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HÄNT PÅ HANKEN

HANKENFORSKNING   
I ABSOLUTA TOPPEN
Hanken har blivit rankad som femte bäst i världen på forsk-
ning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank 
som jämför 1 300 universitet världen över. Endast topp-
universiteten Rockefeller, Massachusetts Institute of Tech-
nology MIT, Harvard, och Stanford har en bättre placering. 

Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, 
toppciterade publikationer och internationella sampublika-
tioner. Endast två europeiska universitet når 10-i-topp-listan. 
Rankingen baserar sig på sju bibliometriska indikatorer för 
utvalda U-Multirank institutioner. 

Hanken och Massachusetts 
Institute of Technology inleder 
samarbete inom forskning i 
humanitär logistik och innova-
tioner. 

Samarbetet kombinerar 
det program MIT har utvecklat 
för att utvärdera teknologiska 
lösningar på utmaningar i 
utvecklingsländer (MIT/CITE 
Comprehensive Initiative on 
Technology Evaluation) och den 
forskning som bedrivs inom 
ramen för Hankens forsknings-
institut för humanitär logistik 
(HUMLOG Institute).

PRIS FÖR 
AVHANDLING
Konsumtionsvetenskapliga 
föreningen har gett priset för 
bästa pro gradu-avhandling 
2015 till Hankenstuderande 
Hanna Rahikainen för 
hennes magisteravhandling 
Ethical Consumption as a 
reflection of self-identity.

RECTOR’S LIST 2016
Den 23 maj delades Hankens Rector’s List 2016-stipendier ut till högskolans 16 bästa stude-
rande. Representanter för Hankens partnerföretag var också närvarande. Priset delas varje år 
ut till de studerande som utgör den bästa fem procenten mätt i studieframgång. I kriterierna 
ingår antalet närvaroterminer och studiepoäng samt medelvitsordet.

Rättelse
I förra numret av Hankentid-
ningen noterades det goda sys-
selsättningsläget bland doktorer 
utexaminerade från Hanken. 

Hankendoktorer har natio-
nellt sett en mycket hög sysselsät-
ningsgrad, men det bör noteras 
att undersökningen som anger en 
100 procentig sysselsättning gäller 
doktorer utexaminerade åren 
2012–13.

WHEN BUSINESS  
IS GOOD
I mars ordnade Hankenstu-
derande ett seminarium om 
socialt entreprenörskap som 
en del av kursen Entrepreneu-
rial Business Creativity. Före-
tagen Funzi, EntoCube och 
CosmEthics representerades 
av sina respektive grundare 
Aape Pohjavirta, Perttu 
Karjalainen och Katariina 
Rantanen, som talade om te-
mat socialt entreprenörskap. 

Seminariet efterföljdes 
av en workshop i samarbete 
med den svenska beteende-
byrån Beteendelabbet, där 
deltagarna fick lära sig mera 
om begreppet ”nudging” 
som handlar om att designa 
beslutsmiljöer som gör det 
lätt att göra rätt.

CAMPUS DAY   
I HELSINGFORS 
I samband med huvudämnes-
valet för första årets stude-
rande ordnades den årliga 
Campus Day-mässan på 
Hanken i Helsingfors. 

Hankens partnerföretag 
fanns representerade i foajén 
vid lunchtid för att prata med 
studerande och berätta om 
olika karriäralternativ som 
stöd för studerandenas kom-
mande val. 

GULT, GRÅTT  
ELLER SVART GULD?
Det årliga frukostseminariet 
Hanken Finance Day ordnades i 
april kring temat Gult, grått eller 
svart guld? Utsikter för råvaru- och 
råvaruaktieplaceringar. 

Under seminariet diskuterade 
Hankenalumnerna Mika Koskinen 
och Petter Langenskiöld oljepri-
sets inverkan på aktiemarknaden 
samt orsakerna till den låga nivån 
på börsvärderingar av aktier i 
guld- och silvergruvor. 

Fokus låg även på vilka 
implikationer detta medför för 
placerare. Hanken Finance Day 
ordnades för tredje året i rad.

BLIXTMENTORSKAP
I april ordnades ett nytt karriärinitiativ för magisterstude-
rande och nyblivna alumner under Flash mentoring-evene-
manget som förde samman över 70 studerande och alumner 
samt 20 mentorer. 

Under korta sessioner diskuterade deltagarna karriär-
frågor och -stigar ur olika perspektiv tillsammans med fyra 
mentorer som hade rekryterats bland alumner, Hankens 
partnerföretag och andra samarbetspartners. Evenemanget ord-
nades i samarbete med SHS Master’s Committee som också 
stod värd för den efterföljande middagen på Casa. 

Hanken och MIT 
samarbetar

FOTO: HANNES VICTORZON

MENTORER SÖKES!
Intresserad av att ställa upp som mentor för en Hankeit? 
Ansökningstiden för mentorer till Hankens mentorskaps-
program för läsåret 2016–2017 är i gång. 

Läs mer på www.hanken.fi/alumni. 
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KALENDERN

SEPTEMBER 2016

Se www.hankennetwork.fi 
för mer information och anmälan.

OKTOBER 2016

14.10 Hankendagen i Vasa
Mer information följer inom kort.
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6.9 Årskursträff 1961
Mer information här intill.

8.9 Alumnseminarium med 
Ingrid Biese
Hankenforskaren Ingrid Biese 
talar om fenomenet Opting 
Out.

22.9 Hanken Network Day
Nätverksdag för företag och 
studerande.

3

M T O T F L S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

M T O T F L S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

FEBRUARI 2017

2.2 Hanken Business Forum

DISPUTATIONER

EM Yamin Xie har disputerat i ämnet finan-
siell ekonomi på avhandlingen ” Essays on 
corporate finance and governance”. 
Tid: 16.5.2016
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Mervi Niskanen, Kuopio 
universitet
Kustos: Professor Anders Löflund, Svenska 
handelshögskolan

SVM Annikki Roos har disputerat i informa-
tionsbehandling på avhandlingen: ” Under-
standing Information Practices in Biomedi-
cine: A Domain analytical approach ”.
Tid: 20.5.2016
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, 
Helsingfors
Opponent: Professor Carol Tenopir, University 
of Tennessee

SAMARBETSAVTAL 
MED VASA UNIVERSITET
Vasa universitet och Hanken 
intensifierar sitt samarbete 
inom ekonomutbildningen, 
forskningen och språkunder-
visningen. 

Samarbetet ska främja 
flexibiliteten i studierna och 
förbättra studiemöjligheterna 
för kandidat-, magister- och 
forskarstuderande. 

Avsikten är att erbjuda 
gemensamt producerade kur-
ser inom ekonomi och språk 
för studerande vid bägge 
universiteten. 

Bättre förutsättningar för asylsökande
Under våren har två olika satsningar med syftet att stöda 
integrationen av flyktingar i det finländska samhället ord-
nats vid Hanken:

Kursen Finnish Business Culture samlade asylsökande och 
utbytesstuderande till en tvådagars kurs kring det finländska 
affärslivet, organisationskulturen och ledarskapsstilen, samt 
om hur det är att starta och driva ett företag i Finland. 

I maj inledde 40 asylsökande och företag det sex månader 
långa Business Lead integrationsprogrammet, arrangerat av 
Hanken & SSE Executive Education. Programmet består av 
fyra närmoduler kring det finländska och europeiska affärs-
landskapet och organisationskulturen här, strategiskt ledar-
skap, finansiering, samt försäljnings- och servicetänkande. 
Deltagarna får även en personlig mentor, en praktikplats och 
tillgång till en mobil inlärningsplattform.

VIP-SEMINARIUM I VASA 
I mars samlades centrala samarbetspartners till Hanken 
i Vasa till ett VIP-seminarium. Under seminariet talade 
trafik- och kommunikationsminister Anne Berner kring 
digitalisering och nya affärsmodeller som element för att 
höja konkurrenskraften. 

Läs intervjun med Anne Berner på sida 12.

FOKUS PÅ MINDFULNESS
Under våren har Hankenalumner haft möjlighet att delta i flera 
olika seminarier och kurser kring mindfulness. I mars ordna-
des det välbesökta seminariet Positive Leadership – Mind-
fulness at work med Lasse Lychnell, Rina Sirén och Leena 
Pennanen som talare. I samband med seminariet ordnades 
också en case-tävling i samarbete med företaget Accenture, 
där studerande fick pitcha sina lösningar på businessproblem. 

I april hade Hankenalumner möjligheten att delta i SIY-
programmet som utvecklats av Googles Chade-Meng Tan. 
I programmet tränades den emotionella intelligensen med 
hjälp av mindfulness som kan leda till ett positivare tänkesätt 
och bättre chefsarbete. 

I slutet av maj besöktes Hanken av geschen (tibetansk lärare) 
Tenzin Wangyal Rinpoche som talade kring hur egenskaperna 
mindfulness och medkänsla kan utvecklas för bättre ledarskap. 

Kustos: Universitetslektor Turid Hedlund, Han-
ken Svenska handelshögskolan

EM David Gonzalez har disputerat i finansiell 
ekonomi på avhandlingen: ”Essays on Mutual 
Fund Performance”.
Tid: 8.6.2016, kl. 10.00.
Plats: Promotionssalen, Svenska handelshög-
skolan, Vasa
Opponent: Professor Wolfgang Bessler, Justus-
Liebig-Universität Giessen
Kustos: Professor Johan Knif, Svenska handels-
högskolan

EM Jimi Siekkinen har disputerat i redovis-
ning på avhandlingen ”Within and cross-
country differences in the value relevance of 
fair values”
Tid: 8.6.2016

Plats: Svenska handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Trond Randøy, University 
of Agder
Kustos: Professor Minna Martikainen, Svenska 
handelshögskolan

EM Anu Torkkeli disputerar i handelsrätt på 
avhandlingen ”Structuring Corporate Capital 
Gains Tax System in the European Union  
– A Comparative Finnish Perspective ”.
Tid: 17.6.2016, kl. 14.00  
Plats: Auditorium 309,  Svenska handelshög-
skolan, Helsingfors
Opponent: Professor Mattias Dahlberg, 
Uppsala universitet
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Svenska 
handelshögskolan

ÅRSKURSTRÄFF 1961

Ekonomlinjen som påbör-
jade sina studier hösten 
1961 firar 55-årsfest 
tisdagen den 6 september 
2016 klockan 18–22 på 
Radisson Blu Royal, Rune-
bergsgatan 2, Helsingfors. 
Anmälan eller frågor före 
den 15 augusti 2016 per 
e-post: pentti.louneva@
rollfoods.fi eller tfn 0400-
215 222.



4 5

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
PB 479, 00101 Helsingfors
tfn 09 431 331, fax 09 43133 404

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
PB 287, 65101 Vasa
tfn 06 3533 700, fax 06 3533 703

CHEFREDAKTÖR 
Nina Olin

ANSVARIG UTGIVARE
Karen Spens

REDAKTIONSSEKRETERARE
Peter Nordling

REDAKTIONSRÅD
Marina Finckenberg
Margareta Granholm
Alexandra Koivula
Minna Kullas
Charlotta Niemistö
Annika Ravald
Pia Simons 
Björn Sundell

REDAKTION OCH 
OMBRYTNING
Oy Nordinfo Ab
Lillviksvägen 6, 02360 Esbo
tfn 09 888 60 17
e-post: hanken@nordinfo.fi

ANNONSFÖRSÄLJNING
Oy Nordinfo Ab
tfn 040 571 3422

ADRESSFÖRÄNDRINGAR
Gör adressförändringen själv på webben 
www.hankennetwork.fi eller kontakta 
alumnkoordinator Alexandra Koivula
tfn 050 552 7271
e-post: alexandra.koivula@hanken.fi

UPPLAGA 10 000 ex

TRYCKERI
Oy Fram Ab, Vasa

ISSN 1795-1534 (print)
ISSN 2324-075X (online)
Medlem i Tidskrifternas förbund

UTGIVNINGSDAGAR 2016
nr 1 9.3, nr 2 8.6, nr 3 26.10, nr 4 14.12

PÄRMFOTO
Robert Schlesinger/DPA/Lehtikuva

PÅ BILDEN: 
Thomas Tallskog och Christa Weckman

De goda nyheternas (v)år
Då läsåret närmar sig sitt slut vill jag göra en tillbakablick på det 
gångna året och jag kan med glädje konstatera att det på flera 
sätt varit ett oerhört gott år. Det känns som att de goda nyheterna 
från Hanken avlöst varandra.

Under våren blev Hanken rankad som femte bäst i världen på 
forskning och publikationssamarbeten i den globala U-Multirank 
rankingen, direkt efter toppuniversitet som Rockefeller, MIT, 
Harvard och Stanford. Hanken rankades speciellt högt vad gäl-
ler citationsfrekvens, det vill säga hur ofta Hankenforskarnas 
publikationer citeras av andra forskare. Detta ser vi som ett 
resultat av de satsningar vi gjort på forskning under flera års tid, 
bland annat i form av vår styrkeområdespolicy och premiering 
av publikationer i toppjournaler.

Hankens investeringar i forskning betyder dock inte att sats-
ningarna på undervisning och studerande skulle vara mindre, 
tvärtom. Under det senaste året har Hanken tagit flera nya initia-

tiv för att belöna lärare som utvecklar 
sin undervisning och som uppskattas 
av studerandena. I vår delades ett helt 
nytt pris ut till de lärare vilkas kurser 
röstats fram till Årets kurs i Helsing-
fors respektive Vasa. Dessutom belö-
nades även den lärare som valts till 
Årets lärare. Vi har även investerat i att 
utveckla och modernisera såväl under-
visningstekniken som studiemiljön. 

Satsningarna har gett resultat. 
Bokslutet för år 2015 visar att Hanken 
nått de uppsatta målen enligt så gott 
som alla indikatorer, vilka fastställts i 
avtalet med Undervisnings- och kultur-
ministeriet. Utexamineringen är på en 

hög nivå, våra studerande avlägger fler studiepoäng än någonsin 
förr, och Hankens forskare publicerar aktivt i internationella 
topptidskrifter.

Även Hankens ekonomi fortsätter vara stark. Bokslutet visar 
att Hankens tillgångar under 2015 ökade i och med förra höstens 
fastighetsköp och en ökning i placeringsportföljens värde. Resul-
tatet visade ett överskott, tack vare avkastning från finansierings- 
och investeringsverksamheten. 

Trots att det ekonomiska resultatet är gott, visar det samtidigt 
hur betydelsefull den externa, icke-statliga finansieringen är för 
Hanken. Denna kommer in delvis som forskningsfinansiering 
och stöd från Hankens stiftelse, men också via donationer från 
företag, stiftelser och privatpersoner. Här kan också du som 
alumn göra en insats, liten eller stor, genom att bidra till kam-
panjen HANKEN RETURNS. Kampanjen pågår ännu ett år, så 
det finns gott om tid. 

Det gångna året ger tillförsikt för att de goda resultaten ska 
fortsätta nästa läsår. Tills dess önskar jag er en riktigt skön och 
avkopplande sommar!

NINA OLIN

DIREKTÖR FÖR EXTERNA RELATIONER OCH MARKNADSFÖRING

LEDAREN
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VIKTIGA ALUMNRESURSER

Malin GroopMax Alfthan Anna Cox Margaretha
Cronstedt

Nella Ginman-
Tjeder (ordförande)

Katarina Heikius Patrik KvikantNiklas Karlström

Noora
Lintukangas

Daniel Pasternack Rasmus Roiha Lisa Sounio-
Ahtisaari

Dan-Ove
Stenfors

Mikael Still Annika
Sucksdorff

Annika
Tidström

Stefan Törnqvist Annika Vainio Ann Wahlroos-
Jaakkola

Hanna Westman

HANKENAMBASSADÖRERNA:

ALUMNRÅDET:

Paul Taimitarha
(ordförande)

Inger Aaltonen Daniela Ekholm Marcus Fabricius Christoffer
Rönnblad

Thomas Tallskog Gabriella
Tjeder-Kajander

Linus Lehto
(studerande-
representant)

Hankens alumnråd och Hankenambassadörerna har 
till uppgift att stöda högskolan och ge input till hur 
verksamheten kan utvecklas på olika plan. 

– Våra alumner är mycket viktiga för Hanken, de hjälper oss 
att stärka Hankens varumärke, samtidigt som de fungerar 
som sporrande förebilder för våra studerande, säger Hankens 
direktör för externa relationer och kommunikation Nina Olin. 

– Alumnrådet och Hankenambassadörena är alumner 
som engagerar sig lite aktivare i Hankens verksamhet och 
bidrar till att Hanken är känd på olika håll, vilket är oerhört 
värdefullt för oss som jobbar på Hanken, fortsätter hon.

Alumnrådets uppgift är att stöda och utveckla Hankens 
alumnverksamhet. 

– Rådets medlemmar funderar på teman och intressanta 
talare för olika alumnseminarier- och evenemang, samt på hur 
alumnverksamheten kan utvecklas och förbättras. De nomine-
rar också nya Hankenambassadörer, som sedan slutligen utses 
av rektor, berättar alumnkoordinator Alexandra Koivula. 

FÖR GOODWILL OCH INSPIRATION
Hankenambassadörernas roll är att skapa goodwill för Han-
ken och fungera som inspiration för studerande och andra 
alumner. Målet är att Hankenambassadörerna ska ha olika 
bakgrund och profil.

– Att medlemmarna i alumnrådet och ambassadörerna 
är i olika åldrar, bor på olika ställen och jobbar med olika 

saker, hjälper Hanken att bredda sina kontaktytor och 
visar våra studerande hur olika alumnprofilerna kan vara, 
säger Olin. 

Ambassadörerna är för närvarande tjugo till antalet. 
Under våren har fem nya ambassadörer utsetts, då en del 
ambassadörer avgick i mars efter avslutad mandatperiod. 
Samtidigt bytte ambassadörerna ordförande när Nella 
Ginman-Tjeder tog över efter Jussi Laitinen, vd för Aktia 
och mångårig Hankenambassadör. Laitinen är glad över 
sina erfarenheter som Hankenambassadör.

– Det har varit ett trevligt sätt att vara involverad i Han-
kens verksamhet och utveckling. Jag har på nära håll fått 
följa med arbetet för att uppnå Triple Crown-status. Speci-
ellt trevligt har det varit att få delta i betygsutdelningarna 
och få gratulera de nyblivna kandidaterna, magistrarna och 
doktorerna.

Jussi Laitinen har också ställt upp på frukostseminarier 
och som mentor för studerande i slutskedet av studierna.

– Jag har haft fyra adepter under åren, och det har varit 
mycket givande. Att engagera sig för Hanken, också efter 
studierna, är ett bra sätt att ge något tillbaka. 

ÅSA NYMAN

En presentation av ambassadörerna och alumnrådet finns på Hankens 
webbplats. För mer information och om du är intresserad av att enga-
gera dig kan du vända dig till alumnkoordinator Alexandra Koivula.
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ALUMNDAGEN

Alumndag i Berlin: Fokus på uppstartföretag
Hankens internationella alumndag i Berlin samlade 
ca 25 deltagare (bilden) från Tyskland, Sverige och 
Finland i Felleshus vid de nordiska ambassaderna 
i staden. Förutom ett digert informationspaket kring 
framtidsvisioner för IT, värdering av uppstartbolag, 
och lagstiftningskonsekvenser av innovationer, fick 
deltagarna även en rundtur på det unika ambassad-
området i Berlin. 

Hanken arrangerar årligen internationella alumndagar 
som fungerar som en mötesplats för Hanken och högsko-
lans alumner bosatta utanför Finland. Detta var den tionde 
internationella. 

– Med hjälp av de internationella alumndagarna vill 
vi hålla kontakt med våra utlandsalumner och visa hur 
viktiga de är för Hanken, sade rektor Karen Spens i sitt 
öppningsanförande. 

Under eftermiddagen fick deltagarna höra Hankenprofes-
sorn i immaterialrätt Na Ri Lee berätta om 3D utskrifter samt 
deras inverkan på lagstiftning, ekonomi och teknologi. Publi-
ken diskuterade olika nivåer av lagstiftning (nationell, EU, 

internationell) samt frågor kring varumärkesskyddande och 
ansvar vad gäller 3D-printade produkter.

På plats var även Laura Hirvi vid Finlandsinstitutet i Ber-
lin. Enligt henne är den tyska marknaden ofta en inkörsport 
till Europa tack vare sin storlek. Institutet och TeamFinland 
bistår finländska företag och organisationer att etablera sig 
i Tyskland.

Programmet fortsatte med diskussion kring uppstartfö-
retag då Tobias Salomon, som representerade Tysk-Finska 
Handelskammaren och juristbyrån Dottir, pratade om olika 
former av internationell expansion för uppstartsbolag. Julius 
Telaranta berättade om värdering av företag vid verksamhe-
tens start- och exitskeden. 

Dagens sista talare, Kaj Arnö, talade kring rubriken IT, 
Business and Freedom. Han gav en tillbakablick på utveck-
lingen av IT, och tog upp frågeställningar kring tillgången 
till information samt huruvida det är rätt att privata bolag, 
såsom Facebook, fattar beslut om vad som är etiskt korrekt 
att publicera i social medier.

Nästa internationella alumndag ordnas i Stockholm 
våren 2017. 

Hankenprofessorn Na Ri Lee bjöd på ett intressant inlägg om 3D utskrifter och 
konsekvenserna av dem.

Filosofie doktor Laura Hirvi vid Finlandsinstitutet i Berlin berättade att 
400 finländska bolag har verksamhet i Tyskland. 

6
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Kia Aejmelaeus och Alexander Aminoff. Ambassadrådet Marko Laine på Finlands ambassad i Berlin guidade alumnerna 
i de nordiska ambassadernas gemensamma komplex.

Valet av ort för alumndagen passade perfekt för Robert Lagus, Jennie Wåge och 
Annina Hagström. De bor och verkar i Berlin.

Sandra Österberg, Paul Taimitarha, ordförande för alumnrådet, 
Susanna Taimitarha, Hanken, och Linnéa Södergran. Österberg 
och Södergran jobbar för Zalando i Tyskland 

7

Jeffrey Jackson, Dashiel Corporation, diskuterade seminarieinnehållet 
med Sebastian Högnabba. Johanna Yrjölä på Finlandsinstitutet i Berlin och Juhani Waltasaari var också inbjudna.
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ALUMNDAGEN

Det finns många marknadsbehov som inte möts, säger 
Kaj Arnö, som föreläste om IT-trender och visioner på 
internationella alumndagen i Berlin den 20 maj.

– Jag förväntar mig ruska om människor med sådant de inte 
har tänkt på, så att de i sin tur kan ge mig nya insikter.

Den tyska huvudstaden är enligt honom en IT-huvudstad.
– I Tyskland är det kanske främst Berlin och München 

man reser till i IT-sammanhang, inte Frankfurt eller 
Hamburg.

I övriga Europa finns särskilt mycket kunnande i Sve-
rige, men Arnö rankar också Finland högt. Banbrytare hittas 
lite var som helst, för det ligger en sanning i att internet 
skapat rättvisa över gränserna. Vitryssland är ett gott exem-
pel, säger Arnö.

– Det är kanske inte landet man i första hand asso-
cierar med IT och innovativitet, men internet har gjort 
det möjligt att åstadkomma mycket, oavsett politiska och 
ekonomiska gränser.

OUTNYTTJAD GEODATA
Arnö hoppas att alumndagen gav deltagarna impulser för 
hur de kan minska sina IT-risker eller skapa något nytt som 
tillfredsställer ett marknadsbehov. Själv ser han en outnytt-
jad nisch i tillämpningen av platsbaserade tjänster, geodata. 
Var är det användarvänliga utnyttjandet av ens rörelseprofil, 
undrar han.

– Varför i fridens namn görs det så lite? Det finns inga 
riktigt vettiga verktyg som hjälper dig hålla reda på var du 
varit eller vart du är på väg.

Tekniken finns, men ingen utnyttjar möjligheterna fullt 
ut, då man jämför med exempelvis mångfalden av redskap 
för att dela fotografier, anser Arnö.

– Det borde vara trivialt enkelt att inför en resa klicka 
in på en karta vart man vill åka och väl framme få vettiga 
insikter av kartan, inte bara en tjatig röst som säger åt vilket 
håll man ska vända.

Platstjänster är också förknippade med ett annat mark-
nadsbehov: pyttesmå skärmlösa GPSar som orkar logga ens 
rutt i 24 timmar och som enkelt kan dumpa loggen till datorn.

Outnyttjade möjligheter inom IT
– När man integrerar allt i en telefon klarar inte batteriet av 

det. All funktionalitet försvinner plötsligt, då den behövs mest.

STATEN HAR EN UPPGIFT
Möjligheten att binda information till höger och vänster är 
överlag i sina barnskor, anser Arnö.

– Leverantörer låtsas vara öppna men missbrukar stan-
darder till att låsa in sina kunder. Det talas om den lätta sta-
ten som inte ska blanda in sig, men statens uppgift är att se 
till att marknadsekonomin fungerar.

Standarderna bör vara sådana att även mindre ekono-
miska spelare kan bygga upp nytt, eftersom framsteg sker då 
mindre aktörer får ut sina innovationer till en större grupp 
användare, säger Arnö. Spelreglerna missgynnar nu mindre 
europeiska bolag, anser han.

– De stora IT-spelarna från USA lyckas ofta undvika skat-
ter som europeiska företag betalar. Det kan inte vara så här 
samhället är tänkt att fungera.

GO-TO-MARKET-PLAN AVGÖRANDE
Arnö uppmanar alumndagsdeltagarna att ta en funderare 
över hur de är bundna till olika IT-leverantörer. Ett stort 
beroende skapas lätt, utan att användaren riktigt inser det.

– Funktioner läggs ut och så blir man kanske plötsligt 
insnärjd i en juridisk och teknisk djungel där friheten att 
flytta till något annat försvinner.

I allt vad molntjänster beträffar är det bra att fundera på 
vem som äger vad och hur beroende man är, säger Arnö. Han 
efterlyser också goda marknadsförare som kan överbrygga 
klyftan mellan tillämpning och marknad. 

– Det är inte så svårt att komma på bra idéer. Värdet lig-
ger i att sådana som kan göra en bra go-to-market-plan. Det 
är där skon klämmer mest.

På ett mer personligt plan bär var och en ett ansvar för att 
hänga med i utvecklingen, anser Arnö.

– De som redan lever i molnet har inte av en ogin gud 
fått mera IT-gåvor än andra. De har bara varit flitigare att ta 
reda på saker.

TEXT: STEFAN HOLMSTRÖM

FOTO: ROBERT SCHLESINGER/DPA/LEHTIKUVA

Kaj Arnö.
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ALUMNDAGEN

Julius Telaranta är verkställande direktör för Trapez Finland 
Oy. Företaget producerar bland annat resenärdata för kol-
lektivtrafiken, till exempel tavlorna som visar väntetider för 
spårvagnarna på hållplatserna. Under alumndagen i Berlin 
berättade han om hur man värderar ett uppstartföretag, hur 
en exit går till, det vill säga då finansiärerna säljer ut sina 
innehav, och vad bolaget då bör tänka på.

Julius Telaranta är stationerad i Berlin. Han har studerat 
ett tiotal uppstartföretag i staden som har den största upp-
startkoncentrationen i Europa. Vid sidan av London är också 
koncentrationen av finansiärer störst här.

Alla företag Julius Telaranta stiftade bekantskap med 
skulle säljas inom en överskådlig framtid. Det är det vanliga.

– De flesta finansieras av riskkapitalister som i medeltal 
har dem fem år i portföljen, förklarar han.

Riskkapitalisternas fonder rullar ofta i cykler om fem år. 
Sedan säljer de ut och startar en ny fond. Vanligt är att de 
börjar fundera på potentiella köpare redan då de själva går in 
i företaget. Ofta har de goda kontakter till sådana.

– Det gäller att pumpa upp värdet på företaget så mycket 
som möjligt innan det säljs. Dekorera kakan och se till att 
företaget syns i media, råder Julius Telaranta.

EXIT EN LÅNG PROCESS
Han konstaterar att varje exit medför en egen intressant pro-
cess. Den innebär i allmänhet långa förhandlingar, ibland 
upp till ett år. Ändå kan det hända att affären inte blir av. 
Speciell vikt fäster Julius Telaranta vid att köparen ska anse 
sig göra en strategisk investering. Det höjer priset. 

– Då är omsättningen och resultatet inte avgörande. Men 
det är viktigt att kostnadsstrukturen är i skick och att före-
taget har gott om kunder, reella, betalande kunder, betonar 
Julius Telaranta.

Den som säljer åt ett storföretag får i allmänhet också ut 
ett bättre pris än den som säljer åt ett litet. 

Det är inte heller ovanligt att riskkapitalisterna säl-
jer åt varandra. Många uppstartföretag cirkulerar mellan 

TYSKT AFFÄRSKLIMAT
gynnar uppstartföretag

riskkapitalisternas portföljer, speciellt nu då pengarna är 
billiga. En del riskkapitalister knippar ihop liknande upp-
startföretag och lyckas på det sättet få ut ett bättre pris för 
sina innehav.

En betydande del av dagens uppstartföretag verkar i 
it-branschen. När det gäller mjukvaruföretagen är Julius 
Telarantas erfarenhet att företag som tagit hem långa kon-
trakt är lättare att värdera och att de är värda ungefär tre 
gånger mera än de som opererar på projektbasis.

–Det är inte lätt att ro i land långa kontrakt. Konsultbranschen 
har dessutom en speciell utmaning: Då uppdragen blir fler ökar 
också utgifterna, därför att man måste anställa flera människor.

BÄTTRE FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR   
I TYSKLAND
När Julius Telaranta studerade den tyska uppstartmarkna-
den ville han också undersöka skillnaderna i förhållande till 
den finska. 

Den största skillnaden är att de tyska uppstartföretagen 
har tillgång till betydligt mera pengar än de finska. De tyska 
riskkapitalisterna placerar större summor än de finska. 

– Hos oss är det ett problem att uppstartföretagens verk-
ställande direktörer måste förhandla om ny finansiering med 
sex månaders mellanrum. De borde få in pengar för två eller 
tre år i stöten, så att de hinner koncentrera sig på att utveckla 
bolaget, säger Julius Telaranta.

Orsaken till skillnaden är enkel. Tyskland har 81 miljoner 
invånare och den största ekonomin i Europa. Här finns flera 
släkter med verkligt djupa fickor. De äger företag som SAP, 
Daimler, BMW och Lidl. 

– De här storföretagen köper aktivt upp och placerar i 
uppstartföretag. Främst vill de trygga tillgången på behövlig 
teknologi och kunnande för sin egen tillväxt. Men endast några 
få blir verkliga klipp för den som säljer, säger Julius Telaranta.

TEXT: PETER NORDLING

FOTO: ROBERT SCHLESINGER/DPA/LEHTIKUVA

Tålamod är trumf, också då du säljer ett uppstartföretag. Det är den viktigaste lärdomen Julius Telaranta 
dragit efter att ha studerat den tyska uppstartmarknaden och själv deltagit i tre utförsäljningar.
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Julius Telaranta konstaterar att 
Tyskland erbjuder ett gynnsamt 

klimat för uppstartföretag.
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Han heter Juhani. Han fyller 52 år i slutet av året 
och jobbar 52,5 timmar i veckan. Han är verkställande 
direktör och nöjd med sin arbetsprestation. Men 
Juhani har ett problem – som han inte vet om: 
Varken styrelsen eller ledningsgruppen håller till 
fullo med om hans duglighet. 

Så här ser den genomsnittliga finländska verkställande direk-
tören ut enligt undersökningen Future CEO 2016 som blev 
klar i våras. Studien utfördes av Viewpoint Finland och för-
verkligades av Hanken & SSE Executive Education, Seedi, Evli 
Bank, Panostaja, Odgers Berndtson, Etera och Pohjantähti. 

Forskarna eftersträvade en så mångfasetterad bild som 
möjligt av Juhani och hans arbete. Därför riktade de frågorna 
också till företagens styrelsemedlemmar och till medlem-
marna i ledningsgrupperna. 

– Vi ville få närmare information om den verkställande 
direktörens självbild och samtidigt få ledningsgruppens och 
styrelsens uppfattningar. Ingen har gjort en motsvarande lika 
omfattande studie tidigare, säger Sari Salojärvi, verkställande 
direktör för Hanken & SSE.

Totalt intervjuades 452 personer. Av dem var 220 verk-
ställande direktörer, 145 ledningsgruppsmedlemmar och 
87 styrelsemedlemmar. Samtliga jobbade i organisationer 
med mer än 100 anställda, elva procent i organisationer som 
omfattar över 5 000 personer. Tillsammans påverkar respon-
denterna mer än 300 000 människors arbete i Finland och 
utomlands.

Noteras kan även att Juhani fortfarande har få kvinnliga 
kolleger. Av vd-respondenterna var endast åtta procent kvin-
nor, av styrelsemedlemmarna 19 procent och av lednings-
gruppsmedlemmarna 37, 5 procent.

OLIKA UPPFATTNING OM PRESTATION
Nästan hälften av de tillfrågade verkställande direktörerna 
gav sig själva vitsordet 9 eller 10 på en skala från 1 till 10 i 
fråga om hur nöjda de är med arbetet de utför. En tredjedel 
betygsatte sig med en åtta.

Undersökningen visar dock att styrelserna inte delar sina 
verkställande direktörers uppfattning på den här punkten. 
Styrelsemedlemmarna gav direktörerna vitsordet 7,2. Sex-
tioen procent av dem ansåg att högsta chefens prestation var 
berömlig, men många ansåg att den var under isen.

Bland medlemmarna i företagens ledningsgrupper var 
missnöjet med högsta chefen ännu större. Medelvitsordet 
var 6,9. 

– Det är tydligt att genomsnitts-vd:n lever i en bubbla. 
Om endast 56 procent gav berömliga vitsord är det klart att 
många vd:ar inte åtnjuter sina närmaste medarbetares fulla 
förtroende. Nästan en fjärdedel av medlemmarna i lednings-
grupperna delade ut en försvarlig femma eller ännu lägre 
vitsord, konstaterar Sari Salojärvi.

När det gäller chefernas kompetens förvånas man av att 
de själva anser att tyngdpunkten i den egna kompetensen i 
huvudsak ligger på människorna och minst på den operativa 

Sanningen om direktören

delen av arbetet, medan styrelserna och ledningsgrupperna 
är av diametralt motsatt uppfattning. Enligt styrelserna och 
ledningsgrupperna skulle idealet vara att tyngdpunkten för 
de verkställande direktörernas kompetensutnyttjande i högre 
grad låg på strategier och människor i stället för den opera-
tiva delen av arbetet. Då skulle företagen bättre kunna svara 
mot utmaningarna under den närmaste framtiden.

KOMMUNIKATIONEN CENTRAL
Resultaten visar också att flera företagsledare inte håller sig 
à jour med företagets tillstånd, och det är uppenbart att det 
brister i kommunikationen i flera företag. Undersökningen 
ger nämligen vid handen att 20 procent av företagsledarna 
uppfattas som vilseledare, bluffmakare eller sådana som mör-
kar fakta.

Av de svarande ansåg en knapp tredjedel att verkställande 
direktören alltid ärligt upplyser styrelsen om hur det står till 
med företaget och att styrelsen är á jour med läget.

– Det här visar att företagen borde utveckla processer som 
garanterar att styrelsen och ledningsgruppen åtminstone en 
gång om året ger konstruktiv respons åt verkställande direk-
tören, säger Sari Salojärvi.

Sari Salojärvi konsta-
terar att flera verkstäl-

lande direktörer verkar 
leva i sin egen värld.
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Hon betonar vikten av att också ledningsgruppen vågar 
tala öppet, men inser att medlemmarna i den befinner sig i en 
svår situation, eftersom det handlar om att kritisera chefen.

–Nu ser det ut som om styrelsen bär upp företagets verk-
ställande direktör tills den en vacker dag byter ut personen, 
då det plötsligt visar sig att de inte längre är på samma linje, 
funderar Sari Salojärvi.

TIDSDISPOSITIONEN HALTAR
Enligt henne kan en förklaring till att Juhani lever i en bubbla 
ligga i hans tidsanvändning. Nästan en fjärdedel av arbets-
tiden jobbar han med ledningsgruppen. Företagets utveck-
lingsprojekt kräver 19 procent av hans arbetstid. Men han 
offrar endast tre procent av sin tid på styrelsen.

– Det innebär ungefär sex dagar med styrelsen per år och 
det är överraskande lite, kommenterar Sari Salojärvi.

Hon är inte heller övertygad om att Juhani alla gånger 
har rätt inställning till företagets kunder. Dem ger han 15 
procent av sin tid.

Sari Salojärvi hoppas att undersökningen ger upphov till 
eftertanke bland dem den berör.

– Bra ledarskap återspeglas i organisationens framgång, 
arbetsvälmåendet och kundupplevelsen.

TEXT: PETER NORDLING

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

VISIONÄREN KOMMER
I enlighet med namnet tecknar Future CEO 2016 också 
en bild av den framtida toppchefen. Han är en visionär 
med en klar framtidsbild och strategi. Han är tydlig i sin 
kommunikation. Han inspirerar och rycker med persona-
len i en gemensam riktning enligt företagets strategi. 

Han ska kunna inspirera till den grad att hans medar-
betare överträffar sig själva och ger 110 procent.

Här används begreppet lysande vd. Han är också 
modig, karismatisk, han är en coach som lotsar företaget 
genom att vara en förebild för sina anställda, vilka han 
ger sitt förtroende.

– En sådan verkställande direktör får också sina an-
ställda att lysa och fostrar lysande människor och ledare, 
heter det i undersökningen.

Enligt den har ett sådant företag, där allt funkar till 
110 procent, också strålande förutsättningar för tillväxt.

PN

VARJE EURO RÄKNAS! 
Din donation är en röst för Hanken 
Donera till HANKEN RETURNS 
www.hanken.fi/hankenreturns 
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Anne Berner tog avstamp i den revolution vi befinner oss i 
som bäst: den digitala revolutionen. Varje revolution, jord-
bruksrevolutionen, den industriella revolutionen och inter-
netrevolutionen har förändrat vår livsstil. Övergången från 
en epok till en annan utmanar vårt sätt att tänka och förhålla 
oss till tingens ordning. 

– Tack vare den information, som vi alla har tillgång till 
via internet, kommer folk att veta, ofta bättre än företagen 
själva, vad de kommer att vilja ha. Företagens konkurrens-
fördel är att söka lösningar. Vi måste kunna hitta visionen. 
Var kommer våra kunder att vara om 10 år, vilka behov, som 
de kanske inte själva kan identifiera, kommer de att ha, hur 
kan vi skapa behov som ännu inte är identifierade, sade hon. 

NYA INFORMATIONSPLATTFORMAR
Anne Berner talade om strukturomvandling och om att det 
sker ett sökande efter nya serviceplattformar så som sök-
motorer, handelsplatser, lagringstjänster och medier. Som 
minister frågar hon sig vilken statens roll är i att skapa dessa 
nya plattformar.

När vi till exempel ser på vårt trafiksystem, är vi vana vid 
att det bygger på en infrastruktur som utgörs av de fysiska 
servicebolagen, så som bussbolag, taxibolag, tågbolag och så 
vidare. I fortsättningen har vi ett system där vi har samlad 
data i en plattform. Om man ska ta sig från Vasa till Hel-
singfors kan man via denna plattform få samlad information 
om till exempel pris, tidtabeller, miljöpåverkan beroende på 
vilket transportmedel man väljer. 

– I framtiden ska jag kunna få denna samlade information 
i mobilen. Men det betyder att varje bolag, som tillhandahål-
ler dessa tjänster, ger öppen information om sin verksamhet 
till denna gemensamma plattform, sade hon.

VILKEN ÄR STATENS ROLL?
Anne Berner frågade om vi har förmågan att använda den 
information, som vi har tillgång till via internet, och om vi 
kan hitta konkurrensfördelar genom att tjänstifiera informa-
tionen, det vill säga skapa nya tjänster genom att paketera 
informationen åt kunderna.

– Frågan är inte hur vi organiserar båt-, flyg-, biltrafiken 
och logistikkedjor, utan hur vi skapar  en tjänst där en person 
eller en produkt ska från ett ställe till ett annat, sade hon och 
gav några exempel:

– Hur kan vi skapa tjänster till exempel med obeman-
nade små helikoptrar? Vi kan egentligen skapa mycket ny 
information och nya tjänster utan att själva delta. På det här 
sättet kan vi skapa nya möjligheter, speciellt i glesbygden, 
men också vid katastrofer och där det finns behov av snabb 
tillgång till information. 

Som minister funderade Anne Berner över statens roll i 
den digitala revolutionen.

– Kommer det här att ske frivilligt eller måste vi reglera 
det för att den ska uppstå? Kommer näringslivet att frivilligt 
samarbeta för att uppnå de här tjänsterna? Uppstår platt-
formarna eller måste någon pusha på? Produktens roll och 
produktinnovation är fortfarande viktiga för att skapa värde, 
men digitaliseringen kommer att möjliggöra tjänsten. Min 
fråga är: Vad kan förväntas av en regering i den här frågan 
för att se till att vi är föregångare?

TEXT: KARIN DAHLSTRÖM

FOTO: JORE PUUSA

Anne Berner vid den 
digitala revolutionens frontlinje
Vi befinner oss i början av en digital revolution, konstaterade trafik- och kommunikationsminister Anne Berner 
nyligen vid VIP-seminariet på Hanken i Vasa. De stora mängder data som kan fås via internet skapar förut-
sättningar för nya tjänster och marknader. Hon har funderat över statens roll i denna utveckling, och vilka 
förutsättningar näringslivet bör få i form av reglering och dereglering för att Finland ska bli en föregångare 
på denna marknad.

12 Anne Berner.

DIGITALISERING
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I Dragnäsbäck, på anrik bryggerimark ett par kilo-
meter utanför Vasa centrum, håller Sture Udd på att 
bygga upp Finlands motsvarighet till Silicon Valley. 
Ambitionerna är höga, men för att bli världsledande 
inom digitaliseringen måste man satsa högt.

Att brygga öl och sätta etiketter på ölflaskor är inget revolu-
tionerande, men att ge varje ölflaska en individuell kod som 
berättar om alla händelser under bryggprocessen är unikt.

– Vi har lanserat världens första digitala bryggeriteknik. 
Bock’s är konsumenternas varumärke, snart kan de ställa in 
parametrarna enligt sina egna önskemål och få en egen sats 
på minst 200 flaskor enligt sina personliga preferenser, säger 
Sture Udd, bland mycket annat grundare och vd för Upcode.

Han tvivlar egentligen inte på att kunderna är nöjda med 
smaken i Bock’s öl. Däremot tjänar etikettsystemet som en refe-
rens för moderbolaget Upcodes teknologi. Ett motsvarande sys-
tem köptes nyligen av ett av världens största varumärken, som 
vill undvika att deras produkter förväxlas med piratprodukter.

Bock’s öl är ett exempel på hur kundens makt kommer att 
öka med digitaliseringen, men Udd förväntar sig inte att alla 
kommer att applådera utvecklingen.

– De gamla maktapparaterna står inför stora problem, 
men för konsumenterna innebär digitalisering en ny trygg-
het. Vi kommer att se Über-liknande lösningar i många 
branscher, oberoende av vad politiker, myndigheter och 
fackledare tycker.

RISKMINIMERING AV ONDO
Inom Upcode har man bestämt sig för att leda den globala 
utvecklingen inom sitt affärsområde. Därför behövs ständigt 
nya idéer. Bryggeriet är endast en del av den innovations-
miljö som byggs upp kring Bock’s Corner Village under de 
närmaste fem åren. I byn finns en restaurang, kontorsut-
rymmen för andra företag, en liten djurhage och ett torg för 
marknader och andra evenemang. Dessutom föder Upcodes 
dotterbolag upp boskap i Maxmo för att kunna servera eget 
hamburgerkött i restaurangen.

Pengarna som satsas är bolagets och entreprenörens surt 

förvärvade, men Sture Udd ser det som en investering för 
framtiden.

– Någon måste satsa på projekt som faller utanför ramen 
för det normala. Vi håller på att förstöra marknadsekonomin, 
när riskminimering anses vara det viktigaste som ett företag 
kan ägna sig åt.

Varför satsa så mycket pengar på affärsgrenar som ligger 
långt utanför kärnverksamheten?

– Det här ska bli ett centrum för innovationer inom digi-
talisering. De uppstår efter kontorstid, när människor med 
olika kompetenser och tänkesätt umgås i en trivsam miljö.

FINLANDS INNOVATIONSGRUVA
Förebilden är Walker’s Wagon Wheel, restaurangen i Silicon 
Valley där många idéer spirat sedan 1970-talet, när kiseldalen 
blev ett centrum för innovationer.

– På Stanford-universitet eller på IBM:s forskningsen-
het satsades stora pengar på forskning och utveckling, men 
resultaten var små i förhållande till kostnaderna. De stora 
revolutionerande genombrotten gjordes i garage, efter att 
man suttit och diskuterat i baren. Goda idéer uppstår inte av 
pengahunger. Det måste finnas människor som är genuint 
intresserade av att göra saker på nya sätt.

För att föräldrar inte ska behöva välja mellan arbete 
och familj finns det gott om förströelse för barnen i Bock’s 
Corner Village.

– Ungarna ska vilja komma hit. Det har i viss mån redan 
lyckats, för jag hörde nyligen om barn som tjatat för att få åka 
till föräldrarnas jobb på kvällen.

Sture Udd är oroad över att den unga generatio-
nen i Finland inte ges möjligheter att rusta sig för 
digitaliseringsrevolutionen.

– Skolan är inte längre samma drivande faktor för utveck-
ling i vårt land. I stället för att klaga på att unga använder 
mobiltelefon borde man uppmuntra dem att lära sig matte 
och andra viktiga ämnen via mobilen.

TEXT: JOHAN SVENLIN

FOTO: JOHANNES TERVO

DIGITALISERINGEN GER
CIVILISATIONEN NYSTART

Sture Udd.

DIGITALISERING
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Finländska konsumenter har varit snabbare än fin-
ländska bolag att ta till sig e-handelsteknologin och 
därför strömmar nu en stor del av våra pengar ut 
till utländska bolag.

Vi köper kläder, cyklar, musikinstrument och inredningsartik-
lar som aldrig förr hos internationella webbshoppar, samtidigt 
som lokala specialbutiker tvingas stänga. Utbudet är massivt 
och det är bekvämt, snabbt och billigt att handla på nätet.

– Hela detaljhandeln i Finland är hotad. Fortfarande 
saknas en övergripande nationell strategi för näthandel 
och om inget görs kommer handeln att flytta utomlands 
på samma sätt som det gått med stora delar av industrin, 
befarar Thomas Tallskog, vd på Igence som levererar e-han-
delslösningar. Han var med om att grunda bolaget och har 
erfarenhet av e-handel sedan 1990-talet.

Han vill inte beskylla konsumenterna för illojalitet. I stäl-
let måste den finländska handeln bli bättre.

– Det lönar sig inte att försöka konkurrera ut stora inter-
nationella jättar som kan pressa priser tack vare sina enorma 
volymer. För att klara sig och utvecklas borde finländska 
e-handelsbolag satsa på nischmarknader, god kundservice 
och i många fall även på fysiska butiker.

SÖNDAGSTILLÄGG KOSTAR 
Han ser också flera strukturella hinder som försämrar kon-
kurrenskraften hos finländska nätbutiker. Här borde politiker 
och myndigheter ställa upp för den finländska detaljhandeln, 
anser Tallskog.

– Det brister i övervakningen av momssatserna och 
självklart är det svårt att hävda sig prismässigt mot en tysk 
webbshop som säljer varor till Finland med en momssats på 
19 procent.

Leveranstiden är en av de viktigaste faktorerna inom nät-
handeln. Därför är de stora söndagstilläggen, som stipuleras i 
kollektivavtalen, en annan konkurrensnackdel för finländska 
näthandelsföretag.

Söndagskvällar är rusningstid för beställningar på nätet, 
och i Tyskland tar packare emot beställningarna och skickar 
iväg dem direkt. I Finland ökar lönekostnaderna trefalt om 

beställningarna hanteras genast på söndag när de kommer 
in. Därför väljer många företag att låta packarna ta itu med 
beställningar först på måndag.

Dessutom har de logistiska systemen inte slipats lika 
effektivt i Finland som på kontinenten.

– Det gör att leveranser inom landet ofta är dyrare och 
långsammare än försändelser från Tyskland.

GODA EXEMPEL FINNS
E-handel bygger på en specialkompetens som ligger någon-
stans i gränslandet mellan teknologi och handel. I Sverige 
och flera andra europeiska länder finns redan utbildnings-
program där man kan specialisera sig på e-handel.

– Vi är av tradition ett ingenjörsland, men har hittills 
inte varit drivna på marknadsföring. Nu har vi ett jättestort 
kompetensunderskott när det gäller e-handel i Finland. Inom 
vårt företag har vi lärt oss e-handeln genom att arbeta med 
den sedan 1990-talet, men det måste finnas spetskompetens 
för att ett land ska kunna hävda sig internationellt.

Tallskog nämner verkkokauppa.com, Rajala Camera och 
Musti&Mirri-koncernen som lyckade exempel på finländska 
företag som lyckats växa i de nya förutsättningarna.

– De har lyckats därför att ägarna och ledningen har insett 
vad som krävs. Många tror att de gjort sin investering när 
webbshoppen är öppnad, men det är först då man får sitt före-
tagskoncept testat. Det tar tre till fem år att nå sina kundgrup-
per, profilera sig på marknaden och arbeta upp volymerna.

Med teknologins hjälp kan kampanjer riktas med stor pre-
cision till just de kunder som tidigare visat intresse för liknande 
produkter. Samtidigt finns en risk att kunder ryggar tillbaka när 
de inser att företagen följer varje steg de tar på nätet.

Undersökningar visar att över 70 procent av konsumen-
terna är beredda att dela med sig av personliga uppgifter om 
de får bättre service. 

– Det är värdefull information för företagen, men de 
måste sköta det snyggt så att det inte upplevs som inkräk-
tande på privatlivet, säger Thomas Tallskog.

TEXT: JOHAN SVENLIN

FOTO: JOHANNES TERVO

HANDELN NÄSTA UTFLYTTNINGSINDUSTRI?

Thomas Tallskog.

DIGITALISERING
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EU:s revisionspaket från 2014 avses träda i kraft i Finland den 
17 juni 2016. Den proposition Finlands regering gav till riksda-
gen i slutet av april kommer att påverka styrelsearbetet samt 
valet av styrelsemedlemmar i börsbolag och andra företag av 
allmänt intresse. 

Den nya aktiebolagslagen medför  krav på att styrelsen 
för företag av allmänt intresse  ansvarar för uppföljning och 
bedömning av bolagets rapporteringssystem, intern kontroll, 
revision och revisorns oberoende (Föreslagen lydelse i Aktie-
bolagslagen 6 kap. 16 a §). Vidare föreslås i den nya aktiebo-
lagslagen (16 b §) att alla företag av allmänt intresse grundar en 
revisionskommitté som ansvarar för dessa uppgifter eller tar 
beslutet att hela styrelsen sköter uppgifterna. I nuläget är det 
”Finska koden för bolagsstyrning” som har fastställt rekom-
mendationerna om revisionskommittéer och deras uppgifter 
i börsbolag. 

Lagändringarna kommer att påverka rekryteringen av 
styrelsemedlemmar i finska börsnoterade bolag. I Finland 
finns cirka 500 företag av allmänt intresse, av vilka cirka 130 
är börsbolag. Ungefär hälften av bolagen på NASDAQ OMX 
Helsingfors har frivilligt grundat en separat revisionskom-
mitté. Detta betyder omvänt att cirka 50 bolag på börsen 
och betydligt många flera bolag av allmänt intresse utanför 
börslistan, enligt den nya lagen, bör överväga att grunda en 
revisionskommitté. Dessutom ska alla revisionskommittéer i 
fortsättningen ha kvalificerade medlemmar .

Regeringen har bedömt att speciellt letandet av kvalificerade 
medlemskandidater medför extra kostnader för bolagen. Aktie-
bolagslagen kräver i fortsättningen oberoende revisionskommit-
témedlemmar, det vill säga medlemmar som inte deltar i det 
dagliga ledandet av bolaget, men framför allt att minst en av 
medlemmarna har sakkunskap i redovisning eller revision, till 
exempel via erfarenhet som ekonomichef eller revisor. 

I USA ville man inte införa motsvarande sakkunskapskrav 
i Sarbanes-Oxley-lagen. Man förväntade sig att rekrytering 
av kvalificerade kandidater med redovisnings- och revisions-
kunskap skulle bli för utmanande och därför beslutade man 
att använda en friare definition på kunskapskrav - finansiell 
sakkunskap (financial expertise). Det blir intressant att se hur 
finska börsbolag lyckas med rekryteringen då styrelsemedlem-
mar utses på våren 2017.

Varför behövs sakkunskap? Flera av revisionskommit-
téns uppgifter är av sådan karaktär att de kräver ingående 

Starkare revisionskommittéer

KOLUMN

sakkunskap. Till exempel uppföljning av bolagets rapporte-
ringssystem eller bedömning av revisorns kvalitet är betydligt 
effektivare om kommittémedlemmarna har praktiska erfa-
renheter av bedömning och utveckling av finansiella rappor-
teringssystem eller ingående erfarenhet av revision. 

Forskningen visar att EU och Finland, i jämförelse med till 
exempel USA är på rätt spår när de kräver djupare sakkunskap 
av revisionskommittémedlemmar. Under den senaste tiden 
har forskning visat att revisionskommittéer med sakkunskap 
inom redovisning och revision klarar av sina lagstadgade upp-
gifter bättre än de med endast allmän finansiell kunskap. Bolag 
med sakkunskap i redovisning och revision i revisionskommit-
tén har mindre resultatmanipulering och högre kvalitet på sina 
finansiella rapporter och dessutom har de mindre väsentliga 
svagheter i de interna kontrollerna, vilket hänger ihop med 
starkare bolagsstyrning, etiska handlingar, samt hållbar till-
växt och utveckling av affärsverksamheten. 

I USA har man även bevisat att aktiemarknaden reagerar 
positivt på utnämningar av styrelsemedlemmar med sakkun-
skap inom redovisning eller revision, men inte på utnämningar 
av medlemmar med en mera allmän finansiell bakgrund. 

I den nya finska aktiebolagslagen har man valt att fortsätta 
låta bolagen själva bestämma om de har behov av en separat 
revisionskommitté eller om hela styrelsen ska sköta revisions-
kommitténs uppgifter. 

Resultaten av min egen forskning gällande finska och 
svenska börsbolag tillstyrker att valfriheten bör behållas efter-
som det inte finns skillnader i kvaliteten på finansiella rappor-
ter mellan bolag med en separat revisionskommitté och bolag 
där hela styrelsen tar hand om revisionskommitténs uppgifter. 
Sättet på vilket bolagsstyrningen är organiserad är inte viktigt, 
däremot verkar styrelsemedlemmarnas sakkunskap vara en 
viktig faktor för kvaliteten på den finansiella rapporteringen.

Centrala uppgifter inom bolagsstyrning, som uppföljning 
och bedömning av kvaliteten på den finansiella rapporteringen, 
kräver ingående sakkunskap av styrelsemedlemmarna. Aktuell 
forskning tillstyrker regeringens propositioner angående revi-
sionskommittén och därmed kan dessa lagreformer förväntas 
förbättra kvaliteten på bolagsinformationen och ge underlag 
för bättre investeringsbeslut.

KIM ITTONEN

ÄR FORSKARDOKTOR I REVISION 

VID HANKEN I HELSINGFORS

Kim Ittonen.

Thomas Tallskog.
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Finland har en av de mest segregerade arbetsmark-
naderna i Europa. Det har jag sett ända sedan jag 
började dela ut tidningar som fjortonåring och 
började arbeta heltid på trafikbolaget i Tammerfors 
som sextonåring.

Det sade Maryan Abdulkarim, 32, i sitt öppningsanförande 
på evenemanget Corporate Social Responsibility på Hanken. 
Årets tema var hur flyktingar bättre kunde integreras i den 
finska arbetsmarknaden.

– Jag har vanligtvis varit den första svarta personen på 
mina arbetsplatser och sett hur svårt finländarna har att 
umgås med människor från olika kulturer. Här vill man 
omge sig med likatänkande människor. Ändå visar forsk-
ningen att företag med personal med ett brett kulturspek-
trum är lönsammare än företag med likasinnad personal, 
poängterade hon.

ENDIMENSIONELLT ARBETSLIV
Varför är det svårt för invandrare att få arbete? 

– Förutom att det helt enkelt inte finns så mycket jobb 
just nu, gör språket det svårt för invandrare att visa vad de på 
riktigt kan, sade Mikko Räsänen vid Finlands näringsliv EK. 

Enligt honom finns det också praktiska hinder som verkar 
väldigt konstruerade. 

– På det telefonnummer på migrationsverket där man kan 
kolla att en utlänning har arbetsrätt svarar man till exempel 
en timme per vecka.  

Sonja Hämäläinen på Arbetskraftsministeriet tog upp 
problemet med att man i Finland inte är bra på att identifiera 
det goda som invandrare erbjuder för att sedan matcha dessa 
fakta med arbetsmarknaden.

– Det syns konkret i det faktum att många utländska 
studenter flyttar bort från landet efter sin utbildning. 
Jag håller verkligen med om att vårt arbetsliv är väl 
endimensionellt.

FINNAR PRATAR INTE
Forskaren Matti Sarvimäki vid Aalto-universitetet tog upp 
problematiken med att ett arbete inte automatiskt innebär 
att en person är integrerad i samhället.

– Kompetens är mycket mera än att bara kunna göra en 
sak. En invandrare måste få vara delaktig i det omgivande 
samhället för att få ett nätverk där han eller hon kan utveckla 
nya kompetenser. 

Till skillnad från Räsänen anser Sarvimäki att man i Fin-
land har en tendens att överdriva språkproblemet.

– För att säga det rent ut: Finnar är inga hejare på att 
prata mycket på något språk. Just nu finns det ypperliga möj-
ligheter för finska företag att anställa utbildade invandrare 
och ge dem en plats i samhället. Anonyma jobbansökningar 
kunde vara ett sätt att ställa människor på samma linje i det 
inledande gallringsskedet, sade han.

Mustafa Salam Abdalmeer, ingenjör till utbildningen, 
kunde dock intyga att språket i praktiken är ett stort problem. 
Framförallt är byråkratin för att få ett jobb svår.

”Alla är inte från öknen”

Maryan Abdulkarim har bott 25 år i Finland och är ett synligt språkrör för människor från andra kulturer. Hon flyttade med sin familj till Finland 
från Somalia som sjuåring. Hon är i dag 32 år, vice ordförande för Kvinnosaksförbundet Unionen och människorättsaktivist.
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Niord bildar ett nätverk där man skapar kontakt till bekanta och nya 
ekonomkolleger.
Vi erbjuder program inom professionell och personlig utveckling samt 
nätverk och rekreation.
Niord jobbar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas 
ställning på arbetsmarknaden. Som vår medlem får du alltså också 
del av alla de förmåner och tjänster som Finlands Ekonomer erbjuder.

www.niord.fi | niord@ekonomit.fi | tfn 0400-138 528

Personlig utveckling

Fritidssstugor i Tahko och Himos

Professionell utveckling

Ditt nätverk till 4 000 ekonomer

– Det tog många månader för mig att ens få rätt att söka 
jobb. Som frivilligarbetare har jag nu träffat många flyktingar 
med stor erfarenhet som skulle ha mycket att ge Finland, 
konstaterade han.

APPAR SOM KOPPLAR
För att göra det lättare för invandrare och arbetsgivare att 
finna varandra lanserade KSF Media i februari en app som 
matchar arbetssökande och arbetsgivare som registrerat sig 
i appen. 

– Via tjänsten har några tiotal invandrare blivit syssel-
satta. Bland annat Holland är intresserat av lösningen, sade 
Susanna Ilmoni, innehållsdirektör på KSF Media.

Universitetslektor Östen Wahlbeck på Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet framhöll att de, 
som rest över halva världen för att komma till Finland, generellt 
sett är framåtsträvande människor som haft goda nätverk.

– Men när de kommer hit slår de huvudet i väggen. Många 
invandrare är entreprenörer, men de behöver hjälp på många 
plan för att bli företagare här. När man tänker på att länder 
som Iran igen öppnar affärsmöjligheter för Finland, kunde 
invandrare erbjuda ytterst behövlig kompetens åt finländska 
företag, sade Wahlbeck.

Maadh Alsammarraie från Irak har skapat sajten Zha-
rity. I likhet med KSFs app siktar den på att sammanföra 
invandrare med arbetsgivare i Finland och i förlängningen 
även internationellt. 

– Alla flyktingar kommer ju inte från öknen, utan många 
är utbildade människor som har mycket att ge sina värdlän-
der. Zharity hjälper dessa att presentera sig på rätt sätt för 
arbetsgivare. Vi har också hittat på ett sätt att betala lön till 
flyktingar som saknar bankkonto, sade han.

INTE FÖR DE REDAN OMVÄNDA
Efter evenemanget  på Hanken kunde arrangörerna pusta 
ut. En av dem var Elias Vartio som studerar vid Helsingfors 
universitet och deltar i kursen vid Hanken.

– Det har varit mycket att stå i med det här projektet, men 
hela kursen har varit verkligt intressant och lärorik. Man har 
kunnat välja mellan olika fördjupade ämnen såsom affärsetik 
och humanitär logistik, sade han.

Två långväga gäster, som båda har bott länge i Finland, 
var Viorica Milea från Rumänien och Aime Virkkilä Accorsi, 
som är från Brasilien, men har finsk mor. 

Viorica studerar International Design Business Manage-
ment vid Aalto-universitetet och är aktiv inom juniorhandels-
kammarens JCI Cosmopolis.

– Temat är fint och det intresserar mig också utgående 

Moderatorerna Nina Pyykkönen och Verneri Autti hörde till gruppen CSR-stude-
rande som stod för arrangemangen. 

från mina studier. Det mesta kändes dock lite som gammal 
skåpmat för mig personligen, sade hon. 

Hon har blivit bekant med Aime på Luckan Integration, 
där Aime leder en frivilliggrupp vid sidan av att hon är Syda-
merikaansvarig på GoInternational Finland.

– Den här typen av diskussion krävs givetvis, men i ännu 
högre grad skulle det behövas konkreta åtgärder för att få 
finländarna att godkänna andra röster.

Hankeiten Mimmi Pöysti studerar logistik och samhälls-
ansvar vid Hanken. 

– Företagsansvar är mitt biämne och jag kommer säkert 
själv att gå den här modulen under magistersstudierna. Jag 
skrev just min kandidatavhandling om klädinsamling för 
asylsökande, så temat intresserar definitivt, sade hon. 

– Det som gav mest för Pöysti var Maryan Abdulkarims 
tal om vikten av diversitet i företag. 

– Betydelsen av olika synsätt upplevde jag när jag jobbade 
i Paris. Diskussionen under panelen var bra, men det hade 
säkert behövts ännu fler experter och mera tid för att kunna 
besvara alla frågor, konstaterade hon.

TEXT: BO INGVES

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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Proffs inom sina branscher, med viljan att blir 
bättre ledare, lär sig tillsammans med likasinnade. 
Deltagarna i Hanken Executive MBA-programmet 
antas till utbildningen efter grundliga intervjuer. 

Gruppen har nyss avslutat sin frukost i rummet bred-
vid under glatt prat och nu sänker sig koncentrationen 
över klassrummet. Alla de 21 deltagarna i den artonde 
kursen av Hankens Executive MBA-program  lyssnar 
koncentrerat på dagens föreläsare Patrick Furu, aka-
demisk direktör på Hanken & SSE. 

Detta är den tredje kursmodulen av 25. Modulerna 
är tre dagar långa, och en av dem är en utlandsmodul, 
då gruppen reser utomlands.

Deltagarna vet att det gäller att ta ut allt ur de 
månatliga kursmodulerna och att vara aktiva delta-
gare i diskussionerna. Längst bak i salen sitter näm-
ligen direktören för Hanken Executive MBA, Henrich 
Nyman och följer med. Han sitter med under alla 
kursdagar och är den som intervjuat alla potentiella 
EMBA-deltagare och föreslagit dem som har en lämp-
lig profil att antas till programmet.

– I och med intervjuerna säkerställer jag att delta-
garna är beredda att gå utanför sin bekvämlighetszon, 
att de är villiga att dela med sig av sina egna åsikter och 
erfarenheter och ta till sig andras dito. Interaktionen mel-
lan deltagarna är jätteviktig, det är kännetecknande för 
Hankens Executive MBA att man jobbar mycket i grupp.

AKTIV UPPFÖLJNING
Deltagarna är alltid indelade i mindre grupper, vilka 
just idag har fått i uppgift att diskutera den essä de skri-
vit inför kursdagen. Temat för dagens essä är en analys 
av ledarskap och strategier.

– Jag gör gruppindelningen och utgår från dagens 
tema, deltagarnas bakgrund och erfarenheter. Sittord-
ningen är olika varje dag, förklarar Nyman.

Diskussioner om de essäer och uppgifter, som 
deltagarna gjort inför kursdagarna, är en viktig del av 
utbildningen. Om Henrich Nyman märker att någon av 
deltagarna dominerar i diskussionerna eller inte deltar 
aktivt, brukar han ta dem åt sidan för ett samtal.

– Det är viktigt för mig att sitta med och följa med 
hur modulerna är uppbyggda och fungerar, och för att 
se vad som kan utvecklas eller förändras. Feedback till 
deltagarna ger jag eftersom avsikten är att alla ska få 
möjlighet att framföra sina åsikter, men också därför 
att de förväntas dela med sig av sina erfarenheter. Det 
är viktigt med balans i gruppen, det bygger upp ett för-
troende och en kontinuitet.

MITT I ARBETSLIVET
Deltagarna i årets grupp har en medelålder på knappt 
40 år och har varit i arbetslivet i omkring 14 år i 
genomsnitt. 

För Kim Krokfors, kundansvarig chef på Nordiska 
Investeringsbankens utlåningsavdelning, var valet 
av Hankens MBA-program naturligt eftersom han är 
Hankenalumn. 

– Jag trivdes bra på Hanken under studietiden och 
hade den uppfattningen att Hankens Executive MBA-
program är högklassigt. Dessutom passade Hankens 
schema bäst in i min egen tidtabell. Jag funderade 
också på andra alternativ, men Hanken var ett ganska 
självklart val, också på grund sina ackrediteringar och 
Triple Crown-status. Jag hade dessutom hört att före-
läsarna är bra, vilket nog stämmer.

Extra nöjd är Krokfors med att gruppen är förhål-
landevis liten.

– Vi är 21 deltagare, vilket leder till att alla kan 
och måste delta aktivt i diskussionerna och gruppar-
betena. Vi har redan nu en fin gruppanda och med-
lemmarna är intressanta och inspirerande. En positiv 
och bra anda i gruppen tycker jag är väldigt viktig för 
att EMBA-programmet skall lyckas. Studierna lämpar 
sig för den som vill utveckla sig själv och lära sig något 
nytt, och framförallt bli bättre i ledarskap och strategi.

Ayan Saha ansvarar för IT-tjänster på UPM. Med 
sina 34 år är han en av de yngsta deltagarna, och han 
ser fortbildningen som ett naturligt kliv vidare på 
karriärstegen.

– Hankens Executive MBA-program passar mig 
perfekt, jag kan både uppdatera mina ledarskaps-
kunskaper och skärpa mitt strategiska tänkande med 

Självutveckling på hög nivå

Ayan Saha.

HANKEN EXECUTIVE MBA
 » Tvåårigt fortbildningsprogram på deltid. Nästa 
program startar i mars 2017.

 » För personer med examen på minst kandidat-
nivå, minst fem års arbets-erfarenhet och mycket 
goda kunskaper i engelska.

 » Ansökan kan göras när som helst. Antagningsbeske-
det kommer inom en månad.

 » Mer information: www.hanken.fi/mba
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Nella Ginman-Tjeder är vd på Eira sjukhus och ordförande 
för Hankenambassadörerna.

FOTO:HANNES VICTORZON

BOKTIPSET
Jag har alltid inspirerats av ifrågasättande och ett slags positiv 

olydnad som en källa till kreativitet, rationalisering och 
förbättring. Wharton-professorn Adam Grants nya bok 
Originals - How non-conformists change the world hand-
lar om att våga tänka annorlunda och framför allt om 
att våga uttrycka sina avvikande tankar och på så sätt 
påverka och förbättra omgivningen. Man faller så lätt i 
fällan att acceptera status quo och tron att just jag ändå 
inte kan ändra på det. Men så är det inte. Var och en 
kan lära sig att våga mera, våga avvika och hitta sin 
dolda kreativitet. De flesta av oss ångrar säkert oftare 
stunden då man inte framförde sin idé snarare än den 

gången man gjorde det. Grant lyfter även fram upp-
skjutandets skönhet – hur strategiskt fördröjande kan 
trigga de kreativaste och produktivaste resultaten, 
ty hjärnan processar problem ända till deadline. 
Skönt att veta!

Google är ett fascinerande företag. Att 
sjunde året i rad toppa Forbes lista på världens 
attraktivaste arbetsgivare vittnar om att Google 
gör något rätt. Eric Schmidts och Jonathan 
Rosenbergs How Google works handlar egent-
ligen inte om hur Google fungerar, utan mera om 
ledarskapet av extremt intelligenta och självdrivna indivi-
der. Paret lyfter fram ”googleyga” insikter gällande kultur, stra-
tegi, talang, beslutsfattande, kommunikation och innovation. 
Rekrytering betonas som det viktigaste av allt. Hur indentifierar 
man passion, inlärningshunger och integritet? Boken beskriver 

även hur man på Google uppmuntrar till avvikande 
åsikter på möten. Precis som Grant.

Mitt tredje tips är en bok för bryggan. Jag 
älskar deckare och Paula Hawkins debutroman 
The girl on the train är en intensiv och sällsynt 
välskriven psykologisk thriller, som ändå inte är 
alltför kuslig. Storyn berättas av tre olika kvinnor 
vilkas liv korsas på en och samma gata. Boken 
har hitchcockaktiga voyeuristiska drag som 
blandas med tvångsföreställning och minnesför-

lust och kryddas av ett skickligt hoppande i tid. 
God och lättläst underhållning.
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nya insikter. Nyckeln till detta ligger i vår grupp, med 
ovanligt talangfulla deltagare med olika professionell 
bakgrund. Det ger effektiv korspollinering av kunskap.

Saha berömmer kombinationen av information om 
vedertagen praxis och nya rön om ledarskap som fort-
bildningsprogrammets föreläsare erbjuder.

– Hankens professorer kombinerar exempel från 
arbetslivet med teoretisk information och lyckas 
omvandla teori till praktiska insikter.

PERSONLIG UTVECKLING I FOKUS
Hanken Executive MBA handlar framför allt om 
utveckling, substansmässig, yrkesmässig och på det 
personliga planet. Kontakterna mellan kursdeltagarna 
är grundläggande. 

– Deltagarna blir en sammansvetsad grupp . De är 
också med om flera ledarskapsutvecklingssesioner som 
fokuserar på personlig utveckling. Det är inte ovanligt 
att grupperna träffas flera år efter att de slutfört studi-
erna, berättar Henrich Nyman.

Ansökan till EMBA-programmet är kontinuerlig, 
nya kurser inleds varje vår och högst 30 personer antas. 
Deltagarnas bakgrund och arbetserfarenhet beaktas 
när utbildningsprogrammet byggs upp, men antalet 
moduler och ramarna för deras innehåll ändras inte.

– Kursen måste bestå av vissa beståndsdelar på 
grund av Hankens AMBA-ackreditering. Innehållet 
inom modulerna påverkas av interaktionen mellan den 
modulansvariga och deltagarna och mellan deltagarna, 
säger Henrich Nyman.

TEXT: ÅSA NYMAN

FOTO: KARL VILHJÁLMSSON

Henrich Nyman.

Kim Krokfors.
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Möjligheten att förstärka bilden av Suomen Nestlé Oy som en intressant 
arbetsgivare var ett vägande skäl till att företaget nyligen tecknade ett 
Hanken Branding Partner-avtal.

Kaisa Merentie jobbar i huvudsak med rekrytering på Suomen Nestlé. Samtidigt håller hon 
i trådarna för företagets samarbete med finländska utbildningsinstitutioner.

– Vi vill vara i kontakt med studerande på många sätt. Samarbetet med högskolor och 
yrkeshögskolor är ett sätt, säger hon.

Suomen Nestlé hade redan några samarbetsparter på det 
här området. Att valet nu föll på Hanken beror, enligt Kaisa 
Merentie, framför allt på att Hanken har en högklassig utbild-
ning där man också fäster vikt vid språkundervisningen.

Nestlé är världens största livsmedelsföretag. Kända pro-
duktmärken är bland andra Nescafé (som säljs i alla världens 
länder utom i Nordkorea), Bona, Piltti, Aino, Maggi, Möven-
pick och finländska Pingviini-glassen. Det Schweizbaserade 
företaget har 335 000 anställda över hela världen. Av dem 
jobbar cirka 1 700 i Norden och av dem 480 i Finland. Företa-
get, som framför allt importerar livsmedel, har fem fabriker i 
Norden, tre av dem i Finland. 

– Mot den här bakgrunden är det klart att språkkunskaperna 
spelar en väsentlig roll. Och med tanke på de nordiska kontak-
terna är det inte fel att kunna svenska säger Kaisa Merentie.

Hon konstaterar att Hankenekonomerna ofta också har andra egenskaper som Nestlé 
värdesätter.

– De är ambitiösa, men samtidigt ödmjuka och har fötterna på jorden.

VÄRNAR OM PERSONALEN
Kaisa Merentie framhåller att Suomen Nestlé har ett gott renommé som arbetsgivare. En 
anställning varar i medeltal ungefär tio år. En orsak till detta är att man kan växa inom företaget. 

– Vi vinnlägger oss om personligt ledarskap. En anställd behöver aldrig stå ensam, vi har 
en coachande ledarstil. Vars och ens insatser och idéer värdesätts. Och vi ger utmanande 
arbetsuppgifter också åt nyanställda. Därmed utvecklas de anställda tillsammans, förklarar 
Kaisa Merentie.

Ytterligare en orsak till att folk stannar jämförelsevis länge i bolaget är att jobbrotationen 
är satt i system.

– Vi har en fördomsfri inställning till de anställdas potential och vilja. Här kan du hoppa 
från marknadsföring till försäljning. Vi främjar också rotation mellan verksamhetspunkterna 
i olika länder.

PRAKTIKPLATSER
Suomen Nestlé erbjuder möjligheter för studerande att bekanta sig med företaget, olika arbets-
uppgifter, atmosfären och de anställda. 

– Nyligen hade vi tre lediga praktikjobb. De kan skötas vid sidan av studierna och ger en bra 
inblick i vår verksamhet. Vi koncentrerar oss på att erbjuda studenter praktikant och deltidsjobb 
året om, säger Kaisa Merentie. 

Hon tillägger att glassfabriken i Turenki sysselsätter flest säsongarbetare, medan huvud-
kontoret anställer endast ett fåtal sådana. 

Trots att partnerskapet är färskt hann Suomen Nestlé delta i Hanken Campus Day i slutet 
av april.

– Jag får alltid mycket inspiration av sådant och avsikten är att delta i ett motsvarande 
evenemang på hösten, säger Kaisa Merentie. 

PETER NORDLING

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKEN.FI

Nestlé vill vara en    
intressant arbetsgivare

FÖR NÄRMARE INFORMATION: 
Koordinator för näringslivssamarbete
Alexandra Koivula, 050 5527 271, 
alexandra.koivula@hanken.fi eller 
näringslivskoordinatorn i Vasa 
Minna Kullas, 050 5350 197, 
minna.kullas@hanken.fi

Hanken Premium Partner:

Hanken Partner:

Hanken Vasa Partner:

Hanken Branding Partner:

Kaisa Merentie värdesätter 
kontakterna med studerande.
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JAN-ERIK HYDÉN

ANGELA BRUSAS

PÅ JOBB

Angela Brusas försöker koppla av på sin sommarstuga i 
Östra Nyland, när tillfälle ges. Hon tillbringade Kristi Him-
melsfärdsdag och morsdag där tillsammans med familjen. Hon 
jobbade i trädgården och putsade båten under strålande sol.

– Det var uppfriskande att komma bort från jobbet och 
göra något helt annat, säger hon.

KD

Nordiska investeringsbanken (NIB) har sitt huvudkontor 
på Fabiansgatan i Helsingfors. Där hittar vi Angela Brusas, 
Senior Funding Manager på Treasury-avdelningen. Hon är 
45 år och har genomgått Executive MBA-programmet vid 
Hanken i Helsingfors 2014.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de 
nordiska och baltiska länderna. Den erbjuder sina kunder 
långfristiga lån inom både den privata och den offentliga sek-
torn, såväl inom som utanför medlemsländerna. De projekt 
som övervägs utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket 
skiljer NIB från traditionella banker. NIB finansierar projekt 
som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska 
och baltiska länderna.

Angela Brusas och hennes två kolleger arbetar på Funding 
and investor relations unit. Där sköter de bankens upplåning 
samt ansvarar för kommunikationen med investerarna och 
de förmedlan de bankerna.

Brusas har nyligen gjort två resor till Sverige och en resa 
till Afrika, till Tanzania, Sydafrika och Botswana. I Sverige 
har hon diskuterat gröna obligationer medan syftet med 
resan till Afrika var möten med afrikanska centralbanker om 
eventuella köp av NIB-obligationer.

– Tidsbristen är den största utmaningen i mitt jobb, säger 
hon. Det händer mycket på en gång och man får ägna sig åt 
multitasking. Det gäller också att hålla balans mellan jobb 
och familj.

Hon upplevde resan till Afrika som intressant och tycker 
att diskussionerna under mötena med centralbankerna 
gick bra. Frustrerande var däremot att de praktiska arrang-
emangen fallerade till vissa delar, vilket kan vara utmanande 
när schemat är fullspäckat.

DET HÄR GJORDE VI...
HANKEN presenterar i varje nummer två alumner som berättar hur 
deras senaste månad på jobbet varit. Den här gången träffar vi 
Angela Brusas och Jan-Erik Hydén.

Vi träffar Jan-Erik Hydén i mötesrummet på KWH-koncer-
nens huvudkontor i Vasa. På sjätte våningen har vi en rätt 
ståtlig utsikt över Handelsesplanaden, en av stadens huvud-
gator. Han är Group Controller på KWH-koncernen Ab, 39 
år och har jobbat här sedan 2004. År 2001 utexaminerades 
han från Hanken i Vasa med redovisning som huvudämne 
och idag ansvarar han för koncernens redovisning. 

”KWHs uppgift är att utveckla kunskapsintensiv, fokuse-
rad och serviceinriktad nischaffärsverksamhet”, står det på 
webben. I koncernen ingår tre affärsgrupper: KWH Mirka, 
som tillverkar och marknadsför slipprodukter, KWH Logis-
tics, som säljer tjänster inom logistikbranschen, samt KWH 
Invest. Affärsgrupperna utvecklar självständigt sina mål 
inom ramen för KWHs övergripande mål.

Hydén leder arbetet med att månatligen ta emot rap-
portering från underkoncernerna och gör det officiella kon-
cernbokslutet. Till sin hjälp har han två medarbetare. Under 
den gångna månaden har bokslutet färdigställts och han har 
ägnat en del av tiden åt att planera interna kontrollbesök 
hos dotterbolagen. Dessutom har han planerat och deltagit 
i företagstransaktioner.

– Tidtabellerna är den största utmaningen. Att få dem 
att passa för alla till exempel när vi ska ha möten, säger han.

Förutom bokslutet hör det till Hydéns uppgifter att se till 
att koncernens beskattning sköts korrekt.

Han anser att arbetet ständigt erbjuder nya utmaningar 
och att det är roligt att få lära sig nya saker. KWH är en väl-
mående koncern och han nämner särskilt Mirka som gör 
goda affärer tack vare exporthandeln.

Jobbet med beskattningen är däremot inte lika 
upplyftande.

– Jag har plöjt igenom alla dotterbolags deklarationer och 
det är inte särskilt inspirerande, säger han.

Han kan i alla fall dra en lättnadens suck nu när både 
bokslutet och beskattningen är avklarade.

På sin fritid åker han gärna till sommarstugan i Åbo skär-
gård. Han gillar också att simma och cykla.

KD

FOTO: HANNES  VICTORZON
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BRIEF IN ENGLISH

Patience is a virtue also when you are selling 
a startup. This is what Julius Telaranta 

(picture) learnt after having studied 
tens of German startups and being 
involved in three buys himself.

Telaranta, based in Berlin, 
is CEO of Trapeze Finland Oy 
that provides data for the public 
urban transport sector amongst 

other things. During the alumni 
day in Berlin he spoke about evaluat-

ing a startup and how an exit happens. 
Most of the studied startups were funded 

by venture capitalists who usually sell within 5 years. It is 
therefore essential to pump up the startups value as much 
as possible before it is sold. Notable is that big companies 

German market promotes start-up business
usually pay more than smaller ones. It is however not uncom-
mon that venture capitalists sell to each other.

Lengthy exit negotiations are a standard but despite 
that they do not always lead to a buy. Telaranta says that 
it is important that the buyer feels like he/she is making a 
strategic investment. 

Telarantas experience from the IT sector startups is that 
those with a long contract are easier to evaluate and usually 
also worth more. But getting a long contract is not easy.

The biggest difference with the Finnish and German 
startup market is that the German market has access to more 
money than the Finnish. This is mainly thanks to Germany 
being the biggest economy in Europe and big companies such 
as Lidl investing a lot of money in startups. Finnish startups 
have to be on the look for funds more often which takes the 
focus from company development.

The international alumni day in Berlin gathered some 25 par-
ticipants from Germany, Sweden and Finland to the so called 
Felleshus at the Nordic embassies in the city. 
In addition to the vast seminar programme on IT, valuation 
of start-ups, and legislative consequences of innovations, the 
participants also got a tour of the unique embassy area. 

Hanken annually arranges international alumni days 
that work as meeting platforms for Hanken and the School’s 
alumni living outside Finland. This was the 10th international 
alumni day that Hanken has arranged. 

During the afternoon the participants took part in a 
presentation from Hanken-professor in intellectual property 
rights Na Ri Lee, who talked about 3D printing and its effects 
on legislation and economy. The audience also discussed dif-
ferent levels of regulations (national, EU and international) 
as well as issues on brand protection and liability as regards 
3D-printed products. 

Laura Hirvi from the Finnish Institute in Berlin also took 

part in the event. According to Hirvi, the German market is 
often an entry to Europe due to its size and empahised that 
the Finnish Institute and Team Finland want to help Finnish 
companies make it in Germany.

In the afternoon the discussion focused on start-ups 
with Tobias Salomon from the German-Finnish Chamber 
of Commerce and law firm Dottir, who discussed different 
approaches to international expansion. After Salomon, Julius 
Telaranta, talked about valuation of companies in times of 
start-up and exit. 

The last speaker of the day, Kaj Arnö, spoke on the topic 
It, Business and Freedom. In his presentation Arnö looked 
back on the development of IT, issues on access to informa-
tion, and whether it is correct that private companies, such 
as Facebook, can dictate what is ethically correct to publish 
in social media. 

The next Hanken International Alumni Day will be 
arranged in Stockholm in spring 2017.

START-UP FOCUS ON ALUMNI DAY IN BERLIN

Internet enables justice beyond borders
There are several unmatched market 

demands out there, says Kaj Arnö 
(picture), who spoke about IT 
trends and visions at Alumni day 
in Berlin in May. According to 
Arnö, Berlin is an IT-capital.

– In Germany it is mainly 
Berlin and Munich you visit 

to discuss IT, not Frankfurt nor 
Hamburg.
Elsewhere in Europe, you will find 

a lot of know-how in Sweden, but also in Fin-
land, according to Arnö. You will find pioneers here and there, 
as there is truth in the claim that Internet has enabled justice 
beyond borders. Belarus – maybe not the country top of your 
mind when it comes to IT and innovation –  is an apt example.

Arnö hopes that the Alumni day provided participants 
with impulses to reduce their IT-risks or to create something 

new that satisfies a market need. Personally, he sees a poten-
tial un-reaped niche in location based services, or geodata.

The technology is there, but no-one exploits the opportu-
nities fully. Compare it with the diversity of tools for sharing 
photos, says Arnö.

Today, suppliers seem to be playing a double game, where 
they give the appearance of being transparent, but in fact are 
abusing standards to lock in customers to their products, 
according to Arnö. 

The role of the state is to ensure that market economy 
works, not to be a passive observant. 

Arnö encourages the participants to reevaluate their 
dependency of IT-suppliers, as it is easy to become ensnared 
in the technical and juridical jungle which limits the freedom 
to switch suppliers. Finally, Arnö calls for the marketing pro-
fessionals to bring good IT-solutions to the market.

– A good go-to-market-plan is where the real value lies, 
not just in a good idea.
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We are on the threshold of a digital revolution, stated Anne 
Berner, Minister of Transport and Communications, recently 
at the VIP-seminar at Hanken in Vaasa. The large amounts of 
data available through the Internet enables new services and 
markets. Berner has contemplated the role of the Finnish state 
in this context, and what the regulatory conditions should be like 
for businesses so that Finland would be a market forerunner.

The agricultural revolution, the industrial revolution and 
the Internet revolution have all changed our lifestyles. The 
transition from one epoch to another challenges our ways 
of thinking.

– Due to the information we all have access to through the 
Internet, people will know, often better than companies, what 
they want. The competitive advantage of companies is to find 
solutions. We need to find the vision.  Where will our customers 
be in 10 years’ time, what undiscovered needs will they have, and 
how can companies create the unidentified needs, Berner said.

Berner talked about restructuring and that there is a demand 
for new service platforms such as search engines, marketplaces, 
store services and media. She asks herself which role the state 
will have in creating these platforms.

Looking at the traffic system, we are accustomed to an infra-
structure featuring the physical service companies, such as the 
bus and train companies. In the future, we will have a platform 
with centralised data, where one can acquire all information 
regarding a trip such as the price, time tables, and the environ-
mental impact linked to a specific mode of transportation.

Anne Berner at the frontier of the digital revolution

Anne Berner questions if we will be able to use the infor-
mation, and if we will successfully create new services through 
packaging the information to customers. 

– How can we create a service where a person or a product 
will go from one place to another? For example, how can we 
create services with unmanned small helicopters? 

As Minister, Berner contemplates the role of the state in the 
digital revolution.

– Will this happen voluntarily or must we use regulation? 
Will businesses offer cooperation in order to achieve these 
services? My question is: What can be expected of a govern-
ment in this matter in order for us to become forerunners?

Anne Berner.

Juhani is 52 years old, works 52,5 hours a week, is a CEO and 
happy with his own efforts. The problem is that neither the 
board nor the management team completely agrees with him.

This is the average Finnish CEO and his or her closest co-
workers according to the Future CEO 2016 study, which was 
conducted by Hanken & SSE Executive Education, Seedi, Evli 
Bank, Panostaja, Odgers Berndtson, Etera and Pohjantähti. 

Altogether 452 people of whom 220 were CEOs, 145 board 
members and 87 management team members, were interviewed 
for the study. 

Nearly half of the CEOs graded their own work with a 9 or 
10 on a scale from 1–10. An important discovery was that the 
board and the management team rank the CEO with around 7. 
Juhani thus seems to live in a bubble. Further, the CEOs con-
sider their own people skills rather than their operative skills 
as their main competence. This is something that the board 
and management teams would appreciate but they state that 

the reality is the total opposite. 
Around 20 % of the CEOs are seen as misleaders, bluffers 

or fact hiders which shows a lack of communication. Sari Salo-
järvi, CEO for Hanken & SSE, thus highlights the importance 
for companies to develop processes that ensure feedback from 
the board and the management team at least on a yearly basis.

Salojärvi thinks that Juhani might live in a bubble due to 
a lack of time management. A fourth of his time is dedicated 
to the management team and 19 % to company development 
projects. However, only 3 % of his time is dedicated to the 
board which is not a lot. Further, only 15 % of his time is 
given to the customers which makes Salojärvi wonder if his 
perspective on the customers is correct.

Salojärvi hopes that people who are touched by this study 
would reflect on the results because good leadership is after 
all mirrored in the company’s success, employment welfare 
and customer experience.

THE TRUTH ABOUT THE FINNISH CEO

As the name Future CEO 2016 promises, the study is also painting 
an image of the future top boss. 

He has a clear vision and strategy for the future and brings the 
staff together in an inspiring way to work towards that. 

He is also courageous, charismatic, a role model and communi-
cates clearly. 

He makes his staff shine and prepares them to be great people 
and future leaders. 

THE FUTURE CEO HAS A CLEAR VISION

Sari Salojärvi.

PHOTO: PATRIK L INDSTRÖM

START-UP FOCUS ON ALUMNI DAY IN BERLIN
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