittajien maailmassa omistajuudella. Ahdekiven
mukaan osakkuus on useimmiten edellytys hallitusjäsenyydelle. Mahdollisuus merkittävään
pääomavoittoon pitää hallituksen yhtenäisenä.
”Hyvän tuottonäkymän takia tähän vaihtoehtoon myös tartutaan innokkaasti”, hän sanoo.

”Kun johto on omistajan kontrollissa, voidaan keskittyä liiketoiminnan vaikeimpaan
ja eniten arvoa lisäävään osaan. Hajautetun
omistajuuden yhtiöissä samanlaista kontrollia
ei ole”, Björklund täydentää.

Hallitus on sillanrakentaja
Herää kysymys, mihin hallitusta tällaisessa
omistajuudessa edes tarvitaan? Pääomasijoittaja näkee hallituksella kuitenkin muitakin
kuin governance-roolin.
”Yksi tärkeimmistä on asiantuntemuksen
tuominen yhtiöön. Jos puolet yrityksen menestyksestä syntyy oikea-aikaisesta reagoinnista ja
oikeista päätöksistä, on toinen puoli riippuvainen siitä, keitä huoneessa istuu päätöksiä tekemässä”, Björklund sanoo.
Jan Sasse on samaa mieltä: ”Haemme
hallituksiin toimialaosaamista diversiteetin
kautta. Olemme valmiita ottamaan hallitukseen jäseniä, joiden ikä alkaa kakkosella tai
kolmosella, mutta joilla on vahva osaaminen
esimerkiksi startup-maailmasta.”

Pääomasijoittaja katselee yhtiötä kliinisten
lasien läpi. Sasse huomauttaa, ettei se saa olla
ainoa näkymä yhtiöön.
”Harvoin kasvu kuitenkaan etenee teoreettisen
mallin mukaan. Tarvitaan ulkopuolista näkökulmaa, sillä jos mennään kovaa yhteen suuntaan, voidaan törmätä myös betoniseinään.”
Ahdekivi korostaa myös ulkopuolisen
puheenjohtajan merkitystä. Lisäksi yhden
toimialaosaajan varaan rakennettu hallitus
on yhtä lailla riski.
”Jos hänen tietonsa ovat vanhentuneita tai
kemiat eivät toimi, menetetään mahdollisuus
tuntea toimiala.”
”Lopulta tiimidynamiikka on pääomasijoittajien salainen kastikeresepti vahvan kasvun
rakentamiseen. Oikeat ihmiset rakentavat
sillan teorian ja toimitusjohtajan tiistaiaamun
todellisuuden välille”, Kurt Björklund
summaa.
Eeva Ahdekivi, Kurt Björklund ja Jan Sasse
keskustelivat DIF:n jäsenlounaalla 3.9.2018.
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NOKIAN ROMAHDUS JA UUSI NOUSU

Vainoharhainen optimisti
tekee syväanalyysia
Estikö avoimuuden ja kritiikin tukahduttanut
yrityskulttuuri Nokiaa uusiutumasta? Risto Siilasmaan
Paranoidi optimisti valottaa Nokian romahduksen
syitä myös hallitustyön näkökulmasta.

R

ingtone-kirjasta Boardview-lehden
edelliseen numeroon kirjoittamassani arvioinnissa totesin, että siinä
Nokian hallitustyön ja hallintokulttuurin osuutta Nokian luhistumiseen arvioitiin huomattavan vähän. Risto Siilasmaa vastaa tähän tarpeeseen tuhdilla kirjalla, jossa
pääosaa ja sankaria näyttelee hän itse.
Risto Siilasmaan ja Catherine Fredmanin
teos Paranoidi optimisti tuo jonkin verran
lisävaloa Nokian romahduksen syihin. Kuitenkin Ringtone-kirjan kirjoittajien Yves L.
Dozin ja Keely Wilsonin toteamus, että Nokia
jatkoi liian kauan sitä tekemistä, jossa se oli
hyvä, pitää paikkansa Siilasmaankin analyysin mukaan. Nokia ei kyennyt muuntautumaan tehokkaasta puhelimien kehittäjästä ja
valmistajasta verkostotalouden hyödyntäjäksi
ja yhteistyökumppaneiden kapellimestariksi.
Siilasmaa pureutuu kuitenkin Dozia ja
Wilsonia paremmin uusiutumattomuuden
syihin. Hänellä on ollut siihen erinomainen
näköalapaikka Nokian hallituksen jäsenenä.

johtajan ja hallituksen puheenjohtajan
Jorma Ollilan tapaa johtaa Nokiaa ja sen
hallitustyötä.
Arvostelu on epäilemättä jossain määrin oikeutettua, mutta toisaalta täytyy muistaa, että Ollilan tyylillä ja kulttuurilla luotiin ainutlaatuinen menestystarina, joka loi
pitkään vaurautta ja hyvinvointia koko Suomelle.
Olennainen havainto lieneekin, että se
tapa ja kulttuuri, joka synnytti aikanaan
huikean menestyksen, oli joko muuttunut menestyksen myötä tai ei enää toiminut
nopeassa ja perusteellisessa toimintaympäristömuutoksessa. Muutamat henkilökohtaiset tölväisyt ja julkinen debatti siitä, kuka on
kenellekin huutanut, voidaan jättää omaan
arvoonsa.
Kirjan todellinen arvo onkin siinä, että se
varmasti lisää keskustelua yritysten hallitusten roolista ja toimintaperiaatteista. Monen

Arto Hiltunen

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

Jäikö kulttuuri jälkeen?
Siilasmaan mukaan keskeisin syy Nokian
kyvyttömyyteen uusiutua Applen ja Googlen kehitettyä uudet käyttöjärjestelmät ja
ansaintalogiikat matkapuhelinalalle oli hallinto- ja yrityskulttuuri, joka ei sallinut avoimuutta, kyseenalaistamista ja kritiikkiä.
Näin toteamalla Siilasmaa tulee arvostelleeksi voimakkaasti Nokian entisen toimitus-

Siilasmaa muuttaa kuvaa
hallituksen ja johdon jäsenistä
inhimillisempään suuntaan.
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yrityksen hallitukselle tekee hyvää käydä Sii
lasmaan teesit ja opit läpi oman työnsä kehit
tämiseksi.

Nokian markkina-arvo

Paranoidi luottaa skenaarioihin

Miljardia dollaria
200

Siilasmaa esittelee läpi kirjan omaa johtamis
filosofiaansa, paranoidia optimismia. Para
noidi tarkoittaa suomeksi vainoharhaista.
Siilasmaa muokkaa sanan merkityssisältöä eri
skenaarioiden ja niiden seurausten selvittä
misen suuntaan. Optimismi taas kuvaa hänen
elämänasennettaan, jonka mukaan kaikkiin
ongelmiin on aina olemassa ratkaisu.
Siilasmaan skenaariopohjainen strategi
nen suunnittelu on omienkin kokemusteni
mukaan erinomainen keino yrittää hallita epä
selvää toimintaympäristön tulevaisuuden
näkymää. Haasteeksi siinä muodostuu sellais
ten kehityshankkeiden ja projektien valinta,
jotka turvaisivat yrityksen tulevaisuuden, jos
skenaariot antavat hyvin erilaisia loppu
tulemia. Toisaalta, jo sen tiedostaminen, että
tulevaisuus voi kehittyä kovin moneen eri
suuntaan, on arvokas osa yritysjohdon ja halli
tuksen ymmärrystä.
Siilasmaan paranoidiin luonteeseen kuuluu
myös sen pohtiminen, mitä sitten tehdään, jos
kaikki meneekin hyvistä suunnitelmista huoli
matta pieleen. Käytäntö on harvinainen mutta
terveellinen ja tarpeellinen kaikissa yrityksissä.
Hallituksen esityksiin liitettävä kunnollinen
riskianalyysi toimenpidesunnitelmineen lienee
käytännöllisin tapa hahmottaa kulloiseenkin
päätökseen liittyvät riskit. Hallituksen pitää
tunnistaa ne päätöstä tehdessään.
Nokian aikaisemmasta strategisesta suun
nittelusta Siilasmaa ei anna kovin ruusuista
kuvaa. Hän kuvaa entisen mahtiyrityksen stra
tegiaa pinnalliseksi ja kovin epämääräiseksi,
lähinnä tavoiteluetteloksi ilman selvää käsi
tystä, miten tavoitteet saavutetaan. Nokian sen
aikaiset resurssit huomioon ottaen toteamus
vaikuttaa oudolta.
Toinen Siilasmaan johtamisen filosofia on
yrittäjämäinen johtajuus. Tähän johtamis
oppiin Siilasmaa liittää kymmenen kohdan lis
tan hyviä johtamisen toimintaperiaatteita vas
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Nokian markkina-arvo marraskuussa 2018
oli noin 30 miljardia dollaria.
Lähde: BCG 2017; viitattu S&P Capital IQ

tuuntunnosta opinjanoon. Kaikki erinomaisia
johtamisen oppeja, vaikka ne eivät muodosta
kaan mitään yhtenäistä, loogista rakennetta.
Eihän toki johtaminenkaan aina ole erityisen
loogista ja strukturoitua toimintaa.

Sankaritarina, joka kannatta lukea
Vahvuutena Siilasmaan kirjassa on monimut
kaisen mobiiliteknologian terminologian ja
logiikan tekeminen ymmärrettäväksi. Siilas
maa jaksaa selittää asiat niin, että maallikko
kin ymmärtää.
Toinen vahvuus on omien ja hallituksen
jäsenten tunteiden kuvaaminen ja empatiaa
uhkuva tunnetilojen ymmärrys. Siilasmaa
muuttaa kuvaa hallituksen ja johdon jäsenistä
faktapohjalta asioita päättävistä roboteista
paljon inhimillisempään suuntaan. Kaikkien,
isojenkin päätösten taustalla voi olla ennak
koluuloja, pyrkyryyttä, kaunaisuutta ja muita
inhimillisiä tunteita. Siksi neuvotteluissa
yksittäisten sanavalintojenkin merkitys voi
olla suuri.
Erityisesti kirjan toisessa osassa sorrutaan
kuitenkin leipomaan Siilasmaasta lähes yli
inhimillinen sankari, joka jokseenkin yksin vie
Nokian halki karikkoisten vesien kohti lopul

Päätösten taustalla voi
olla ennakkoluuloja,
pyrkyryyttä,
kaunaisuutta tai muita
inhimillisiä tunteita.

PALKITSEMINEN
YHTIÖKOKOUKSIIN.
OLETKO VALMIS?

THE DIRECTOR
COMPENSATION REPORTS

lista voittoa. Samanlaiseen henkilökultin
rakentamiseen törmää lähes kaikissa
”haamukirjoittajan” kanssa tehdyissä
henkilöhistorioissa ja tietokirjoissa. Tässä
tapauksessa kirjoittaja, Catherine Fredman,
on saanut nimensä kirjan kanteen ja kiitokset esipuheeseen. Jos Siilasmaa olisi kirjoittanut kirjan täysin itse, veikkaan, että päähenkilön hehkutus olisi pienemmässä osassa.
Ensimmäinen osa kirjasta Siilasmaan
puheenjohtajuuteen asti on viihdyttävä ja
mukaansa tempaava, melkein kuin lukisi
romaania. Toisen osan yksityiskohtaiset selostukset Microsoft-neuvotteluiden
kulusta alkavat hetkittäin jo ikävystyttää.
Toisaalta kertomus yrityskauppojen toisinaan tuskaisesta syntyprosessista on opettavaista luettavaa, erityisesti niille lukijoille,
jotka eivät ole olleet tällaisessa prosessissa
itse mukana.
Kaiken kaikkiaan kirja on arvokas täydennys liikkeenjohdon ja hallitusjäsenten käsikirjastoon ja ansaitsee ehdottomasti tulla luetuksi.
Risto Siilasmaa & Catherine Fredman:
Paranoidi optimisti, Tammi 2018.

TOP EXECUTIVE
COMPENSATION SURVEY

www.alexander.fi

HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN

Hyvä seuraajasuunnittelu
on muutakin kuin
puheenjohtajan taiteilua
Seuraajasuunnittelun onnistuminen on yhtiön menestyksen kannalta
kriittistä. Silti liian monelle hallitukselle kelpaa kyllin hyvä toimitusjohtaja.

V

uonna 2016 BCG teki laajan tutkimuksen pohjoismaisten hallitusten roolista omistaja-arvon luojina
(ks. ”Hallitus luo omistaja-arvoa”,
Boardview 3–4/2016). Tutkimuksessa muodostimme tehokasta hallitustyöskentelyä
kuvaavan timanttimallin, pureuduimme tarkemmin strategian ja tavoitteiden asettamiseen sekä valotimme hyvinä pidettyjä käytännön toimintatapoja.
Totesimme pohjoismaisen hallintomallin
eri osapuolten selkeiden roolien ja vastuiden
tukevan tehokkaasti omistaja-arvon luomista.
Havaitsimme myös pohjoismaisten yhtiöiden
tuoton ylittävän yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten verrokkien tuoton useimmilla ajanjaksoilla.
Tutkimuksesta nousi kuitenkin esiin myös
parannuksia vaativia hallitustyöskentelyn osaalueita. Sekä toimiva johto että hallitukset
nostivat esiin erityisesti seuraajasuunnittelun

Strategia ja
tavoitteet
Hallitus
kokoonpano
ja roolit
Työskentely
menetelmät

ja johdon kehittämisen tällaisena alueena.
Hallitukset kokivat, että vaatimukset toimitusjohtajia kohtaan ovat murroksessa, eikä
seuraajasuunnittelu ole useinkaan helppoa.
Johdon puolelta nousi esiin luottamuspula
seuraajasuunnittelun ammattimaisuutta
kohtaan.
Tänä vuonna syvensimme vuoden 2016
tutkimusta juuri tällä osa-alueella BCG:n
ja Egon Zehnderin yhteistyönä. Haastattelimme yli 70 hallitusten puheenjohtajaa ja
toimitusjohtajaa. Lisäksi toteutimme noin
400 vastausta saaneen laajemman kyselyn.
Analysoimme myös neljän Pohjoismaan 20
suurimman yrityksen neljä viimeisintä toimitusjohtajavaihdosta ja tutkimme yhtiöiden menestystä eri ajanjaksoina ennen ja
jälkeen vaihdoksen.
Tulokset vahvistivat käsityksemme, että
seuraajasuunnittelun onnistuminen on
yhtiöiden menestyksen kannalta kriittistä.

1. Arvon luonnin strategia ja tavoitteet

2. Hallitus
kokoonpano

3. Hallituksen ja
johdon yhteistyö

6. Aika
investointi

4. Hallituksen
puheenjohtajan
rooli

5. Seuraaja
suunnittelu
ja johdon
kehittäminen

7. Toimintatavat ja
kulttuuri

8. Suorituskyvyn seuranta ja riskienhallinta

Hallinnointi
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9. Laillisuus ja yritysvastuu

Tuukka Seppä

Pohjoismaiden
toimitusjohtaja,
Boston Consulting Group

Heikki Kivilaakso

konsultti,
Egon Zehnder

Boston Consulting
Group on DIF:n
asiantuntijakumppani.

Tutkimuksen taustatekijät
1. Vaatimukset toimitusjohtajia
kohtaan muuttuvat nopeasti
2. Johto ei täysin luota
seuraajasuunnittelun
ammattimaisuuteen

388

Kyselyyn vastasi
henkilöä
Haastattelimme 70 pohjoismaista
toimitusjohtajaa, hallituksen
puheenjohtajaa tai jäsentä ja
henkilöstöjohtajaa

Tulosten perusteella on myös selvää, että
tarve parantaa seuraajasuunnittelun käytäntöjä on akuutti. Monelle tuntuu olevan epäselvää, kuinka onnistunut seuraajasuunnittelu oikein tapahtuu. Toimitusjohtajan
seuraajan valinta nähdään usein hallituksen
puheenjohtajan vahvasti ajamana suorituksena, joka näyttäytyy ulkopuolisille arvoituksellisena.

Vain kaksi kolmesta
toimitusjohtajasta onnistuu
Johtaako toimitusjohtajan vaihdos yhtiön
parempaan menestykseen? Olisiko
toimitusjohtaja pitänyt vaihtaa jo aiemmin?
Oliko uusi johtaja kyvyiltään sopiva? Vastataksemme näihin kysymyksiin analysoimme
kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon
kehitystä Pohjoismaiden johtavien yritysten neljän viimeisen toimitusjohtajan aikana.
Luokittelimme toimitusjohtajavaihdokset
kolmeen ryhmään: onnistuneisiin, myöhästyneisiin ja epäonnistuneisiin.
Tulkitsimme epäonnistuneiksi valinnoiksi
ne, joissa toimitusjohtaja lopetti yhtiön palveluksessa kolmen vuoden kuluessa päätymättä parempaan asemaan muualla. Myöhästyneiksi tulkitsimme tapaukset, joissa
yhtiön hyvä kehitys kääntyi vastoinkäymisiksi toimitusjohtajan kauden loppupuolella ja joissa hänen seuraajansa sittemmin
menestyi huomattavasti paremmin.
Tulosten rohkaiseva osuus on, että liki
kaksi kolmannesta vaihdoksista voidaan luokitella onnistuneiksi. Toisaalta taas yli kolmannes tutkittavista vaihdoksista näyttää
epäonnistuneen tai myöhästyneen.
Johtajavaihdos on yhtiön menestyksen
kannalta kriittinen päätös. Epäonnistumisen hinta on suuri. Aineistossamme onnistuneiden toimitusjohtajien kaudella yhtiöiden
keskimääräinen tuotto osakkeenomistajille
on ollut 24 prosenttia, kun taas epäonnistuneissa tapauksissa tuotto on jäänyt kuuteen
prosenttiin – toisin sanoen yhteen neljännekseen onnistuneisiin tapauksiin nähden.

Toimitusjohtajavaihdosten
onnistumisen jakauma
130
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64%

66%

16%

19%

20%

16%

Pohjoismaiden
keskiarvo

Suomi

Pohjoismaiden
suurimpien
yritysten
viimeisimmästä
neljästä
toimitusjohtaja
vaihdoksesta on
epäonnistunut tai
myöhästynyt.

Onnistunut
Myöhästynyt
Epäonnistunut

Myöhästyneissä vaihdoksissa tuotto jäi
lähes yhtä huonoksi eli seitsemään prosenttiin. Aineiston perusteella nähtiin lisäksi, että
mikäli myöhästyneet vaihdokset olisi toteutettu keskimäärin 18 kuukautta aiemmin,
olisi monen toimitusjohtajan kautta voitu
vielä pitää onnistuneena.

Askel parempaan: järjestelmällinen
seuraajasuunnittelu
Tutkimuksessamme kolme neljästä hallitusjäsenestä katsoi hallituksen ohjaavan seuraajasuunnittelua systemaattisen ja jatkuvan
prosessin kautta eikä ainoastaan reagoimalla
yksittäisiin tilanteisiin. Toimitusjohtajista
kuitenkin vain puolet jakoi saman käsityksen.
Tämän lisäksi haastatteluissamme tuli johdonmukaisesti ilmi neljä teemaa, joilla seuraajasuunnittelua luonnehdittiin:
• Seuraajasuunnittelu on puheenjohtajan
taidetta. Prosesseja on käytössä vain osin.
• Yleisiä käytäntöjä sovelletaan vain harvoin
yhtiön tilanteeseen ja strategiaan erityisesti
sovitetulla tavalla.
• ”Kyllin hyvä” toimitusjohtaja kelpaa.
• Henkilöstöjohtoa hyödynnetään vain hyvin
rajoitetusti.
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Hallitus ohjaa seuraajasuunnittelua ja johtamisen kehittämistä systemaattisen ja
jatkuvan prosessin kautta eikä yksittäisinä tapahtumina
40%
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Samaa mieltä

Melko samaa
mieltä

2%

En osaa sanoa

Järjestelmällisellä seuraajasuunnittelulla voidaan merkittävästi parantaa valinnan tuloksen ennustettavuutta, ehdokkaiden määrää ja valmiutta sekä eri osapuolten

Melko eri mieltä

Eri mieltä

ymmärrystä valinnan perusteista. Hyvä malli
koostuu viidestä askeleesta, joiden toteutumisen varmistamiseksi hallituksen kannattaa
tukeutua myös yhtiön henkilöstöjohtajaan.

1. Strategia ja toimintamalli
2. Valinta
Seuraajastrategian ja liike
Kriteerit valinnan tekemiseen tämänhetkisen
toimintastrategian yhdistäminen
strategian ja suoritustason perusteella
”Ideaalin toimitusjohtajan”
Sisäisten ehdokkaiden lista
kuvaaminen
Ulkoisten ehdokkaiden lista
Ohjeistus sisäisten ehdokkaiden
Läpinäkyvä valintamenetelmä
kehittämiseen
Kaikkien oleellisten asianomistajien
Menetelmät seuraajan valintaan
kuuleminen
sekä suunnittelussa että
yllättävässä tilanteessa
Henkilöstöjohdon roolin
1
määrittäminen
2
Strategia ja
toimintamalli
●

●

●

●

●

●

Johto
Hallitus

●

●

●

●

3. Perehdytys
Menestyksen
edellytysten luominen
toimitusjohtajalle
Johdantoohjelma sekä
sisäiselle että ulkoiselle
seuraajalle
Alustava strategia
Kommunikaatio
suunnitelma
Toimintatavat toimitus
johtajan, hallituksen ja
puheenjohtajan välillä
●

●

●

●

●

Valinta
4. Kehitys ja
seuraajasuunnittelu
Suorituksen mittaaminen
ja tulosten edellyttäminen
Toimitusjohtajan
osallistaminen
seuraajasuunnitteluun
Sisäisen (ja ulkoisen)
ehdokaslistan
ylläpitäminen ja
yksilöiden kehittäminen
Vuosittainen portfolion ja
strategian läpikäynti
●

5. Vaihdos
Proaktiivinen siirtymä
suunnitelma (kun
mahdollista)
Tehokkaan siirtymän
varmistaminen
Sisäinen ja ulkoinen
kommunikointisuunnitelma

3

Vaihdos

●

●

●
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Perehdytys

5
Kehitys ja
seuraaja
suunnittelu

4

●

●

●

12

kysymystä, joita hallitusten tulisi
säännöllisesti kysyä itseltään

Tutkimuksemme ja kokemuksemme perusteella olemme BCG:n ja Egon Zehnderin kesken koostaneet tarkistuslistan, jota voidaan
käyttää nykyisten käytäntöjen arviointiin ja
jatkuvaan parantamiseen.
Strategia ja toimintamalli
1. Pohjautuuko seuraajasuunnittelu
strategiaamme ja toimintamalliimme?
2. Käsittelemmekö seuraajasuunnittelua
ennustamattomana taiteenlajina,
tarkkana tieteenä vai näiden kahden
yhdistelmänä?
3. Tukeeko henkilöstöjohto hallituksen
seuraajasuunnitteluprosessia?
Valinta
4. Onko valintaprosessi niin hyvin jäsennelty ja objektiivinen, että suurin osa
hallituksen jäsenistä päätyisi samaan
valintaan sitä seuraamalla?
5. Sisältääkö ehdokaslista ainakin kolme
pitkäaikaista, kyvykästä tulevaisuuden
johtajaa, jotka voisivat olla valmiita
toimitusjohtajaksi jo piakkoin?
Perehdytys
6. Saavatko uudet toimitusjohtajat riittävät
eväät ja ymmärryksen ollakseen valmiita
ensimmäisestä päivästä alkaen?

Kehitys ja seuraajasuunnittelu
7. Osaammeko nimetä yhtiön parhaat
25–50 lahjakkuutta?
8. Rakennammeko “toimitusjohtajaputkea”
järjestelmällisesti?
9. Vastaako laaja ehdokaslistamme
diversiteetti- ja muita tavoitteitamme?
10. Ovatko käsityksemme ehdokaslistan
henkilöistä muodostuneet satunnaisten
kanssakäymisten kautta vai tukeutuvatko
ne järjestelmälliseen arviointiin?
Vaihdos / oikea-aikainen seuraaja
11. Muuttuisiko seuraajasuunnitteluprosessimme, jos nykyinen toimitusjohtaja päättäisikin äkillisesti lähteä?
12. Olemmeko valmiita ja kyvykkäitä vaihtamaan toimitusjohtajan, jos näemme, että
yhtiön menestys ja kehitysnopeus vaatisivat erilaisen profiilin kuin nykyinen?
Hallitusten kannattaa seurata tätä tarkistuslistaa säännöllisesti ja näin kehittää seuraajasuunnittelua askel askeleelta paremmaksi.
Tehtävää ei kannata nykypäivänä jättää
pelkästään puheenjohtajan vastuulle. Seuraajasuunnittelun tulisi perustua järjestelmälliseen malliin, jossa keskeiset päätökset
tehdään perustuen huolelliseen valmistautumiseen ja mahdollisimman objektiivisiin
kriteereihin.
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TUTKIMUS

DIF käynnistää
hallitustyötutkimuksen
Tutkimus tuottaa uutta tietoa hallitusten
ajankäytöstä ja osallistumisesta strategiatyöhön.

D

irectors’ Institute Finland (DIF)
käynnistää hallitustyöskentelyä
käsittelevän tutkimuksen, joka
kartoittaa suomalaisten suuryritysten hallitusten ajankäyttöä ja osallistumista
strategiseen päätöksentekoon. Tutkimuksen toteuttaa Nordic Institute of Business &
Society (NIBS) -ajatushautomo.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta
tietoa hallitustyöskentelystä mutta myös vahvistaa ammattimaisen hallitustyön arvostusta
Suomessa tuomalla esiin hallitusten yrityksille tuottama lisäarvo.
Tutkimus selvittää hallitusten osallistumista strategiseen päätöksentekoon erityisesti liiketoimintamallien uudistamisen ja
orgaanisen kasvun näkökulmista. Tutkimuksen keskeinen kysymys on myös, kuinka
hyvin hallitusten ja toimivan johdon yhteistyön koetaan toimivan ja millä osa-alueilla
yhteistyötä tulisi parantaa. Tutkimuksen
tulokset tuottavat tärkeää lisätietoa strategiatyöhön osallistumisesta. Tarkastelussa
ovat erityisesti hallituksen ajankäyttö ja työtavat.
Yksilöityjä, hallituksen strategiatyön eri
osa-alueisiin pureutuvia tutkimuksia ei ole
aiemmin tehty. Olemassa olevat tutkimukset keskittyvät pääsääntöisesti hallituksen
kokoonpanoon, rooliin ja toimintatapoihin
johdon rekrytoinnissa sekä erilaisissa rahoitus- ja yritysjärjestelyissä. Hallitusten ajankäyttöä ja osallistumista strategiatyöhön on
aikaisemmin kartoitettu yleisellä tasolla suhteessa muihin asioihin, kuten johdon nimityksiin ja tuloksellisuuden seurantaan.
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Tiedetään, että hallitukset käyttävät strategiatyöhön yleisesti ottaen eniten aikaa
(Deloitte: 80 % hallituksen työajasta), mutta
siitä, mihin strategiatyön yksilöityihin osaalueisiin aikaa käytetään – tai pitäisi käyttää
– ei aiempien selvitysten pohjalta tiedetä paljoakaan.
Syyskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välillä
toteutettava tutkimus koostuu suurten yritysten hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien haastatteluista sekä 500 suurimman
suomalaisen yrityksen hallitusjäsenille ja toimitusjohtajille tehtävästä kyselystä. Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman monelta
hallitusjäseneltä ja toimitusjohtajalta.
Tutkimus kerryttää myös akateemisesti
kiinnostavan tietoaineiston suomalaisesta
hallitustyöskentelystä. Sen tulokset puretaan yleisölle keväällä 2019 tutkimusraportin
lisäksi useissa lehtiartikkeleissa, kommentaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.
Tutkimuksen rahoittavat DIF:n lisäksi
yhteisöjäsenet Varma, Ilmarinen, Elo ja Solidium. Tutkimusprojektia varten on perustettu
ohjausryhmä NIBSin, DIF:n ja yhteisöjäsenten edustajista. DIF:ia edustavat pääsihteeri
Maarit Aarni-Sirviö sekä hallituksen jäsen
Juha Rantanen.
Nordic Institute of Business & Society osk.
(NIBS) on uudenlainen ajatushautomo ja ideatoteuttamo, jonka missiona on – pohjoismaisen yhteiskuntamallin ja osaamisen pohjalta –
edistää ihmisten, organisaatioiden, toimialojen
ja samalla koko yhteiskunnan muutosta tunnistamalla keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia totunnaisissa toimintamalleissa.

Henrikki Tikkanen

Aalto-yliopiston
Kauppakorkeakoulun
A. I. Virtanen -professori,
KTT, NIBSin hallituksen
puheenjohtaja

Pekka Mattila

Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun
Professor of Practice,
VTT, NIBSin perustaja

Juho-Petteri
Huhtala

Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun
tutkijatohtori, KTT,
NIBSin toimitusjohtaja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

HALLITUSTYÖN KULMAKIVET

Hyvällä hallitustyöllä
on merkitystä
DIF:n määrittelemät Hyvän hallitustyön kulmakivet
kiteyttävät, mitä hallitustyö on ja millaisia
periaatteita hyvä hallitustyö noudattaa.

D

Teksti: Tuisku Pirttimäki

IF auttaa suomalaisia yrityksiä
menestymään edistämällä hyviä
hallituskäytäntöjä. Kuulostaa
hyvältä ja tavoittelemisen arvoiselta, mutta mitä oikeasti tarkoitamme, kun
puhumme hyvästä hallitustyöstä? Tämän
DIF on pyrkinyt kiteyttämään Hyvän hallitustyön kulmakivissä.
Hyvän hallitustyön kulmakivet on lista
kymmenestä hallitustyön perusperiaatteesta,
jotka muun muassa määrittelevät hallituksen
roolin suhteessa omistajiin ja yhtiöön, hallituksen vastuun ja keskeiset tehtävät sekä
suhteen toimivaan johtoon ja avainhenkilöihin. Lisäksi kulmakivet ottavat kantaa hallituksen monimuotoisuuteen, vastuullisuuteen
ja huolellisuuteen sekä jokaisen hallituksen
jäsenen osaamiseen.
Kulmakivistä on luettavissa DIF:n arvot:
eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa. Listassa näkyvät vahvasti myös pohjoismaisen hallintomallin vahvuudet: hallituksen johdosta riippumaton rooli, hallituksen

Mitä oikeasti tarkoitamme,
kun puhumme hyvästä
hallitustyöstä?

34 BOARDVIEW 2/2018

vahva mandaatti toimia omistajien edun
puolesta, hallituksen aktiivisuus johdon sparraajana sekä hallituksen ja johdon työnjaon
selkeys.
Suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä, mikä
edellyttää, että yritysten strategiat ovat hyviä
ja niitä myös tehokkaasti toteutetaan. Kuten
kulmakivissäkin on mainittu, hallituksen
keskeinen tehtävä on päättää yhtiön strategiasta ja varmistaa strategisten tavoitteiden
saavuttaminen. Hyvin toimiva hallitus on
siten erottamaton osa menestyvän yrityksen
tehokasta johtamista.
Hyvän hallitustyön kulmakivet on tarkoitettu kiteytykseksi kertomaan hallitustyön sisällöstä, mutta se toimii myös ohjenuorana tai huoneentauluna hallitusten
jäsenille, mikä parhaassa tapauksessa auttaa heitä kehittymään entistä paremmiksi
vastuullisissa tehtävissään. Omalta osaltaan
kulmakivilista kertoo myös, että hyvällä hallitustyöllä on yritysten menestyksen kannalta
merkitystä.

Hyvän hallitustyön kulmakivet

1.

2.

3.

Hallitus toimii yhtiön
parhaaksi. Hallituksen
jäsenet eivät
tehtävässään edusta
kenenkään yksittäisen
osakkeenomistajan
intressejä.

Hallitus edistää
omistajien ja muiden
sidosryhmien
luottamusta yhtiöön.

Hallituksen keskeinen
tehtävä on ymmärtää
toimintaympäristö
sekä päättää yhtiön
strategiasta ja varmistaa
strategisten tavoitteiden
saavuttaminen.

4.

5.

6.

Hallituksen tärkeimpiä
tehtäviä on toimitusjohtajan
valitseminen, palkitseminen
ja erottaminen. Hallitus – ei
yksin hallituksen puheenjohtaja
– on toimitusjohtajan esimies.
Hallitus tuntee myös yhtiön
muut avainhenkilöt.

Hallitus tukee ja
innostaa johtoa sekä
tarvittaessa haastaa
toimivaa johtoa
rakentavasti.

Hallitus luo
yhtiöön tehokkaan
palkitsemisjärjestelmän.
Se löytää oikeat mittarit
tavoitteiden asetantaan,
saavutusten mittaamiseen
ja niiden perusteella
palkitsemiseen.

7.

8.

9.

Hallituksessa on
monipuolista osaamista.
Hallitus on monimuotoinen ja
toimii niin, että sen jäsenet
ovat keskenään tasavertaisia
ja kokouksissa vallitsee avoin
keskusteluilmapiiri.

Hallituksen jäsen tuntee
osakeyhtiölain, hyvän
hallintotavan ja siihen
liittyvän säännöstön. Hallitus
valvoo yhtiön toiminnan
asianmukaista järjestämistä
ja lainmukaisuutta.

Lakien noudattamisen
lisäksi hallitus toimii
eettisesti ja moraalisesti
kestävällä tavalla,
vastuullisesti ja sääntelyympäristöä ennakoiden.

10.
Hallitus ja sen jokainen jäsen
toimii aina huolellisesti.
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Apunasi

muutosviestinnässä:
■

yrityksen moninaiset haasteet
elinkaaren eri vaiheissa

■

toimialan murrokset

■

yritysjärjestelyt omistusmuutoksista
pörssilistauksiin

■

muutokset hallituksen tai toimivan
johdon kokoonpanossa

■

poikkeus- ja kriisitilanteet

■

itkumuuri.

Tarja Jussila
Puh: +358 40 521 9210

Sanna Kaira
Puh: +358 50 523 5860

www.hkstrategies.com

TEEMA:

Hallitus ja tekoäly
Tekoälyyn perehtyminen on tärkeää
myös hallitustyössä, jotta tekoäly
voidaan valjastaa kilpailuetujen
saavuttamiseen nyt ja tulevaisuudessa.
TALENT CLUSTERS TO
RULE THEM ALL
BUSINESS MODEL INNOVATION
POWERED BY AI
RISTO SIILASMAA: HALLITUKSEN ON OSATTAVA
KYSYÄ OIKEITA KYSYMYKSIÄ TEKOÄLYSTÄ
SYLEILE
MUUTOSTA
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QUEST FOR SKILLS

Talent clusters to rule them all
To stay in the forefront of new technologies, companies are
building a presence at the hot spots of knowledge and innovation.
May you live in interesting times”
is a popular phrase for fancy
occasions, ranging from toasts
at business dinners to the political speeches
of Robert Kennedy and Hillary Clinton. Wow,
do we live in interesting times! Every issue
of Time magazine, Harvard Business Review,
or McKinsey Quarterly describes the latest
breakthroughs–artificial intelligence, machine
learning, the internet of things, blockchain,
3D printing. Yet “interesting times” are not
always enjoyable ones. Indeed, the origin of
“May you live in interesting times” was a curse
for one’s enemies due to the insecurity, turmoil, and challenges it brings.
We start with the world of business, where
“interesting times” abound. If the potential
of future technology is causing heartburn
for university presidents, business CEOs
now have ulcers. Seventy percent of CEOs
reported in a 2017 PricewaterhouseCooper’s
(PwC) survey that they were worried about
the speed of technological change, up from
58 percent two years earlier. The challenges
for companies are steep, as competition can
bankrupt a firm much faster than a school.
But challenges and opportunities can go
together. Whereas universities mostly operate
around fixed local campuses, businesses can
go to where the talent is. If global talent is
so crucial for this knowledge economy, what
does a company do about it? For General
Electric (GE), it involved moving 160 miles
down the road.
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General Electric’s transformation
GE has been a corporate icon since its founding by legendary inventor Thomas Edison.
Today, GE employs more than three hundred
thousand people globally across businesses
like power generation, airplane engine
manufacturing, and medical imaging.
The internet of things provides exceptional opportunities for an industrial equipment company like GE but also an existential threat. Billions of devices, from railroad
locomotives to overhead lights, will connect
to one another and to the internet in the decade ahead, transforming business practice.
Customers will demand new services, and
firms will compete in new and unexpected
ways.
To attack this opportunity, GE’s leadership
decided to go after new skills. As then the
CEO Jeff Immelt described: “Our new jet
engines have a couple hundred sensors on
them providing this stream of data. We made
the decision that we want to model that data
on behalf of our customers and not relegate
it to somebody else. That led us back into
the chain of adding software talent, building
a software platform. Our theory is that every
industrial company is going to have to be
a digital and software company. We wanted
to lead that, and that’s how we’ve invested.”
He also stated to employees, “If you went
to bed last night as an industrial company,
you’re going to wake up this morning as
a software and analytics company.”

William R. Kerr

Professor of Business
Administration,
Harvard Business
School

GE first opened a one-person office in
Silicon Valley for Bill Ruh, an executive
recruited from Cisco. From 2011 to 2013,
Ruh grew his team to 150 people. Although
GE employed more than 8,000 software professionals globally, 98 percent of Ruh’s team
were fresh hires from the Valley with new
skills and ways of thinking. Initially designed
to support GE’s existing operations, this
group grew into its own business unit, now
branded GE Digital.
The next step was even larger: in January
2016, GE announced the move of its longtime corporate headquarters from Fairfield,
Connecticut, to Boston. GE wanted immediate access to the skills available in Boston,
and it deemed them more important than
the incentives offered by other contenders,
including the Big Apple. When the transition
is complete, GE’s new headquarters will be
home to 800 employees.
The ongoing transformation of GE
surfaces three tasks that companies need
to accomplish in the knowledge economy:
understand the frontier ideas of their sectors,
access the global talent to refine and apply
these ideas, and facilitate strong information
flow throughout their organization. GE is
placing a lot of attention on a small number
of employees in places like Silicon Valley
and Boston while at the same time pushing
information out to many divisions and a
workforce 70 percent of which exists outside
of America. Let’s break this complexity down

into steps, starting with the talent clusters:
are these places really worth all the hype?

Clusters at the frontier
The economics of skilled work and global
talent flows have favored the hyperdevelopment of places like London and Los Angeles.
Do these places really matter so much more
than suburban corporate labs? For a company
with GE’s brand and capabilities, is the tail
starting to wag the dog? Admittedly, it can be
hard to tell sometimes. In 2016, a German car
executive described Tesla Motors as “a joke
that can’t be taken seriously compared to the
great car companies of Germany.”
Within a year, however, Tesla’s market cap
rivaled all carmakers in the world, excepting
Toyota. During the 2017 writing of this book,
bitcoin’s price fluctuated by over 2,000 percent! Future readers will know which of these
valuations proved crazy, and both slipped a bit
in early 2018, but many investors are betting
heavily on them today. To wrap our heads
around this, we need to discuss everyone’s
favorite: Moore’s law.
Talent clusters matter because of the technological change that is disrupting many industries. Our cell phones now have greater computing power than NASA’s supercomputers
during the space race. Intel cofounder Gordon
Moore famously predicted in 1965 that the processing power of a computer chip would double every two years, which has proved to be one
of the greatest forecasts of all time. Through
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the decades that followed, this doubling rendered noticeable changes, such as the faster
performance of an Intel 386 versus the 286,
but these tech jumps were modest in size
compared with everything else that determines business success.
Today, the size of the jumps affords staggering new capabilities. A doubling of computing power for a car in the 1990s meant the
next cycle’s models could have better brakes
or fuel efficiency. Today, it means they may
soon be driverless. You can think of it this
way: a doubling of technology over the next
two years means that what happens in twenty-four months is equal to everything that has
ever come before it. Marc Andreessen, tech
pioneer and venture capitalist, sums it up as
“software is eating the world.”
Andreessen says: “My own theory is that
we are in the middle of a dramatic and
broad technological and economic shift in
which software companies are poised to take
over large swathes of the economy. More
and more major businesses and industries
are being run on software and delivered as
online services–from movies to agriculture
to national defense. Many of the winners are
Silicon Valley-style entrepreneurial technology companies that are invading and overturning established industry structures... Why
is this happening now? Six decades into the
computer revolution, four decades since the
invention of the microprocessor, and two
decades into the rise of the modern Internet,
all of the technology required to transform
industries through software finally works
and can be widely delivered at a global scale.”
Andreessen argues that this doubling
process has hit critical mass, and highly
popular books like The Second Machine Age
and Driver in the Driverless Car describe
how crazy large the numbers could get if the
doubling persists. While physical limitations
appear daunting for the trend to continue too
far into future, optimists cite how advanced
computing power and new innovations can
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Companies are doomed
if they hand off tech
responsibilities to
“two guys with ponytails.”

help us overcome today’s limits, as technological progress feeds upon itself. Others are
more skeptical, as eighteen times as many
researchers are required today to achieve
this doubling compared with the 1970s.
Whatever the future holds, the size of
technology changes being experienced today
are already big enough to influence every
aspect of companies, from business models to
pricing designs to location choices to organization charts. And technology will increasingly outrank other key factors in corporate
decision making like market size. Colloquially,
companies are doomed if they hand off tech
responsibilities to “two guys with ponytails”
who don’t have any real power or influence.

This imperative pervades every sector and
extends beyond computing power: data on
the web are accumulating at an even faster
pace. Consequently, Goldman Sachs considers itself a technology firm, employs more
engineers and programmers than the entire
workforce of Twitter or LinkedIn, and has
even changed its Wall Street dress code in
places to accommodate tech talent. Boeing
and Microsoft have launched a partnership
for “digital aviation,” and Pitney Bowes,
which introduced several key innovations in
1920 that made “snail mail” possible, is reinventing itself as a software company focused
on its Commerce Cloud. Regardless of
industry, companies fear that “Silicon Valley

is coming,” to quote a 2015 letter from Jamie
Dimon to shareholders of JPMorgan Chase.

Listening outposts everywhere
Many companies establish small outposts
in talent clusters to catch up on frontier
knowledge and learn the local scuttlebutt.
An Asian bank desiring greater insight into
what U.S. financial technology (fintech)
start-ups are accomplishing with blockchain
technologies or crowdfunding can establish
a presence in the Boston ecosystem; the
bank listens, learns, and perhaps makes a
deal or two. One study demonstrated that
British firms that had an innovative presence
in America grew faster than their U.K. peers
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MPS suorahaku ja
hallitustyön kehittäminen
MPS Executive Search toteuttaa johdon suorahaut yli 40
vuoden kokemuksella. Palvelumme hallitustyöskentelyn
kehittämiseksi tuovat ammattimaisuutta hallitukseen.
Perheyritysten omistajastrategiapalvelumme tarjoavat
tukea perheyrityksen tilannearviointiin ja kehittämiseen.
Toimintamme perustuu korkeaan laatuun ja ehdottomaan
luottamuksellisuuteen.
www.mps.fi

when American-invented technologies in their
sector took off. This was especially true when
the U.S. technologies were more advanced and
gave extra value to those listening carefully.
Such absorption is not easy–while codified
information is available via Google, real insight
is harder to gather. A Japanese communications equipment manufacturer once withdrew
from the U.S. market after being excluded
from Federal Communications Commission
hearings, because–even though transcripts
were publicly available–it believed it would
not observe the implicit decisions being made.
Absorption is also complicated by the importance today of combining ideas together in
novel ways. The upside is that big companies
often just need a few “sparks” to reignite
dormant innovation streams, which listening outposts can help gather. The challenge,
though, is that the right pairings of ideas are
typically hard to discern from the outset.
Much like start-ups, corporate outposts are
benefiting from a decline in entry barriers.
The anchor of the Boston start-up scene is CIC,
formerly the Cambridge Innovation Center,
which bills itself as having “more start-ups
than anywhere else on the planet.” This may
well be true, and start-ups located at CIC have
raised billions of dollars in investment, with
prominent tenants like Android, HubSpot,
and GreatPoint Energy. Yet CIC also hosts
other companies, such as the venture investors
migrating in from Route 128. Large companies are attracted to the density of innovation
activity, and CIC occupants have included
Amazon and Apple–rumor has it that Siri was
born there–but also Royal Dutch Shell, Bayer,
and PwC. Requests for corporate outposts are
so frequent that CIC has developed new types
of spaces specifically for them.
Access to a hot spot does not guarantee success, of course, and the facility must be staffed
with people good at networking, as a closed

door does not let much in. Executives must
also have the right combination of technical
and business savvy to recognize unanticipated
links to ideas that can best help the company.
“Listeners” further need the power to act.
Entrepreneurs are extremely busy and shun
those who just want to hear what they are
up to. Executives who are able to make deals
will find larger crowds around them at the
watercooler.
Technological forces are pushing corporations deep into talent clusters. Many corporations are further launching venture investment arms or accelerator programs to partner
with start-ups. Some companies are now well
positioned, while others are scrambling to
catch up by sending boards and senior executive teams on exploratory missions. The end
result matters. In 1995, America’s fifty largest
companies by revenue as ranked by Fortune
conducted 42 percent of their innovation in
the ten largest U.S. patenting cities, which
was fewer than the 51 percent average for the
country. In 2017, the figure was flipped, and
the Fortune 50 worked disproportionately
in talent clusters, with a share of 68 percent
versus 58 percent nationally.
These movements will affect big companies for years to come. If industrial and service
companies are becoming technology firms, as
their CEOs passionately suggest, then we have
a crystal ball as to what their future will look
like. These moves are also concentrating decision making power in a handful of cities, for
better or for worse.
This article is a modified excerpt from William R. Kerr’s
book The Gift of Global Talent: How Migration Shapes
Business, Economy & Society (2018) specially edited for
Boardview magazine by Kalle Heikkinen, Managing
Partner at NAG. Kerr and Heikkinen represent Boston
iLab, a collaboration network of Boston area talent
cluster’s thinkers and practitioners that organizes
immersion programs for top management in Boston.
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DIGITAL TRANSFORMATION

Business model innovation
powered by AI
Six examples on how artificial intelligence
can help to reinvent the business model.

N

o business is free from the risk of
disruption, which means all business leaders need to constantly
assess whether their current business model will still be relevant in the market
in 5–10 years’ time.
Therefore, business model innovation
should be one of the key tools for company
leadership when it comes to considering long
term value creation. What does artificial
intelligence (AI) have to offer for business
model development and innovation?

Start small but think big
AI is a complex topic, so it makes sense to
start small by improving the existing business with easy-win experiments and applications that address cost efficiencies or add
customer value.
That said, horizon thinking is the responsibility of the CEO and Board, and AI is no different. While experimenting with AI in small
ways, the leadership team should be working
with data scientists and CTOs to imagine
how the collection of technologies that makes
up AI could be used to identify new markets
and revenue streams or even to reinvent
the business model altogether. Here are six
examples of how AI can help with business
model innovation:

1. Become a capacity or
performance business
One established approach to business model
change is the shift from selling products to
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selling capacity or performance. The tyre
industry, for example, has started moving
from tires-as-product to guaranteeing performance.
In this type of business model change, AI
provides the means to analyse usage patterns,
optimise equipment or asset usage and aggregate and coordinate usage and maintenance
across a wide range of different clients. AI
also helps to quantify the performance and
impact of used machines.
A key consequence of this approach is that
vendor and client business models are more
in line with each other. This highly aligned
but loosely coupled model enables greater
freedom and more innovation while reducing
control and transaction costs. With this more
direct contribution to customers’ success,
companies can elevate their relationship
status from tactical vendors into strategic
partners.
The next step would be to use AI to integrate competitors’ products into the offering,
for example, creating a multivendor machinery environment. Practically this would
mean building a digital intelligence platform
incorporating client operations and actual
machines and hiding the physical assets from
customers. This would create an operating
model that is very close to a platform business, where the platform facilitates customer
needs by offering the most suitable physical
machines. We are already seeing this development with Factory-as-a-Service businesses
like AirFaas.

Tuomas Syrjänen

Co-founder &
AI Renewal
Futurice
Member of DIF

2. Monetise data and related insights

3. Integrate the value chain

Following the example of tyre manufacturers
collecting data from tyre sensors to transform
themselves into capacity businesses, business
leaders can also start exploring what other
insights can be extracted from data and who
might benefit from it.
For example, data collected via tyre
sensors about road conditions is useful for
those organisations responsible for highway
maintenance seeking to optimise their own
operations. Value can also be found beyond
the sectors a business operates in, like with
harbour data: insights derived from comings
and goings of cargo ships provide important
indicators for economic development and, as
such, can be monetised and sold to analysts
and investors.
Monetising the data around existing products and services is a good place to start, but
it is also critical to consider it while planning
for new products and services. One example
is Coca Cola’s soda dispenser, Freestyle, which
allows customers to mix the brand’s various
drink products. Not only is this a great value
prospect for customers, but it also enables
the company to do pure observation-driven
innovation where soft drink mixes that are
most popular can be developed into new
products.

The insights gathered by businesses may allow
them to see and predict their customers’ needs
beyond their own share of the chain. This
enables companies to consider bundling more
offerings and creating smoother customer
journeys, end-to-end. One obvious example
of this is Mobility-as-a-Service (MaaS), where
one provider of mobility services, such as
trains, can bundle taxis, busses, et cetera and
create a smoother door-to-door experience.

4. Create data driven
business extensions
Rightly or wrongly, AI enables new opportunities for expansion by allowing businesses
to leverage what might seem like an unfair
advantage. Take the example of electronic
invoicing data; AI could potentially assess
how quickly customers settle their invoices
and use this information to credit score
them. With this information, businesses
could extend their services to offer additional
credit or finance facilities to customers and
vary the terms depending on the customer’s
credit risk. This approach can be used to
drive holistic growth whereby companies are
using AI to continuously identify areas where
a combination of their own and external data
provides them with access to new markets.
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AI enables new opportunities
for expansion by allowing
businesses to leverage what
might seem like an unfair
advantage.

5. Enable business model flip
In extreme cases, the insights extracted from
data are so valuable that companies are able
to heavily subsidise sales of the original product as a means of acquiring more customers
and, thus, more data. In the most extreme
examples, the value of the extracted data
exceeds sales of the original product.
This means the company can decide to
give away the original (commodity) product
for free just to get access to the maximum
amount of data. This approach is the same
adopted by digital native companies like
Google and Facebook that provide their
search engine or social connecting platform
for free while monetising the usage via advertising and data sales.

6. Sell knowledge instead of
products or services
AI enables new ways to capture and analyse
knowledge such as how to use and operate
machines. However, it can also be applied in
more intangible contexts such as consulting.
AI’s knowledge capture ability creates an
opportunity for businesses to switch from
selling physical products or people’s time
to selling knowledge and even wisdom. For
example, a state-of-the-art manufacturing
plant could use AI systems to white label its
knowledge or processes to its competitors in
the same sector.
Transforming from a local asset-based
business into a fully digital one leads to
higher growth and profitability expectations
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and thus also to a different valuation category
with typically higher valuation multiples.

Challenge–culture and governance
Some of the opportunities mentioned above
are incremental and aligned with a company’s
existing value chain position and profit structure. As such, in terms of culture and governance they are rather straightforward. But
some of the opportunities may be incompatible with the existing business. Therefore, it
is crucial to consider how those opportunities
can be pursued in the long run while maintaining the existing business in the short and
medium term.
Another challenge arises from the fact that
many of the opportunities are not obvious
and thus the traditional “exploit” approach
to business is not viable. To overcome this,
companies need to adopt an entrepreneurial mindset (trial and error, perseverance
and ingenuity). Therefore, while the leadership and board should consider these opportunities from a business point-of-view, as
much energy should be spent on coming up
with the right structure, governance, incentives, culture and team.
As we can see, the more they are explored,
data and AI open many new opportunities
for business model innovation. The secret is
to start identifying the low hanging fruits and
gradually gain experience from there. If companies can nurture the right kind of environment, the impact of these opportunities will
be transformative.

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.
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 –

TEKOÄLY

Risto Siilasmaa:

Hallituksen on osattava kysyä
oikeita kysymyksiä tekoälystä
Kilpailu yritysten välillä kilpistyy yhä enemmän
algoritmeihin ja datan laatuun. Hallituksenkin täytyy
hahmottaa, miten koneoppimisella rakennetaan yritykselle
kilpailuetua. Pitää uskaltaa hypätä liikkuvaan junaan.
Teksti: Terhi Rauhala

Kuinka moni johtaja ajattelee,
että tekoäly tai koneoppiminen on
hänen edustamalleen organisaa
tiolle muutaman vuoden säteellä keskeinen
kilpailukyvyn väline?”
Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto
Siilasmaa avaa keskustelun tekoälystä ja
hallitustyöskentelystä kysymyksellä. Jos vas
taus on myönteinen, hän haluaa kuulla miksi.
”Miksi ajattelet niin?”
Tarkkaa vastausta ei jokaiselta johtajalta tai
hallitusammattilaiselta saa, sillä harva oikeasti
ymmärtää, mistä tekoälyssä on kyse. Siilasmaa
on löytänyt itsensä juuri tästä tilanteesta.
”Olen ollut kiinnostunut tekoälystä pitkään
ja taustani on sellainen, että voisin siitä jopa
jotain ymmärtää. Todellisuudessa en ymmärtä
nyt tekoälystä ja koneoppimisesta juuri mitään.
Toistelin niitä asioita, joita firman fiksuimmat
olivat minulle kertoneet. Ja kuulostin uskoak
seni jopa ihan asiantuntevalta”, hän hymähtää.
Siilasmaa opiskeli asiaa ja hänen mielestään
jokaisen johtajan tulisi tehdä samoin. Ettei tar
vitse olla toisen käden tietojen varassa, muiden
johdateltavana, vaan osaa itse kysyä oikeita
kysymyksiä. Miten muuten voisi tunnistaa bis
nesongelmia tai kilpailukykytekijöitä, joihin
koneoppiminen toisi ratkaisun?

Mutta miksi koneoppiminen,
miksei tekoäly?
”Tekoäly on laaja maisema erilaisia teknolo
gioita. Koneoppiminen on yksi tekoälyn ala
käsite. Se osa, jossa on saavutettu merkittäviä
tuloksia”, Siilasmaa avaa.
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”Ne asiat, joita media nostaa esiin teko
älyotsikon alla ja joilla jotkin yritykset teke
vät miljardeja, ovat pääosin koneoppimista:
nettikaupan ja mainonnan alustoja, peli
yhtiöitä.”

Data ratkaisee
Kiinassa ja Yhdysvalloissa investoidaan
koneoppimiseen koko ajan valtavasti. Euroo
pasta puuttuu se terävä kärki, joka olisi jo ehti
nyt hyödyntää koneoppimista jollakin talou
dellisesti merkittävällä tavalla.
”Koneoppimisen aika on nyt, koska meillä
on laskentakapasiteettia enemmän kuin kos
kaan ja käytössä on koko ajan enemmän dataa
ja myös sitä kerryttäviä sensoreita. IoTympä
ristö kypsyy”, Siilasmaa kuvaa.
Yritykset kilpailevatkin kasvavassa mää
rin algoritmeillä ja datan laadulla – kone
oppimisen rakennuspalikoilla. AIyrityksen
toimintalogiikka eroaa perinteisestä suhtau
tumisessa dataan. Kun on ongelma, sen rat
kaisemiseksi ostetaan tai generoidaan dataa
ja olennaista on ymmärtää, mitä dataa yritys
tarvitsee.
Tästä syystä myös yhtiöiden hallitusten
tulisi olla kiinnostuneita koneoppimisesta.
Hallituksen ei tarvitse olla aiheen syväosaaja,
mutta organisaatiosta osaamista pitäisi löytyä.
”Hallitus voi kysyä johdolta minkälaisella
ohjelmalla koneoppimista viedään eteen
päin. Onko johdolla jokin metriikka, joka ker
too, millä tasolla yritys on tällä hetkellä? Entä
mille tasolle johdon mielestä pitäisi päästä ja
missä ajassa”, Siilasmaa luettelee.

Nokia tarjoaa tekoälyä
sopivina paloina

Emmi Korhonen | Lehtikuva

Nokiassa on otettu käyttöön viisiportainen
malli, jolla rakennetaan yhtiön koneoppi
misen kompetenssia. Malli on käytännön
läheinen: iso tekoälymöhkäle on purettu
osakokonaisuuksiin, joita on helpompi viedä
organisaatiossa eteenpäin ja seurata, miten
osaaminen kehittyy.
Kaikki lähtee ymmärryksestä: jokaisen
tulisi ymmärtää koneoppimisen perusasiat
ja siihen tarjotaan mahdollisuus koko orga
nisaatiolle. Siten ihmisillä on valmius kysyä
niitä oikeita, tärkeitä kysymyksiä.
Toisella portaalla kompetenssia syven
netään.
”Meillä on Nokia Bell Labsissa yli tuhat väi
tellyttä tutkijaa, joista osa on maailman terä
vimmässä kärjessä koneoppimisen tutki
joina. Tämä huippuosaaminen on tarvittaessa

tukena liiketoimintaryhmien tuotekehitys
ihmisille. Kehitystiimi oppii samalla ja kom
petenssi leviää talon sisällä.”
Kolmantena on Nokian datastrategia. Siinä
on määritelty paitsi datan hyödyntämiseen
tarvittavat tietojärjestelmät, myös se, millaista
dataa yhtiö tulevaisuudessa todennäköisesti
tarvitsee voidakseen opettaa koneoppivat jär
jestelmät strategian mukaisiin tehtäviin.
Seuraavilla portailla koneoppinutta järjes
telmää sovelletaan sisäisesti laadun paran
tamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi, sekä
integroidaan se ratkaisuihin asiakkaiden
eduksi.
”Kaikkien yritysten ei tarvitse tutkia
koneoppimista, valtaosa vain soveltaa sitä”,
Siilasmaa sanoo.
”Eikä investoinnin tarvitse olla massiivinen,
mutta kaikissa vähänkin isommissa yrityk
sissä homma on pistettävä liikkeelle.”

Mitä koneoppiminen on,
Risto Siilasmaa?
”Koneoppimisessa rakennetaan automaattisesti malli, joka sopii käytettävissä olevaan
dataan. Me opetamme datan avulla järjestelmälle oikean vastauksen. Jos data on
laadukasta, ja sitä on tarpeeksi, voi mallikin
olla laadukas. Heikkolaatuisella datalla
ei saa aikaan hyvää mallia, sillä järjestelmästä tulee juuri niin fiksu kuin miksi se on
opetettu.
On tärkeää oppia ymmärtämään miten
koneoppivat järjestelmät toimivat, miten
ne päätyvät saatuun lopputulokseen. Kun
on ihmisille tärkeistä asioista kysymys,
emme voi hyväksyä sitä, että saamme
vain mustasta laatikosta jonkun tuloksen, vaan laadun varmistamiseksi on
saatava myös keskeiset perustelut,
mistä lopputulos on tullut.”
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I AM

MORE
THAN
A REACTION TO
CHANGING DEMANDS

I AM THE SHAPER
OF CHANGE
Digital transformation is about more than
technology. We'll supercharge your talent
base, putting the right people in place to
confidently ride the wave of technological
change and seize the opportunities of the
digital world.
Start your journey to more than at
kornferry.com.

UUDISTUMISKYKY

Syleile muutosta
Suomen kilpailukyvyn puolesta taisteleva vuorineuvos Reijo
Karhinen kehottaa meitä purkamaan jäykkiä rakenteita,
kuuntelemaan nuoren sukupolven näkemyksiä ja näkemään
teknologian mahdollisuutena uudistaa koko yhteiskuntaa.
Teksti: Terhi Rauhala

Vastarinta jarruttaa kehitystä
”Tuore McKinseyn tutkimus juuri osoitti, että
Suomi on paalupaikalla tekoälyn ja uusien
teknologioiden hyödyntämisessä. Teknologinen uudistuminen on meille valtava mahdollisuus. Meillä on vain liian vähän uudistumisen himoa.”
Tällä Karhinen tarkoittaa esimerkiksi valmiutta purkaa jäykkyyksiä ja uudistumisen
hidasteena olevia rakenteita muun muassa
työmarkkinoilta. Eikä liike-elämäkään saa
pelkkiä kehuja uudistumiskyvystään.

”Datan ja tietovarantojen avoimuus sekä
avoimet rajapinnat eri yhteisöjen välillä
ovat olennaisia tekoälyn tuomien bisnesmahdollisuuksien hyödyntämisessä. Meillä
on silti liike-elämässäkin hyvin konservatiivisia asenteita sen suhteen mitä ja kenelle
voidaan avata”, Karhinen kuvailee.
Hän arvelee tietävänsä, mistä johdon
muutosvastarinta johtuu: oman liiketoiminnan disruptoiminen koetaan uhkana ja siksi
takerrutaan vanhaan. Se on Karhisen mielestä yksi keskeinen hidaste muutoksessa,
jonka kierroksia pitäisi lisätä, ei jarruttaa.
Roni Renkomaa | Lehtikuva

Koskaan aiemmin ei ole tarvittu
näin mittavaa uudistumiskykyä,
oli sitten kyse yksilöstä, yrityksestä
tai yhteiskunnasta. Kehityksen vauhti on niin
kova, että suhteessa käytettävissä olevaan
aikaan meidän on kyettävä päivittämään
osaamisemme ja ymmärryksemme ennennäkemättömän nopeasti”, kuvaa vuorineuvos
Reijo Karhinen tilannetta, jossa suomalainen liike-elämä ja koko yhteiskunta tällä hetkellä on.
Luultavasti myös muutoksen porkkanana
olevat liiketoimintahyödyt ovat mittakaavassaan ennennäkemättömiä. Tekoäly nostaa
kaiken toiseen potenssiin.

Muutoksen kierroksia
pitäisi lisätä, ei jarruttaa.
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”Kuuntelin hiljattain erään kauppaketjun nuorta analyytikkoa. Kuvaus siitä, miten
hän hakkaa päätään seinään verkkokaupan
kehityksen kanssa, kun vanha liiketoiminta
ei anna periksi muutokselle, kuulosti kovin
tutulta.”

Asiakaskokemus ajaa muutosta
Vaikka monella toimialalla suurin kassavirta
tulee tällä hetkellä perinteisestä liiketoiminnasta, lähitulevaisuudessa tilanne on toinen.
Tekoälyn kiihdyttämä tuote- ja palvelukehitys
leikkaa läpi kaiken, toimialasta riippumatta.
Tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat
tuotteet ja palvelut, jotka toimivat asiakkaan
näkökulmasta intuitiivisesti ja ennakoiden.
”Asiakkaan odotus paremmasta asiakaskokemuksesta ajaa yrityksiä valtavan isoon
uudistumispakkoon. Tekoäly mahdollistaa
kulkemisen askeleen–kaksi edellä asiakasta.
Parhaassa tapauksessa pystyt yllättämään
asiakkaan positiivisesti jokaisella kohtaamisella”, Karhinen näkee.
Hän kertoo, että asiakaskokemus oli
myös OP:n paljon puhutun strategia 2016:n
keskeinen elementti.
”Asiakaskokemus nostettiin strategian
mittareissa ykköseksi. Me päätimme, että
emme seuraa kilpailijaa vaan asiakasta. Kun
asiakaskäyttäytyminen muuttuu kiihtyvällä
vauhdilla, on tärkeää, ettei kadota näköyhteyttä asiakkaaseen.”
Strategiatyötä edelsi tulevaisuustyöskentely, jonka moottori olivat OP:n nuoret lahjakkuudet. He laativat rohkean vision.
”Parhaita johdon kokouksia kautta aikain
olivat ne, joissa nämä nuoret kyvyt esittelivät laatimiaan visioita liiketoiminta-alueittain”, Karhinen kertoo. ”Se energisoi työskentelyä ja inspiroi minua henkilökohtaisesti
valtavasti.”
Se, että työhön ymmärrettiin hyödyntää
nuorta osaamista organisaation sisältä, oli
yksi parhaita oivalluksia Karhisen työuralla
– ”yhdessä kollegoiden kanssa toki,” hän
muistuttaa. Sen myötä kehitettiin eteenpäin
koko organisaation kompetenssia.

Oman liiketoiminnan
disruptoiminen koetaan
uhkana ja siksi takerrutaan
vanhaan.

Yritysten on tehtävä omat osaajansa
Karhisen mukaan osaaminen on jatkossa
samankaltainen niukkuustekijä yritystoiminnassa kuin menneinä vuosikymmeninä
oli rahoitus. Samalla siitä tulee keskeinen
kilpailutekijä.
”Eikä tämä ratkea rekrytoimalla. Kyseessä
ei ole mikään tehostamisprosessi. Osaajia
pitää tehdä yritysten sisällä, nykyisessä työssä
oppien ja kehittyen.”
Hänen mukaansa on väärä oletus, että
yhteiskunta olisi yksin vastuussa yksilön elinikäisestä osaamisen kehittämisestä. Omasta
osaamisestaan ja markkinakelpoisuudestaan
jokainen vastaa viime kädessä itse, mutta
yritysten on otettava vahva ajurin rooli osaamista kehittävissä verkostoissa.
Karhinen pyörittelee hetken sanoja, ennen
kuin tokaisee suoraan: ”Se, että valitetaan
ammattitaitoisen työvoiman puutteesta, on
minusta pikkuisen menneen maailman
puhetta. Muutaman vuoden päästä yritysjohtaja ei enää ehkä ilkeä sanoa niin. Sen
sijaan hän ymmärtää itse laiminlyöneensä
uusien osaajien kouluttamisen.”
Karhisen viesti hallitusammattilaisille on
yksinkertainen: ymmärrä se muutosvauhti,
jossa maailma tällä hetkellä menee.
”Ja kuunnelkaa nuoria. Heillä on poikkeuksellisen paljon annettavaa ja he näkevät teknologian mahdollisuudet paremmin. He
myös elävät aikanaan siinä tulevaisuudessa,
jota nyt rakennetaan, joten heidän motiivinsa
ovat kirkkaat.”
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Jäsensivut
Directors’ Institute Finland
DIF on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka auttaa suomalaisia
yrityksiä menestymään edistäen
hyvää hallitustyötä.
DIF:ssa 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 DIFTietopankkia
verkossa sekä julkaisemalla Board
viewlehteä.
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.

KEVÄÄN 2019 TILAISUUKSIA
Jäsenlounaat
5.2.2019 Hallitus ja yrityskulttuuri
12.3.2019 Hallitus ja yrityskulttuuri
15.4.2019 Hallitus ja sijoittajat
Vuosikokous ja -seminaari
16.5.2019 Hallitus ja sijoittajat.
Helsingissä, yhteistyökumppanina PwC
Kaikki vahvistetut tilaisuudet jäsensivuilla: www.dif.fi/tilaisuudet

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

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
Viestintäsuunnittelija
Tuisku Pirttimäki
tuisku.pirttimaki@dif.fi
Puh. 050 520 6450
Verkkosivut ja sosiaalinen media
www.dif.fi
Twitter: @DIF_Finland
LinkedIn: Directors’ Institute Finland
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Ilmastonmuutoksen
hillitseminen tuo uusia
liiketoimintamahdollisuuksia

Ilmastonmuutoksen hillitseminen
edellyttää ennennäkemättömiä muutoksia.
Siirtyminen vähähiilisiin ratkaisuihin
näkyy entistä vahvemmin markkinoiden
odotuksissa, teknologian kehityksessä,
lainsäädännössä sekä tuotteiden ja
raaka-aineiden hinnoittelussa.

Me voimme auttaa yritystäsi ymmärtämään ilmastonmuutokseen
liittyvät taloudelliset vaikutukset, kehittämään kestävän liiketoiminnan
malleja ja luomaan kilpailuetua kestävillä tuotteilla ja palveluilla.
Onko vastuullisuudella merkitystä bisnekselle? Me uskomme
vahvasti että on.
Lue lisää ja ota yhteyttä: pwc.fi/yritysvastuupalvelut
PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1100 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.

Jäsensivut
Olethan jo tutustunut
DIF-Tietopankkiin?
DIF-Tietopankki on hallitustyötä
tukeva hakuteos verkossa. Sen
yhdeksän aluetta sisältävät 29 eri
osaa, jotka kattavat perustiedot
hallitustyöhön keskeisesti liittyvistä
aiheista kuten hallituksen vastuista
ja velvollisuuksista, palkitsemisesta
ja riskienhallinnasta.
Uusimmat tietopankin osat käsittelevät immateriaalioikeuksia, kyberturvallisuutta ja vastuullista palkitsemista. Niiden tuottamisessa
Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.dif.fi

asiantuntijakumppaneita ovat tukeneet omien vastuualueidensa osalta
Senior Advisorit Kaisa Olkkonen,
Juhani Strömberg ja Riitta Laitasalo.
Tietopankin osien tiivistelmät
ovat kaikkien kävijöiden luettavissa.
Varsinaisen materiaalin lukeminen
sekä tulostaminen PDF-dokumenteiksi edellyttää kirjautumista jäsentunnuksilla. Mikäli tunnuksesi ovat
hukassa, voit pyytää uudet osoitteesta info@dif.fi

SENIOR ADVISORIT
Philip Aminoff
Hallitustyö listautumattomissa
yhtiöissä
Juha Rantanen
Strategiatyön implementointi ja
rakentaminen
Anne Korkiakoski
Maineenhallinta ja kriisiviestintä
Esa Korvenmaa
Digitalisaatio
Riitta Laitasalo
Hallitusarviointi, Palkitsemisvalio
kunnan tehtävät, Johdon palkitsemi
nen, Johdon uudelleensijoittuminen,
Vastuullinen palkitseminen
Kaisa Olkkonen
Immateriaalioikeudet
Annika Paasikivi
EcoDa: Education
Markku Pohjola
Hallitus ja yritysrahoitus
Harri Pynnä
Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys,
Vakuutukset
Eljas Repo
Sijoittajaviestintä
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

Seuraajasuunnittelu:

sudenkuoppia vai sujuvasti sovittua?

D

Teksti: Hanna Ojanpää Kuvat: Roope Permanto

IF:n aamupäiväseminaa
rissa torstaina 8. marras
kuuta Hotel Kämpin Peili
salissa pohdittiin hallituksen
roolia seuraajasuunnittelussa. Ajatuk
sia tilaisuudessa herätti muun muassa
se, onko seuraajasuunnittelu systemaat
tista – vaiko kuitenkin satunnaismuut
tujien varassa.
Alkuvuonna 2018 Boston Consulting
Group (BCG) ja Egon Zehnder toteut
tivat yhteistyössä tutkimuksen siitä,
kuinka seuraajasuunnittelua toteute
taan Pohjoismaissa. Tulokset osoittivat,
että seuraajasuunnittelun onnistumi
nen on yhtiöiden menestyksen kan
nalta kriittistä. Toinen merkittävä tulos
oli, että yrityksissä ja hallituksissa on
tältä osin myös parannettavaa.
Aiheen tiimoilta tilaisuuden puheen
vuoroista vastasivat BCG:n Pohjois
maiden toimitusjohtaja Tuukka Seppä
ja Egon Zehnderin konsultti Heikki Kivilaakso sekä DIF:n jäsen Risto Anttonen.

Kommentteja seminaarista
Heikki Allonen
”Jäin pois täyspäiväisestä työstä pari
vuotta sitten. Työurastani noin puolet
olin toimitusjohtajan tehtävässä. Tästä
ajasta on ollut minulle paljon hyötyä
hallitustyössä: ilman omakohtaista kokemusta olisi vaikea ymmärtää, millaisten
asioiden kanssa toimitusjohtaja painii
ja mitä hän hallitukselta odottaa oman
työnsä tueksi.
Toimitusjohtajan seuraajasuunnittelun tulisi olla systemaattista, mutta
on tärkeää muistaa, että aina on myös
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satunnaismuuttujia, jotka vaikuttavat
lopputulokseen. Suomessa esimerkiksi
toimitusjohtajapooli on pieni ja valintaan
vaikuttaa, ovatko kulloinkin tehtävään parhaiten sopivat henkilöt edes
käytettävissä.
Itselleni loppuvuosi on kiireistä mutta
mielenkiintoista aikaa. Hallituksissa
käsittelyn alla on budjettiasioita ja strategiatöitä. Yritän kuitenkin raivata kalenteristani tilaa muutolle uuteen asuntoon ja
asunnon viimeistelylle.”

Jorma Eloranta
”Hallituksen keskeisin tehtävä on toimitusjohtajan palkkaaminen ja erottaminen.
Hyvä hallitus huolehtii, että hyvästä toimitusjohtajasta kasvaa erinomainen.
On hyvä, että tutkimusta seuraajasuunnittelusta on tehty. Henkilökohtaisesti minulla oli käsitys, että seuraajasuunnittelu
olisi keskimäärin paremmin hoidettu. Olen
itse ollut mukana tekemässä noin 25 toimitusjohtajan vaihdosta. Yli puolet näistä on
tehty ilman toimitusjohtajan omaa aloitetta
ja jokainen on ollut prosessina erilainen.

Oma syksyni on mennyt Hallitus johdon
tukena -kirjani viimeistelyssä. Olen ollut
mukana yritysten hallitustyössä vuodesta
1972 lähtien ja puheenjohtaja yhdessä tai
useammassa hallituksessa yhtäjaksoisesti
vuodesta 1978. Kirja perustuu omiin kokemuksiini näiden vuosien ajalta – hyvässä
hengessä. Samaa positiivista ideologiaa
haluan toteuttaa myös hallitustyössä:
hallitus ei ole toimitusjohtajan piinapenkki
vaan avoimen ja kannustavan ilmapiirin
mahdollistaja.”

Risto Anttonen
”En ole työelämässä enää kokopäiväisesti.
Tällaiset seminaarit ovat tärkeitä, jotta
oma kompetenssi ja tuntuma pysyy ajan
tasalla. Olin itse ensimmäistä kertaa DIF:n
tilaisuudessa puhujana. Suostun yleensä
kaikkiin puhepyyntöihin, koska on hyvä
astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
Julkisuudessa yritysten menestymisestä
puhutaan usein toimitusjohtajakeskeisesti.
Totuus on kuitenkin, että hallitus on aina viime kädessä vastuussa. Positiivista on, että
ymmärrys hallitusten roolista kasvaa koko
ajan ja kehitys kulkee oikeaan suuntaan.

Hallitusammattilaisena toimitusjohtajahakuja on jatkuvasti meneillään.
Henkilökohtaisesti minulla on tunne, että
ulkoisten rekrytointien määrä on kasvanut
seuraajavalinnoissa. Yleisesti voisi sanoa,
että on parempi, jos seuraaja löytyy
organisaation sisältä. Se on myös organisaatiolle viesti siitä, että avainhenkilöitä
arvostetaan ja heillä on mahdollisuus kasvaa suurempiin tehtäviin. Usein ulkoista
valintaa perustellaan sillä, että tavoitteena
on yrityskulttuurin muuttaminen.”

Satu Koskinen
”Seuraajasuunnittelusta on äärimmäisten
tärkeää puhua ja tulla tietoisemmaksi
sen vaikutuksista. Puheenvuoroissa kävi
kuitenkin ilmi, että seuraajasuunnittelu
ei välttämättä ole aivan sillä tasolla kuin
sen tulisi olla. Hiljaisuus salissa oli käsin
kosketeltava, kun meidät haastettiin miettimään, kuinka hallitus toimii tilanteessa,
jossa toimitusjohtaja on riittävän hyvä
mutta ei paras mahdollinen.
Omalta osaltani loppuvuoden kuulumisista keskeisin on se, että väitöskirjani Jy-

väskylän yliopiston kauppakorkeakouluun
on loppusuoralla. Olen tutkinut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välistä suhdetta, yhteistyön käytäntöjä sekä
sitä, kuinka luottamus heidän välilleen
rakentuu. Lisäksi olen tutkinut sitä prosessia, jonka päätteeksi toimitusjohtaja joutuu
jättämään tehtävänsä. Ilokseni olen saanut
tehdä väitöstutkimustani tiiviissä vuoropuhelussa lukuisten hallitustyötä tekevien
kanssa, enkä suoranaisesti ole hautautunut
tutkijankammioon missään vaiheessa.”

Liisa Harjula
”Mielestäni seminaarin parasta antia oli
osallistujien omien kokemusten jakaminen toisten kanssa. On tärkeää nähdä
asioita eri näkökulmista ja ymmärtää,
että ei ole yhtä oikeaa tapaa. Se haastaa
myös miettimään, kuinka kuulemaansa
voi soveltaa omassa toiminnassa. Jostain
yksittäisestäkin asiasta voi saada ahaaelämyksen ja se on aina inspiroivaa.
Pääomasijoittajana minua kiinnostaa

osaamisen johtaminen ja kehittäminen
yhtiöissä. Strategian toteuttamiseen
tarvitaan erilaisia kompetensseja yrityksen
ja ympäristön muuttuessa. Myös henkilökohtaisesti osaamisen kehittäminen on
tärkeää: haasteita on otettava vastaan ja
mentävä rohkeasti eteenpäin.
Korkeatasoisen sisällön lisäksi tulen
DIF:n tilaisuuksiin verkostoitumisen vuoksi:
täällä tapaa aina jonkun uuden ihmisen.”
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PLASTICS REVIEW

Is there
a future
for plastic?
www.m-brain.com/plasticsreview

M-Brain is a global leader in business and market intelligence software and services. We align clients’ intelligence with their
key business priorities and deliver value through a combination of industry best-practice expertise and in-house proprietary AI and
machine learning development. We are a trusted partner in intelligence co-creation supporting our clients’ operational excellence
with optimized intelligence solutions, enabling them to seize opportunities, mitigate risks and make strategic business decisions
based on objective insight. Our staff consists of 420 global experts in 15 countries representing the Nordics, Europe, Americas
and Asia-Pacific.
www.m-brain.com

MBrainFinland

Jäsensivut

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan
direktiivin implementointi
VALTIOVARAINMINISTERIÖN osakkeenomistajien oikeudet -työryhmä
antoi keväällä 2018 mietintönsä
osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivimuutoksen implementoinnista kansalliseen sääntelyyn. Esitys oli lausuntokierroksella
kevään aikana, minkä jälkeen valtionvarain- ja oikeusministeriö ovat
laatineet uuden osaehdotuksen
koskien lähipiirijärjestelyjä. Kyseisestä osaehdotuksesta järjestettiin
20.8.2018 oikeusministeriössä kuulemistilaisuus, johon DIF:n Policyvaliokunnan edustaja myös osallistui. DIF:n lausunto esityksestä löytyy yhdistyksen verkkosivuilta.
Valtiovarain- ja oikeusministeriö
laativat palautteiden perusteella
esityksen lakimuutokseksi, joka on
tarkoitus julkistaa viimeisimmän

tiedon mukaan marraskuun loppuun mennessä. Laki tulee implementoida kansalliseen sääntelyyn
10.6.2019 mennessä. EU:n komissio on lisäksi julkistanut direktiiviä
täydentävän ohjeistuksen tietojen
välittämiselle yritysten ja osakkeenomistajien välillä.
Myös Suomen hallinnointikoodia on päivitettävä sääntelymuutoksen johdosta. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus
on asettanut työryhmän valmistelemaan muutoksia voimassaolevaan hallinnointikoodiin. Merkittävimmät palkitsemiseen liittyvät
muutokset tulevat sovellettavaksi
ensimmäistä kertaa vuoden 2020
yhtiökokouksissa sekä vuonna
2020 alkavaa tilikautta koskevassa
raportoinnissa.

EU:ssa vireillä olevia hankkeita
EUROOPAN KOMISSIO julkisti
keväällä 2018 kestävän kasvun
rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman (sustainable
finance), josta on keskusteltu
myös DIF:n tilaisuuksissa. Hanke
sisältää muun ohessa ehdotuksen luokitusjärjestelmän, eräänlaisen taksonomian, luomisesta
yritysten kestävyyden perusteella.
Tavoitteena on lisäksi muuttaa rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita siten, että riskien hinnoittelussa huomioitaisiin taloudellisten riskien lisäksi ympäristöön,
mukaan lukien ilmastonmuutok-

seen, yhteiskuntavastuuseen ja
hallintoon liittyvät riskit. Komission 23.10.2018 julkistamassa työsuunnitelmassa vuodelle 2019
komissio on esittänyt edistävänsä
sääntelyhankkeita toimintasuunnitelman mukaisesti tulevan vuoden aikana.
Myös sääntelyhankkeet koskien rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä sekä digitaalisten työkalujen
käyttöä yhtiöoikeuden alalla ovat
komission työlistalla. Näitä koskevista ehdotuksista DIF on keväällä
2018 antanut lausunnon, joka löytyy yhdistyksen verkkosivuilta.

Hallintarekisteröityjen
osakkeiden
osinkojen
lähdeverotus
VALTIOVARAINMINISTERIÖ ON vuoden 2018 alussa antanut ehdotuksen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamista koskevasta
laista, mikä vaikuttaisi merkittävästi hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkojen lähdeverotukseen.
Nykyisessä järjestelmässä hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien verojen osalta on voitu noudattaa yksinkertaistettua menettelyä ja hyödyntää soveltuvien verosopimusten mukaista verotusta
saajan kotimaatiedon perusteella.
Uusi ehdotus tarkoittaisi sitä, että
loppusaajaa koskeva tieto tulisi toimittaa veroviranomaisille, jotta
verosopimusten mukaista lähdeverotusta voisi käyttää. Käytännössä
yhtiöiden tai säilyttäjätahojen
mahdollisuus näin tehdä on hyvin
rajattu, mikä tarkoittaisi sitä, että
ulkomaalaisten osinkosaajien verotus voisi muuttua huomattavasti.
Valtioneuvoston lainsäädännön
arviointineuvosto on 26.9.2018
antanut asiasta lausunnon, jossa
neuvosto toteaa katsovansa, että
annettua ehdotusta tulisi edelleen
tarkentaa ennen hallituksen esityksen antamista. Myös DIF on
keväällä 2018 antanut asiaa koskevan kannanoton, jossa esitetään
huoli sääntelyn seuraamuksista.
Valtiovarainministeriön sääntelyaikataulun mukaan hallituksen esityksen esittelyviikko olisi ollut 45.

Katsaus ajankohtaisiin sääntelyyn liittyviin asioihin Suomessa ja Euroopassa julkaistaan DIF:n verkkosivuilla neljä kertaa vuodessa.
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Jo 83% hallitusten jäsenistä kansainvälisesti
pitää kyberuhkia erittäin merkittävänä riskinä
liiketoiminnalle.*
Tiesithän myös, että yrityksen hallitus voi
joutua seurannaisvastuuseen kybervahingon
vuoksi muun muassa yrityksen osakkeen
arvon laskun johdosta?**
*Advisen 2017
**Lloyd’s of London 2017
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Iso-Aho, Maritta
Ittonen, Nils
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Kulmala, Teuvo
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
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Luovuta taistelu
markkinaosuuksista!

M

atalien korkojen maailmassa kau
kaisuudenkin kasvulla on selvää
nykyarvoa. Tulevaisuus muodos
taa menestyjäyrityksen arvosta jo
valtaosan jättäen nykyomaisuuden ja nyky
tuloksen statistirooleihin.
Pörssiyrityksiltä kysyttäessä jokaiselta löy
tyy kilpailuetuja puoli tusinaa. Sijoittaja kui
tenkin näkee inflaation perinteisissä porteri
laisissa strategisissa eduissa. Taseenkin rooli
on muuttunut. Enää analyyseissä näkee vain
harvoin sijoituscasen perustuvan ajatukselle
nykyisen kiinteän omaisuuden piiloarvosta.
Näitä tarinoita sai lukea vielä muutama vuosi
sitten suomalaisesta kaupan alasta ja metsä
teollisuudesta. Nyt arvo koostuu aineetto
masta omaisuudesta, ei kuitenkaan liikearvo
hötöstä.
Strategiaajattelun tilalle on kovaa kyy
tiä tulossa ansaintaajattelu. Tekoälyn avulla
menestyjäyritys luo ansaintaalustan asiak
kaiden tulevista kassavirroista. Toisin tekevät
menneiden markkinoiden valtiaat, jotka lou
hivat osansa asiakkaan tämän päivän kassasta
tai vivuttavat asiakkaan taseen tappiin velalla.
Rakennusalalla isketään vielä kirves kiveen.
Sijoittajaa puhutellen alustoihin kytkey
tyy robotiikka, joka mahdollistaa kasvupoten
tiaalin globaalin skaalautumisen pääoma ja
resurssitehokkaasti. Tätä virttä on toivotonta
veisata niille poloisille hallituksille, jotka
sitouttavat johtajiaan absoluuttisilla käyttö
kate ja liikevoittomittareilla.
Tekoälyharjoituksessa onnistumisen kes
kiöön kohoaa asiakasajattelu. Lisäarvo on
vuorovaikutusta ketjun maksavan pään
kanssa. Täyteen potentiaaliin saadaan tun
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tuma siirtämällä ajattelu tuottamisen ja mark
kinaosuustaistelun maailmasta arvon synnyt
tämisen sfääriin. Miksi jahdata persaukisia
asiakkaita hinnalla, kun erinomaisen ratkaisun
arvo on hyvälle asiakkaalle paljon suurempi?
Tuottavuuskehitys vapauttaa tekoälyn talou
dellisen lisäarvon. Omistajaarvoa vivulla nos
tava loikka vaatii tuotannon rajallisten resurs
sien sijaan tietoa. Pääoman tuottoaste kiittää,
kun kasvun moottoriksi valjastetaan uniikki
liiketoimintamalli, jonka polttoaineena käy
tetään paitsi dataa myös tekoälyä. Suomesta
ei tällä mittapuulla löydy sellaista menestyjää,
jota uskaltaisi painaa mustalla valkoiselle.
Osa on yrittänyt lähteä älyllä lentoon kytke
mällä tuotteen toiminnallisuuteen pelillistä
mistä. Tällä on liidetty jopa pörssiin asti, joskin
kurssihistoriasta päätellen maa alkaa olla jo tai
vasta lähempänä.
Toteutusvaiheessa älykkyys on kytkettävä
liiketoimintaan siten, että dataa jalostetaan
asiakkaan hyväksi eikä hänen tahtoaan vas
taan. Yrityksen onnistumisen ratkaisee hallituk
sen puheenjohtajan äänenvoimakkuuden sijaan
organisaation oppimiskäyrä.
Optimitilanteessa huomisen liiketoiminta
malli mahdollistaa jatkuvan liikevaihdon osuu
den kasvun. Tällöin yrityksen kassavirtojen
arvo kasvaa ennustettavuuden kohentuessa, ja
hissiyhtiössä tiedetään, ettei laskusuhdanteessa
mennä ojan puolelle.
Tekoälyn arvo omistajalle löytyy pääoman
kiertonopeudesta. Tilaisuuteen tarttuvat koko
luokaltaan pienetkin yritykset voivat olla kohta
erittäin arvokkaita ja vaikuttavia.
Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.
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