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KKiitokset 

Väitöskirjan kirjoittaminen oli monella tapaa erilainen kokemus kuin olin alun 
perin ajatellut. Väitöskirjan oli tarkoitus valmistua nopeammin, sen piti olla 
erisisältöinen ja tutkimuksen tekemisen piti olla suoraviivaisempaa. Väitöskir-
ja kuitenkin osoittautui kuvitelmiani monitahoisemmaksi ja arvaamatto-
mammaksi matkaksi. Se on ollut ennen kaikkea matka omaan itseeni. Väitös-
kirjan kirjoittamisen aikana olen aaltoillut flow-tiloista epätoivon hetkiin, in-
nostuksesta kyllästymiseen ja epäonnistumisista onnistumisiin.  

Nyt tämä kokemus alkaa olla takanapäin. Elämä asettuu eri tavoin ja arki ja 
työ saavat uusia merkityksiä. 

Väitöskirjan kirjoittaminen ilman seuraavien tahojen ja henkilöiden tukea olisi 
merkinnyt kohdallani ikuisesti kesken olevaa väitöskirjaa. Siksi haluan heitä 
nyt mitä lämpimimmin kiittää. 

Väitöskirjani ohjaaja professori Matti Rudanko. Sinä ja minä olemme tehneet 
vaikka minkälaisia töitä yhdessä. Muistat varmaan päiväsaikaan pähkäillyt 
graduseminaarin metodiosiot, iltamyöhään tehdyt maisteritason valinnat ja 
yöllä puhtaaksikirjoitetun yhteisen artikkelin? Kun epätoivo tai umpikuja on 
tullut eteeni, olen soittanut sinulle. Kun olen keksinyt uuden idean, olen soit-
tanut sinulle. Ja sinulla on aina ollut aikaa kuunnella ja auttaa. Erityiskiitos 
siitä, että olet uskonut tähän projektiin silloinkin, kun en itse ole. Myötäelämi-
sen taitosi ja tilannetajusi hakevat vertaistaan.  

Professori Jukka Mähöstä ja Minna Canth akatemiaprofessori Johanna Nie-
meä haluan kiittää väitöskirjani esitarkastamisesta, antamistanne kommen-
teista ja vastaväittäjiksi lupautumisesta. Se, että sain juuri teidät mukaan, 
kruunaa tämän kokemuksen.  

Haluan kiittää Aalto –yliopiston kauppakorkeakoulua, Helsingin kauppakor-
keakoulun tukisäätiötä, Jenny ja Antti Wihurin rahastoa sekä Liikesivistysra-
hastoa väitöskirjatyöni rahoittamisesta. 

Vanhempani. Kiitos siitä runsaasta ja monenlaisesta tuesta, jota minä ja muu 
perhe olemme teiltä vuosien varrella saaneet ja jota ei sen runsaan määrän 
vuoksi voi edes tähän listata.   

Tiina ja lapset. Te olette olleet mitä parhain vastavoima kirjoitustyön värik-
käille vaiheille. Rakkaimmat kiitokset kaikesta.  
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11 Johdanto 

 
Osakeyhtiölaki on osakkeenomistajien, johdon ja velkojien keskinäisiä suhtei-
ta ja asemia sääntelevä laki.1 Osakeyhtiölaissa rakentuu osakeyhtiömuotoisen 
yhtiön hallintomalli ja laki keskittyykin pitkälti osakeyhtiön hallintoon liittyvi-
en osakeyhtiön sisäisten kysymysten ratkomiseen. Näistä keskeisimpiä ovat 
osakeyhtiön perustaminen, toimielinten työnjako, osakkeenomistajan asema, 
velkojiensuoja sekä varojenjako. Osakeyhtiölain yhteiskunnallinen merkitys 
on se, että sen myötä rakentuu osakeyhtiön instituutio – yhtiömuoto, jonka 
tunnuspiirre on osakkeenomistajien rajoitettu vastuu.  

 
Osakeyhtiön rakennetta ja sisäisen hallinnon organisointia koskevien teemo-

jen ohella osakeyhtiölaissa on tiettyjä sääntelykohteita, jotka heijastuvat myös 
muiden kuin edellä mainittujen kolmen tahon asemiin. Yksi tällainen on se 
tapa, jolla osakeyhtiölaki heijastuu siihen, miten yhtiön sidosryhmien ja mui-
den tahojen intressit sekä ympäristön hyvinvointi voidaan huomioida liike-
toiminnassa.2  

 
Osakeyhtiöoikeudellisen tutkimuksen piirissä tähän sidosryhmien ja osake-

yhtiölain suhteeseen on erityisesti viime vuosina kiinnitetty huomiota. Tutki-
muksellinen intressi näissä kirjoituksissa on ollut ymmärrettävästi lähinnä 
oikeusdogmaattinen. Osakeyhtiölain ja sidosryhmien intressien huomioinnin 
suhdetta on siis tarkasteltu sen kannalta, miten sidosryhmien intressejä tulee 
voimassaolevan osakeyhtiölain mukaan huomioida.3 Osassa näistä kirjoituk-
sista sääntelyratkaisun vaikutusta sidosryhmien huomioinnin mahdollisuuk-
siin on myös perusteltu ja taustoitettu suhteessa osakeyhtiölain yleisiin oppei-
hin. Yhtiöoikeudessa on myös esitetty voitontuottamisen yksinoikeutetun 
aseman purkamista toiminnan tarkoituksen ja fidusiaarivelvoitteiden piiristä 

1 HE 109/2005, s. 36. 
2 Sidosryhmällä tarkoitetaan Freemanin (1984, s. 46) mukaan ryhmää tai yksilöä, joka voi vaikuttaa yhti-
ön toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tai johon yhtiöiden tavoitteisiin pyrkiminen vaikuttaa. Jatkossa 
puhuessani sidosryhmistä viitaan laajemmin paitsi olemassa oleviin yksilöihin ja ryhmiin, myös ympäris-
töön, tuotanto- ja luonnoneläimiin sekä tuleviin sukupolviin. 
3 Ks. Mähönen – Villa 2015, Pönkä 2013a ja 2013b, Vahtera 2011. Samansuuntaisesti, mutta osakeyh-
tiöoikeudelliseen teoriaan suppeammin peilattuna teemaa käsitelleet Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012, 
Immonen – Nuolimaa 2007, Salo 2015 ja Villa 2017. Ks. myös Nyström – Rajavuori 2014, jotka ovat käsi-
telleet osakkeenomistajien tosiasiallisten etujen heijastumista yhtiön edun käsitteeseen oikeuskanslerin 
päätöksessä OKV/1601/1/2013. 



yritysten yhteiskuntavastuun toteutumisen nimissä.4 Muutosvaatimusten ar-
gumentteina on näissä käytetty jotain yleisten oppien ulkopuolista näkökul-
maa.  

 
Tämänkin tutkimuksen huomion kohteena on tämä sidosryhmien asemaan 

heijastuva osakeyhtiöoikeudellisen sääntelyn kokonaisuus. Tässä tutkimukses-
sa tätä sääntelyratkaisua tarkastellaan kuitenkin toisenlaisesta näkökulmasta. 
Sidosryhmien huomioinnin mahdollisuuksiin vaikuttavaa sääntelyratkaisua 
tarkastellaan sen legitimoitumisen näkökulmasta. Tutkimustehtävänä on pai-
kallistaa osakeyhtiöoikeudellisen tiedosta elementtejä, joiden myötä sääntely-
ratkaisu legitimoituu yhtiöoikeudellisissa kirjoituksissa ja tiedossa. Legitimoi-
tumisella tarkoitan sääntelyratkaisua koskevaa hyväksyttävyyden vaikutel-
man syntymistä. Väitöskirjassa kartoitetaan näin ollen erilaisia mekanismeja, 
strategioita ja prosesseja, joiden myötä legitimaation vaikutelma tuotetaan. 

 
Tutkimuksessa sukelletaan osakeyhtiöoikeudellisen tiedon anatomiaan. Väi-

töskirjan artikkeleissa ja tässä yhteenvedossa tarkastellaan erityisesti sitä, mi-
ten osakeyhtiölain tavasta säädellä sidosryhmien huomiointia liiketoiminnassa 
rakentuu perusteltu, sitä, minkälaisiin strategioihin tämä perusteltavuus tu-
keutuu sekä sitä, miten osakeyhtiölain normien tapa rajoittaa sidosryhmien 
huomioinnin mahdollisuuksia käsitellään yhtiöoikeudellisessa tiedossa?  

 
Legitimoitumista tarkastellaan tässä ennemminkin prosessina kuin staatti-

sena ilmiönä.5 Legitimoitumisena ei tarkastella esimerkiksi (oikeus)poliittista 
legitimaatiota eli lainsäätämisen prosessuaalisten kriteerien täyttymistä. Legi-
timoitumisen analyysillä ei myöskään viitata yleisten oppien sidosryhmäsuh-
teita koskevan sisällön toistamiseen.  

 
Tutkimus on diskurssianalyyttinen, mikä tässä väitöskirjassa tarkoittaa kah-

ta asiaa. Ensinnäkin tutkimustehtävän toteutuksessa on hyödynnetty erilaisia 
diskurssianalyyttisiä tutkimusasetelmia. Toiseksi tutkimustehtävä on muodos-
tettu sen kautta, että on pyritty hahmottamaan, minkälaista tietoa diskurs-
sianalyyttinen tarkastelu voi osakeyhtiöoikeudesta tuottaa. Tutkimuksessa 
oikeudellisia tekstejä on lähestytty kiinnittämällä huomioita siihen, mitä muu-
ta niissä tapahtuu sen lisäksi, että niissä muodostuu oikeusdogmaattista tie-
toa. Näin on saatu näkyviin paitsi monenlaisia tekstissä rakentuvia ei-
dogmaattisia kuvauksia yritystoiminnasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, myös 
erilaisia kielenkäytön funktioita.6 Tämän väitöskirjan tutkimuskohteeksi pää-
tyi kielen sääntelyratkaisua legitimoiva funktio. 

4 Tällaisiksi kannanotoiksi voidaan mieltää paitsi ne, jotka esittävät yhtiön edun käsitteelle toiminnan tar-
koituksesta poikkeavaa tulkintatapaa, myös ne, jotka esittävät lain ilmiasun muuttamista. Ks. Mäntysaari 
2013, Toiviainen 2002 ja Toiviainen 2004, Sjåfjell 2013, Sjåfjell – Mähönen 2014 sekä teos Sjåfjell – 
Richardson (edit.) 2015.  
5 Ks. Vaara – Tienari – Laurila 2006, s. 793. 
6 M.A.K. Halliday tyypittelee kielenkäytön erilaisia funktioita systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassaan 
(ideationaalinen, interpersonaalinen ja tekstuaalinen funktio). Ks. teoriasta esim. Halliday – Matthiessen 
2004.  



 
Legitimoitumisen tarkastelu kohdistuu osakeyhtiölain normien ja yleisten 

oppien osalta yhtiöoikeuden kenttää hallitsevaan omistajalähtöiseen laadinta- 
ja tulkintakehykseen. 7 Omistajalähtöisyyden kautta on selitetty sekä osak-
keenomistajien ja muiden sidosryhmien keskinäistä asemoitumista osakeyh-
tiölaissa että osakkeenomistajien suhdetta yhtiön johtoon.8 Omistajalähtöisen 
paradigman9 puitteissa sidosryhmien huomiointiin vaikuttavat normit ilmen-
tävät omistajalähtöisyyttä ja pohjautuvat omistajalähtöisyyttä koskevaan teo-
riaan. Siksi myös sidosryhmiä koskevan sääntelyratkaisun legitimaatiossa on 
paljolti kyse omistajalähtöisyyden idean legitimoitumisesta.  

 
Tutkimustehtävä asemoituu osaksi osakeyhtiölain ja yritysten yhteiskunta-

vastuun suhdetta käsittelevää tutkimuskenttää. Tämä johtuu siitä, että sidos-
ryhmien ja ympäristön huomioinnista liiketoiminnassa puhutaan yleensä yh-
teiskuntavastuuna. Yritysten yhteiskuntavastuu ymmärrettiin aiemmissa Eu-
roopan yhteisöjen komission määritelmissä vapaaehtoisena vastaamisena 
lainsäädännön tason ylittäviin sosiaalisiin ja ekologisiin tarpeisiin.10 Euroopan 
yhteisöjen komissio on vuodesta 2011 lähtien määritellyt yhteiskuntavastuun 
yritysten vastuuksi niiden toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.11 Koska 
osakeyhtiölaki asettaa ehtoja näiden sosiaalisten ja ekologisten tarpeiden 
huomioinnille, voidaan osakeyhtiölakia pitää yhtenä yhteiskuntavastuun to-
teuttamiseen vaikuttavana instituutiona ja myös osana sitä sääntelykehikkoa, 
joka vaikuttaa siihen, minkälaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia 
liiketoiminnalla on.  

 
 

11.1 Osakeyhtiöoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat 

 
Hallituksen esityksen mukaan osakeyhtiölaissa säännellään osakeyhtiömuo-
toisen yhtiön osakkeenomistajien, velkojien ja johdon eli toimitusjohtajan, 

7 Mähönen – Villa 2015,  s. 321, Pönkä 2013a, s. 22. Valtavirtayhtiöoikeuden on katsottu nojaavan yhtiön 
edun samaistumiseen suhteessa omistajien voiton maksimointiin. Ks. lista tämän tulkinnan edustajista 
Pönkä 2013a av.6. Mähösen ja Villan 2015 (s. 459) mukaan pluralistisesta yhtiön edun mallintamisesta 
on siirrytty yksipäämääräiseen hahmotukseen. 
8 Tosin Sjåfjell (2013) on esittänyt, ettei omistajalähtöisyyttä tulisi tulkintaperiaatteena yhtiöoikeudellises-
sa sääntelyssä ulottaa liiketoimintapäätöksissä toteutettaviin sidosryhmien priorisointeihin, vaan ainoas-
taan osakkeenomistajien kollektiiviseen suojan muodostumiseen suhteessa johtoon. Sjåfjell, Johnston, 
Anker – Sørensen ja Millon (2015) ymmärtävät omistajien edun maksimoinnin olevan ennemminkin sosi-
aalinen normi kuin yhtiöoikeudelliseksi tarkoitettu tulkintaparadigma. Tämä sosiaalinen normi on heidän 
mukaansa kuitenkin kulkeutunut yhtiöoikeudellisen sääntelyn osaksi johtuen yhtiöoikeudessa vallitsevas-
ta yhtiön sosiaalisen tarkoituksen sääntelyn tyhjiöstä. Kirjoittajat näkevät tämän sosiaalisen normin osa-
keyhtiölain asettamista vastuullisen toiminnan esteistä merkittävimpänä.  
9 Yhtiöoikeuden erilaisista paradigmamalleista Mähönen – Villa 2015, s. 319 – 321. 
10 KOM (2001) 366, KOM (2002) 347, KOM (2006) 136.  
11 KOM (2011) 681. Komission yhteiskuntavastuuta koskevien määritelmien eroista Sjåfjell – Anker-
Sørensen 2013, s. 16 – 17. 



hallituksen ja hallintoneuvoston asemia ja keskinäisiä suhteita.12 Osakeyhtiö-
oikeudellisen sääntelyn keskeisiä teemoja ovat johdon ja osakkeenomistajien 
välinen tehtävänjako, osakkeenomistajien fidusiaarinen asema13 ja vähemmis-
tönsuoja, yhtiökokouksen päätöksenteko, varojenjako sekä velkojien suoja 
varoja jaettaessa ja erilaisissa toiminnan muutostilanteissa.  

 
Osakeyhtiöoikeudellinen, johdon, osakkeenomistajien ja velkojien keskinäi-

siä suhteita koskeva sääntely on laadittu yhtiön näkökulmasta.14 Yhtiön näkö-
kulma tarkoittaa sitä, että osakeyhtiölain normit on muodostettu siten, että ne 
mahdollisimman hyvin palvelisivat yhtiöiden tarpeita. Yhtiöiden näkökulma 
on nähtävissä myös osakeyhtiölain uudistuksen tavoitteissa, joiksi hallituksen 
esityksessä nimetään yhtiöiden toimintamahdollisuuksien ja lain tahdonval-
taisuuden lisääminen, osakeyhtiölain kilpailukyvyn turvaaminen sekä lain 
selkiyttäminen (s. 16 – 17).  

 
Vaikkei osakeyhtiölailla ei ole ensisijaisesti muiden sidosryhmien asemaan 

liittyviä tavoitteita ja vaikka hallituksen esityksessä todetaan lailla säänneltä-
vän näiden kolmen tahon suhteita, on sen sisällöllä vaikutuksia myös muiden, 
yhtiön ulkopuolisten sidosryhmien asemaan. Osakeyhtiölain normit vaikutta-
vat sidosryhmien asemaan asettamalla kriteerejä sille, millä perusteella si-
dosryhmien intressit voidaan liiketoimintapäätöksissä huomioida.15 Normien 
tarkastelu osoittaa, että lailla on vaikutuksia muidenkin kuin vain mainitun 
kolmen tahon asemiin. Myös osakeyhtiölain teoriat ulottuvat yhteiskunnalli-
siin ja sosiaalisiin teemoihin, koska ne sisältävät oletuksia ja vaatimuksia esi-
merkiksi etiikan, arvojen ja omantunnon roolista liiketoiminnassa sekä yhtiöi-
den yhteiskunnallisesta roolista. Seuraavaksi käsittelen lyhyesti näitä sidos-
ryhmien asemaan vaikuttavia osakeyhtiölain normeja. Syvällisempi normien 
käsittely löytyy väitöskirjan kolmannesta artikkelista. 

 
 

12 HE 109/2005, s. 36. 
13 Fidusiaariasemalla viitataan yhtiöoikeudessa tahoon, jonka hyväksi yhtiö toimii. Osakkeenomistajien 
fidusiaarinen asema toteutuu johdolle asetettujen fidusiaaristen velvollisuuksien kautta OYL 1:8:ssä. Ks. 
fidusiaarisista velvollisuuksista Nyström 2016.  
14 HE 109/2005, s. 15 – 17, jossa yhtiöiden näkökulmaa perustellaan yhtiöoikeuden asemalla merkittävä-
nä yhtiöiden kilpailutekijänä.  Ks. s. 15: ”Kuten eri selvitykset osoittavat, yhtiöoikeudellisella sääntelyllä on 
merkitystä yhtiöiden kilpailutekijänä. Eri puolilla maailmaa on vireillä osakeyhtiöoikeuden uudistamis-
hankkeita, joissa yhtenä keskeisenä kriteerinä on yhtiöiden ja yhtiöoikeuden kilpailukyky” ja  s. 16: ”Mo-
nissa maissa yhtiöoikeudelliset uudistukset näyttävät perustuvan maan yhtiöiden kilpailukyvyn paranta-
miseen, mikä johtaa yhtiöoikeuden sääntelyn tarkasteluun aikaisempaa selvemmin yhtiön eikä vain sen 
eri sidosryhmien näkökulmasta. Myös EU:n korkean tason työryhmä otti yhtiöoikeuden kehittämistä kos-
kevassa raportissa lähtökohdaksi yritystoiminnan näkökulman.” 
15 Kriteereihin kuuluvat sekä liiketoimintapäätösten kriteerit että säännökset sen suhteen mikä yhtiöoi-
keudellinen toimielin voi näitä päätöksiä tehdä ja millä ehdoin.  



11.2 Sidosryhmien asemaan vaikuttavat osakeyhtiölain 
normit 

 
Sidosryhmien huomioinnille ehtoja asettavia normeja ovat normit, jotka vai-
kuttavat liiketoimintapäätösten sisältöön (OYL 1:5 ja OYL 1:8) sekä tietyt 
omistajien päätöksentekoa (OYL 5:2.1 – 2) ja laittoman varojenjaon määritel-
mää (OYL 13:1.3) koskevat normit.16 

 
Yhtiön toiminnan tarkoitukseksi on säädetty voitontuottaminen omistajille 

(OYL 1:5). Säännös on tahdonvaltainen. Toiminnan tarkoituksen toteuttami-
sen tavat ovat varojen jakaminen, voitontuottamiskyvyn parantaminen tai 
pyrkiminen mahdollisimman korkeaan osakkeen arvoon ilman varojenjako-
funktiota.17 Lisäksi toiminnan tarkoitus voi toteutua sen kautta, että omistajille 
muodostuu oikeus hankkia yhtiön tuotteita omakustannushintaan tai mahdol-
lisuus käyttää yhtiön omaisuutta.18  

 
Voitontuottaminen ymmärretään yhtiöoikeudessa pidemmän aikavälin toi-

mintatapana. Hallituksen esityksen mukaan pidempi aikaväli mahdollistaa 
voitontuottamiskykyä kohentavien investointien tekemisen, vaikka lyhyellä 
tähtäimellä omistajalle jaettava voitto muodostuisikin pienemmäksi. Pitkän 
aikavälin tarkastelun mukaista on myös usein noudattaa yhteiskunnallisesti 
hyväksyttäviä menettelytapoja.19 Oikeuskirjallisuudessa tämän pidemmän 
aikavälin tulkinnan on katsottu olevan lähellä Michael C. Jensenin (2001) aja-
tusta valistuneesta arvonmaksimoinnista.20 Tämän opin mukaan voitontuot-
taminen pitkällä tähtäimellä edellyttää sidosryhmien etujen huomiointia liike-
toiminnassa.21 Liiketoiminnassa huomioitavat sidosryhmien intressit tulee 
kuitenkin valita niiden sisältämiä pidemmän aikavälin arvonmaksimointipo-
tentiaaleja vertaamalla.22 Sjåfjell’n (2010) ja Sjåfjell’n ja Anker-Sørensenin 
(2013) mukaan aikavälin pituus korreloi sen kanssa, kuinka suuri osa yhteis-
kuntavastuullisista toimista on myös toiminnan tarkoituksen mukaisia. 

16 Näiden lisäksi voitaisiin periaatteessa nimetä myös yhdenvertaisuusperiaatteen yleislauseke (OYL 1:7) 
ja johdon vahingonkorvausvastuu. Ensimmäisen osalta yhteiskuntavastuuseen liittyy lähinnä tilanne, jos-
sa osakkeenomistaja tai muu saa epäoikeutettua etua yhtiön kustannuksella. Tämän arvioinnissa on kir-
jallisuudessa kuitenkin korostettu toiminnan tarkoituksen, huolellisuusvelvoitteen ja liiketaloudellisuuden 
merkitystä (ks. Pönkä 2013b, Savela 2010 ja Vahtera 2011), joita käsittelen muutenkin tässä tutkimuk-
sessa. Tämän vuoksi en käsittele tässä kirjoituksessa enempää yhdenvertaisuusperiaatetta. Toisaalta 
Savela (2010) huomauttaa, ettei liiketaloudellisesta perusteesta ainoana kriteerinä ole saavutettu yksi-
mielisyyttä, sillä se mahdollistaisi tiettyjen osakkaiden suosimiseen toisten kustannuksella. Vahingonkor-
vausvastuu taas on mekanismi, joka ankkuroi johdon velvoitteisiinsa. Koska tämän kirjoituksen näkökul-
mana ovat liiketoimintapäätösten sisältöön heijastuvien osakeyhtiölain säännösten sisältö ja niiden nou-
dattaminen, en tarkastele vahingonkorvausvastuuta. 
17 HE 109/2005, s. 39, Mähönen – Villa 2006a, s. 98. 
18 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012, s. 52. 
19 HE 109/2005, s. 38 – 39. 
20 Mähönen  - Villa 2015, s. 243.  
21 Mähönen –Villa 2015, s. 338 ja 350. Valistuneesta arvonmaksimoinnin käsitteestä Jensen 2001. 
22 Sidosryhmien huomioinnin ja valistuneen arvonmaksimoinnin suhteesta ks. Mähönen – Villa 2006a, s. 
82 – 85. Jensen johtaa valistuneen arvonmaksimoinnin käsitteen arvonmaksimoinnin tavoitteesta ja si-
dosryhmäteoriasta. 



 
Johdon tehtäväksi on nimetty yhtiön edun edistäminen, ei toiminnan tarkoi-

tuksen toteuttaminen. Tämä johdon lojaliteettivelvoite muodostaa johdon 
huolellisuusvelvoitteen kanssa niin kutsutut johdon fidusiaariset velvollisuu-
det. Molemmat fidusiaariset velvollisuudet käyvät ilmi OYL 1:8:stä. Huolelli-
suusvelvoitteella viitataan johdon velvoitteeseen toimia huolellisesti. Huolelli-
suusvelvollisuuden täyttymistä on katsottu voitavan määrittää anglo-
amerikkalaisen business judgment rule –periaatteesta johdettujen kriteerien 
avulla.23  

 
Lojaliteettivelvoite kytkee toiminnan tarkoituksen toteuttamisen johdon vel-

voitteeksi. Hallituksen esityksen mukaan yhtiön edun mukaan toimiminen 
sisältää toimimisen yhtiön tarkoituksen mukaisesti.24 Toiminnan tarkoitus on 
siis yhtiön edun toteutumisen arvioinnin kriteeri. Yhtiöoikeudellisessa kirjalli-
suudessa on kuitenkin käyty keskustelua siitä, missä määrin toiminnan tarkoi-
tuksen tavoittelun voidaan katsoa täyttävän yhtiön edun käsitteen merkityssi-
sällön. Yhteiskuntavastuun kannaltakin teema on tärkeä, sillä tulkinta yhtiön 
edun sisällöstä heijastuu siihen, miten sidosryhmien intressien huomiointi on 
perusteltavissa. 

 
Lojaliteettivelvoitteen tulkintatapa onkin ollut esillä yhteiskuntavastuun ja 

osakeyhtiölain suhdetta koskevassa keskustelussa. Se, missä määrin yhtiön 
edun on katsottu viittaavan pelkkään toiminnan tarkoitukseen – voitontuot-
tamiseen omistajille – on vaihdellut suomalaisessa ja ulkomaisessa keskuste-
lussa. Eri näkemyksiä ovat selittäneet paljolti eri tulkintaparadigmoihin tukeu-
tuminen eri kannanotoissa.  

 
Suuri osa suomalaisista yhtiöoikeuden nykytutkijoista on asettunut tuke-

maan tulkintaa, jossa yhtiön edulla tarkoitetaan osakkeenomistajien etua.25 
Tällaisessa näkemyksessä yhtiön edun merkityssisältö konstruoituu siis osak-
keenomistajien edun kautta ja edustaa omistajalähtöistä yhtiön edun tulkinta-
tapaa.26  

 

23 Mähönen – Villa 2015, s. 198. Ks. HE 109/2005, s. 41: ”Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pi-
tää sitä, että ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella on 
tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet 
johdon jäsenten eturistiriidat” ja  ”Huolellisuuden vaatimus korostuu päätökseen tai toimeen liittyvän riskin 
kasvaessa sekä silloin, kun vastapuolena on henkilön lähipiiriin kuuluva taho.” 
24 HE 109/2005, s. 41: ”Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää luonnollisesti toimimisen yhtiön tarkoi-
tuksen mukaisesti.” ja s. 40: ”Huolellisuuden ja yhtiön edun mukaisuuden arvioinnissa kiinnitetään huo-
miota johdon tehtäviin, joista säädetään 6 luvussa, sekä erityisesti 5 §:ssä tarkoitettuun yhtiön toiminnan 
tarkoitukseen.”  
25 Vahtera 2011, Rasinaho 2013, Pönkä 2013a , Airaksinen – Pulkkinen -  Rasinaho 2010 ja Mähönen – 
Villa 2015. 
26 Rasinaho 2013, s.: ”De lege lata lopputulema on kai, että ”yhtiö” on kylläkin osakkeenomistajistaan eril-
linen, mutta sen intressi on sama kuin osakkeenomistajien yhteinen intressi.”  



Mähönen ja Villa (2015) käsittävät yhtiön edun toiminnan tarkoituksen to-
teuttamisena ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisena.27 Kolmannessa artikke-
lissa tekemäni tarkastelun perusteella heidän näkemyksensä on samansisäl-
töinen hallituksen esityksen kannan kanssa, jossa todetaan, että yhtiön toi-
minnassa on kaikissa tilanteissa tavoiteltava laissa ja yhtiöjärjestyksessä mää-
ritellyn tarkoituksen toteuttamista ja pyrittävä toiminnan jatkuvuuteen (HE 
109/2005, s. 39). 

 
Petri Mäntysaari (2013) sen sijaan erottaa yhtiön edun ja toiminnan tarkoi-

tuksen merkityssisällön toisistaan. Hänen näkemyksensä mukaan yhtiön edun 
sisältöä ei tule johtaa omistajien edun sisällöstä. Yhtiön edun hän määrittelee 
selviytymiseksi kilpailussa pitkällä aikavälillä. Nyström ja Rajavuori (2014) 
ovat puolestaan kuvanneet tapaa, jolla valtionyhtiöstä muotoutui omistajan 
tosiasiallisten intressien kautta monipäämääräinen yhtiö oikeuskanslerin rat-
kaisussa. Ratkaisu koski omistajaohjauksesta vastaavan ministerin puuttumis-
ta yhtiön toimesta tehtävään rikosilmoitukseen.  

 
Väitöskirjan kolmannessa artikkelissa käsittelin myös laittoman varojenjaon 

säännösten heijastumista sidosryhmien huomioinnin mahdollisuuksiin. Lait-
tomaksi varojenjaoksi määritellään OYL 13:1.3:ssa liiketapahtuma, joka vä-
hentää yhtiön varoja tai lisää velkoja ilman liiketaloudellista perustetta.28 Lii-
ketapahtuman käsitteessä annetaan hallituksen esityksen mukaan huomiota 
erityisesti kirjanpitolaille, joka määrittelee liiketapahtuman menoiksi, tuloiksi, 
rahoitustapahtumiksi sekä oikaisu- ja siirtoeriksi (KPL 2:1). Laittoman varo-
jenjaon sääntely koskee sekä liiketoiminnan sisältöä (menot ja tulot) että yh-
tiölle kertyneiden varojen jakamista29 (rahoitustapahtumat, joihin katsotaan 
kuuluvan myös voitonjako). Liiketaloudellisella perusteella taas viitataan Mä-
hösen ja Villan (2006) ja hallituksen esityksen (s. 124) mukaan toiminnan tar-
koitukseen. Rasinahon (2013) mukaan liiketaloudellisuutta tulee sen sijaan 
tarkastella yhtiön näkökulmasta.30 Laittoman varojenjaon sääntelynkin koh-
dalla liikutaan näin yhtiön ja omistajien edun suhdetta koskevan kysymyksen 
äärellä. 

 
Liiketoimintapäätösten sisällön osalta laittoman varojenjaon säännösten 

vaikutukset sidosryhmien huomioinnin mahdollisuuksiin ovat moninaiset 
johtuen sidosryhmien huomioinnin kirjavista muodoista. Tarkastelin kolman-
nessa artikkelissa epävastuullisen toimen toteuttamatta jättämistä ja vastuut-

27 Mähönen – Villa 2015, s. 244 ja 260. 
28 Varojenjako voi olla laitonta useilla muillakin perusteilla, kuten maksukykyisyystestin (OYL 13:2), tase-
testin (OYL 13:5) tai velkojansuojan rikkomisen (OYL 14) perusteella. 
29 Varoja voidaan jakaa sidosryhmille vain, jos se katsotaan toiminnan tarkoituksen mukaiseksi (liiketa-
loudellinen peruste), jos jako täyttää lahjan (OYL 13:8) kriteeristön tai jos jakamiselle on kaikkien omista-
jien tuki (edellyttäen myös, että jako läpäisee maksukykyisyys- ja tasetestit). 
30 Mähönen – Villa 2006b, s. 333. Pöngän 2013b mukaan liiketaloudellisesti perusteltu merkitsee samaa 
kuin toiminnan tarkoituksen mukainen. Esimerkkinä laittomasta varojenjaosta hallituksen esityksessä 
mainitaan alihintaan myyminen ja ylihinnalla ostaminen sekä velan antaminen markkinoihin ja olosuhtei-
siin nähden liian alhaisella korolla tai vastaavasti ottaminen liian korkealla korolla. 



toman toimen korvaamista vastuullisemmalla laittoman varojenjaon määri-
telmän valossa seuraavasti: ”Mikäli kyse on tietyn (epävastuullisen) toimen 
toteuttamatta jättämisestä, ei kyse ole laittomasta varojenjaosta ainakaan 
KPL:n liiketapahtuman määritelmän pohjalta, sillä tekemättä jättäminen ei ole 
meno, tulo, rahoitustapahtuma eikä oikaisu- tai siirtoerä. Sen sijaan jos tämä 
toimi korvataan toisella vastuullisemmalla, mutta kalliimmalla toimella, voi-
daan toiminta katsoa laittomaksi varojenjaoksi, ellei tätä toimea koskeva pää-
tös ole tehty voitonmaksimoinnin nimissä. Ja vaikka toteuttamatta jättäminen 
ei määrity laittomaksi varojenjaoksi, on se kuitenkin toimintaa, jota arvioidaan 
huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteita vasten.” 

 
Liiketoimintapäätösten sisältöön vaikuttavina säännöksinä nostin esiin myös 

sen, miten osakeyhtiölaki mahdollistaa johtoa ja omistajia koskevan oletusar-
voisen työnjakomallin muuttamisen. Johdolla ei ole oikeutta poiketa toimin-
nan tavoitteen edistämisestä. Osakkeenomistajat sen sijaan voivat yksimielisi-
nä tehdä liiketoimintapäätöksen, joka ei täytä toiminnan tarkoituksen kritee-
riä (OYL 5:2.2). Lisäksi omistajat voivat yhtiöjärjestysmääräyksellä siirtää it-
selleen johdon yleistoimivaltaan kuuluvia tehtäviä (OYL 5:2.1). Lisäksi omista-
jat voivat yksimielisinä muuttaa yhtiöjärjestyksellä toiminnan tarkoitusta ja 
näin sitä tavoitetta, jota johdon tulee kaikessa toiminnassa edistää. Nämä sei-
kat on hyvä huomata hahmotettaessa toiminnan tarkoituksen oikeudellista 
merkitystä.  

 
-- 
 
Osakeyhtiölain normien heijastumista sidosryhmien ja ympäristön asemaan 

ei ole käsitelty lain vaikutuksia erittelevässä kohdassa hallituksen esitykses-
sä.31 Lakiuudistuksen vaikutuksia sidosryhmiin on hallituksen esityksen mu-

31 Sidosryhmiin kohdistuvina vaikutuksina voidaan ymmärtää taloudellisen tehokkuuden parantumisesta 
johtuvat kansantaloudelliset vaikutukset. Oikeusministeriön laatiman hallituksen esityksiä koskevan laati-
misohjeen (2004) mukaan hallituksen esityksessä tulee käsitellä kaikkia merkittäviä vaikutuksia sekä tuo-
da esiin vaikutuksia sekä myönteisestä että kielteisestä näkökulmasta (Oikeusministeriön ohje 2004:4, s. 
15). Ohjeessa suositellaan jaoteltavan vaikutukset seuraaviin luokkiin (s. 15 – 17): taloudelliset vaikutuk-
set, vaikutukset viranomaisten toimintaan, ympäristövaikutukset ja yhteiskunnalliset (mm. sosiaaliset ja 
työllisyyteen liittyvät) vaikutukset. Sosiaalisista vaikutuksista todetaan seuraavaa: ”Esityksessä on selos-
tettava ehdotettujen säännösten sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalisilla vaikutuksilla voidaan tarkoittaa vai-
kutuksia ihmisten elinoloihin, toimintamahdollisuuksiin, käyttäytymiseen, arvoihin tai asenteisiin. Sosiaali-
sia vaikutuksia ei aina voi selkeästi erottaa esimerkiksi taloudellisista vaikutuksista tai ympäristövaikutuk-
sista. Ehdotettu laki saattaa kuitenkin vaikuttaa ihmisten elämään tai käyttäytymiseen tavalla, joka ei 
luontevasti jäsenny ja tule esille muissa vaikutusarviojaksoissa.” (s.17). Ks myös s. 15, jossa todetaan, 
että ”monet vaikutuslajit voisivat kuulua useampaan vaikutusryhmään, mutta käytännön syistä suositel-
laan esitysten yhtenäisyyden säilyttämiseksi ohjeissa esitettävän jaottelun noudattamista.” Hallituksen 
esityksen (109/2005) ”Esityksen vaikutukset ”- kappale on jaoteltu taloudellisiin vaikutuksiin, organisaatio- 
ja henkilöstövaikutuksiin sekä talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteen kohdistuviin vaikutuksiin. Oi-
keusministeriön suosittelemasta jaottelusta on näin ollen poikettu eikä sosiaalisia (ja ympäristöllisiä) vai-
kutuksia käsitellä. Raportoidut taloudelliset seuraukset koostuvat erilaisista yhtiöiden toiminnan tehok-
kuuden lisääntymisen seurauksista sekä muutamista välittömistä kustannusvaikutuksista. Organisaatio-  
ja henkilöstövaikutuksina tarkastellaan tuomioistuinjärjestelmän henkilöstövaikutuksia, ei yhtiöiden. Ku-
riositeettina todettakoon, että osakeyhtiölain uudistamista koskevassa muistiossa (Airaksinen – Jauhiai-
nen: Osakeyhtiölain uudistaminen – tavoitteena kilpailukykyisempi yhtiöoikeus, s.21) vaikutustarkastelun 
merkitystä perustellaan sen laiminlyönnistä mahdollisesti yhtiölle koituvilla taloudellisilla vahingoilla. Lain 



kaan kuitenkin tutkittu lain laatimisvaiheessa.32 Sille, miksei yllä kuvaamani 
sidosryhmäsääntelyn mekanismia ole hallituksen esityksessä käsitelty, voi 
löytää useita mahdollisia selityksiä. Ensimmäinen (ja epätodennäköisempi) on 
se, että sidosryhmien asemaan vaikuttavissa normeissa ei ole katsottu tapah-
tuneen muutosta, minkä vuoksi vaikutuksiakaan ei ole koettu tarpeelliseksi 
esitellä. Toiminnan tarkoituksen sisältö on lakiuudistuksen myötä pysynyt 
samana.33 Myös yhtiön edun käsite esiintyi vanhassa laissa (EOYL 8:1 ja 
9:3.2), mutta sitä ei eksplisiittisesti oltu kiinnitetty johdon velvoitteeksi. 
Vaikkei kummankaan oikeuskäsitteen tulkinnallista sisältöä olisikaan uuden 
lain myötä muutettu, on niiden merkitys nykylaissa edellisestä poikkeava. Kä-
sitteet kuuluvat nyt ensimmäisessä luvussa esitettyihin osakeyhtiölain yleisiin 
periaatteisiin. Nämä periaatteet ovat keskeisiä lain tulkinnassa.34  

 
Näiden periaatteiden merkitystä on lisännyt myös uusi vankempi teoreetti-

nen tausta, jota vasten normeja on selitetty. Yhtiöoikeudellisessa kirjallisuu-
dessa on todettu Suomen yhtiöoikeuden siirtyneen uuden lain myötä omistaja-
lähtöisen eli omistajien etuja korostavan paradigman aikaan.35 Omistajaläh-
töisyyttä perustelevissa teorioissa taas toiminnan tarkoituksen ja johdon fi-
dusiaaristen velvoitteiden muodostaminen on näiden teorioiden keskiössä. 
Näin toiminnan tarkoitusta ja fidusiaarisia velvoitteita koskevat normit on 
saatettu osakeyhtiöoikeudellisen teorian keskiöön.  

 
Toinen ja todennäköisempi selitys sille, ettei voitontuottamistarkoituksen 

heijastumista sidosryhmiin ole hallituksen esityksessä käsitelty on seuraava. 
Hallituksen esitystä pohjustavassa muistiossa ”Osakeyhtiölain uudistaminen –
tavoitteena kilpailukykyisempi yhtiöoikeus” on katsottu sidosryhmien intres-
sien turvaamisen olevan parhaiten järjestettävissä erityislainsäädännön36 
kautta (s 2 ja 22). Hallituksen esityksessä samansisältöinen toteamus löytyy 
sivulta 36, jossa todetaan yhteiskuntavastuun toteutuvan erityislainsäädän-
nön ja yleisen mielipiteen kautta. Sidosryhmien intressien ymmärretään näin 
ollen tulevan turvatuiksi muita reittejä, minkä vuoksi osakeyhtiölain säännös-
ten heijastuminen sidosryhmiin ei ole esityksen vaikutukseksi noteerattu seik-
ka.  

vaikutusten analyysin sivuuttamisen nähdään johtavan lopulta yhtiöille koituviin kustannuksiin, sillä heikon 
lainsäädännön riskit hinnoiteltaisiin sidosryhmien kanssa tehtävissä sopimuksissa. Yhtiön näkökulma ku-
vastuu näin ollen myös merkityksestä, joka vaikutustarkastelulle tässä annetaan.  
32 Yhtiöiden toimintamahdollisuuksia lisäävät keinot – ts. lakimuutokset - on hallituksen esityksen mukaan 
toteutettu siten, ettei niillä ei olisi olennaisia vaikutuksia yhtiön sidosryhmien, erityisesti vähemmistöosak-
keenomistajien ja velkojien asemaan. kiinnittämällä erityistä huomiota sidosryhmien asemaan ja siten, 
ettei niillä ole olennaisia vaikutuksia yhtiön sidosryhmien asemaan (s. 17).  
33 HE 109/2005, s. 38. Säännös vastaa pääasiallisen sisältönsä osalta voimassa olevan lain 12 luvun 1 
§:n 2 momenttia. 
34 HE 109/2005, s. 17 – 18. 
35 Mähönen – Villa 2015, s. 458 – 459.  
36 Erityislainsäädäntöön voidaan katsoa kuuluvan ainakin työlainsäädäntö (mm. työsopimuslaki, työehto-
sopimuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja laki henkilöstön edustuksesta), ympäristölainsäädäntö, 
verolainsäädäntö (EVL), kuluttajansuoja ja sopimuslainsäädäntö (kuluttajansuojalaki, laki varallisuusoi-
keudellisista oikeustoimista, kauppalaki), taloushallintoa koskeva muu sääntely sekä listattuja yhtiöitä 
koskeva sääntely (arvopaperimarkkinalaki, pörssin säännöt). 



 
Sidosryhmien etujen toteutumisessa on päädytty näin ollen seuraavanlaiseen 

ratkaisuun: sen sijaan, että sidosryhmien intressit turvattaisiin osakeyhtiölain 
kautta toiminnan tavoitteen osana tai ottamalla sidosryhmät jollain tapaa mu-
kaan päätöksentekoon, on päädytty ratkaisuun, jossa sidosryhmien intressien 
turvaaminen on ulkoistettu osakeyhtiölaista. Ulkoistamisella tarkoitan sitä, 
että yhteiskuntavastuun toteutumisen turvaamisen ei nähdä kuuluvan osa-
keyhtiölain vastuulle. Nähtäessä yhteiskuntavastuu erityislainsäädäntönä ja 
yleisen mielipiteen noudattamisena yhteiskuntavastuu on reagointia ulkopuo-
lelta tuleviin ennustettaviin tai toteutuneisiin toiveisiin ja vaatimuksiin, ei 
niinkään yhtiön omaan harkintaan pohjautuvia valintoja.37 

 
-- 
 
Osakeyhtiöoikeudellisen sidosryhmäsääntelyn taustalta voidaan erottaa 

muuttujat, joiden sisällön määrittely on ratkaissut lain sidosryhmäsääntelyn 
sisällön ja joita muuttamalla sidosryhmien huomiointiin vaikuttava sääntely-
kin olisi toisenlaista. Osakeyhtiöoikeudellisessa yhteiskuntavastuusääntelyssä 
on kyse toiminnan tarkoituksen sisällöstä ja asemasta liiketoiminnassa, fidusi-
aarisen suojan allokoinnista sidosryhmien välillä sekä siitä, ketkä liiketoimin-
nalliseen päätöksentekoon saavat osallistua. Omistajalähtöisessä ymmärrysta-
vassa yhtiön edun edistämisessä ei jää tilaa muille intresseille kuin toiminnan 
tarkoitukselle ja yhtiön elinkelpoisuuden varjelemiselle. Vaihtoehtoisessa 
sääntelymallissa johdon velvoitteisiin voitaisiin sisällyttää myös muiden sidos-
ryhmien intressien huomioinnin velvoite tai vaihtoehtoisesti jättää mahdolli-
suus muiden intressien huomioinnille.38 Fidusiaarisen suojan uudelleenkoh-

37 Heikkurisen ja Bonnedahl’n 2013 mukaan sekä markkinasuuntautunut että sidosryhmäsuuntautunut 
vastuu perustuvat vastuun määrittämisen ulkoistamiseen liiketoiminnan strategiatyössä. Markkinaorientoi-
tuneessa strategiatyössä vastuun sisällön määrittää markkinat ja sidosryhmälähtöisessä sidosryhmät. 
Kirjoittajat peilaavat näitä määritelmiä kestävän kehityksen erilaisiin määritelmiin. Heikossa kestävän ke-
hityksen mallissa luonnon pääoman nähdään olevan korvattavissa muilla pääomalajeilla. Lisäksi taloudel-
lisen kasvun ja kestävyyden välillä ei nähdä ristiriitaa. Vahvassa kestävyydessä taas painottuu systeemi-
nen ajattelu – talouden ja yhteiskunnan systeemit nähdään ekosysteemille alisteisina. Ekosysteemin 
nähdään määrittävän rajat muille yhteiskunnallisille systeemeille. Talouden kasvun rajat määrittyvät näin 
ollen ekosysteemin kantokyvyn mukaan. Kirjoittajien mukaan sidosryhmäsuuntautuneen ja markkinaläh-
töisen vastuunäkemyksen kautta on mahdollista saavuttaa ainoastaan heikon kestävän kehityksen mu-
kainen tila, minkä vuoksi kirjoittajat hahmottelevatkin kestävyyslähtöistä (sustainable development orien-
tation) vastuun ymmärrystapaa. Kestävyyteen perustuvassa strategiatyössä vastuu ei riipu yhtiön ulko-
puolisista tahoista, vaan on sisäistetty yhtiön omaan strategiatyöhön. Kirjoittajien mukaan kestävän kehi-
tyksen vahva taso ei toteudu sidosryhmä- ja markkinaorientoituneessa mallissa. Heikkurinen ja Ketola 
2012 ovat puolestaan vertailleet yhtiöidentiteetin muodostumista sidosryhmälähtöisessä (stakeholder ap-
proach) ja tietoisuuslähtöisessä (awareness approach) vastuussa. Motiivina tälle tarkastelulle on näke-
mys identiteetin ja  yhtiön maineen välisestä suhteesta. Sidosryhmälähtöisessä vastuussa vastuun mää-
rittäminen on ulkoistettu sidosryhmille. Tällöin yhtiölle ei muodostu vastuullista identiteettiä, toisin kuin tie-
toisuuslähtöisessä vastuunäkemyksessä. Ks. myös Heikkurinen  - Ketola 2012 s. 331-332  sekä Heikku-
rinen 2010, s. 144 miten näissä perustellaan etiikan ulkoistuksen negatiiviset heijastusvaikutukset yrityk-
sen identiteettiin, imagoon, maineeseen ja sitä kautta liiketoimintaan sekä Joutsenvirran (2006), s. 252 
kuvaus siitä, miten markkinadiskurssissa asiakkaat tai kuluttajat määrittävät vastuullisuuden sisällön ja 
Moisanderin (2004) problematisoivat huomiot vihreästä kuluttajuudesta ja kuluttajalle siirretystä vastuus-
ta.  
38 Ks. Sjåfjell – Mähönen 2014.  



distamisen myötä pohdittavaksi tulisi myös se, jaetaanko päätöksenteko-
oikeuksia omistajien ohella muille tahoille vai velvoitetaanko johto ottamaan 
sidosryhmien intressit huomioon sekä riskiä koskevien omistajalähtöisyyden 
elementtien mahdollinen uudelleenjärjestely – se, siirretäänkö sidosryhmille 
myös residuaalista riskiä, jos sidosryhmien intressien turvaaminen sisällyte-
tään yhtiöoikeudelliseen sääntelyyn? 

 
 

11.3 Erityislainsäädäntö ja osakeyhtiölaki yhteiskuntavas-
tuun toteutumisen takaajina 

 
Erityislainsäädäntö ja osakeyhtiölaki eroavat logiikoissaan, joilla ne liiketoi-
minnan sisältöön vaikuttavat. Toisin kuin muut yritystoimintaa sääntelevät 
lait, ei osakeyhtiölain liiketoimintapäätösten sisältöä koskeva sääntely kohdis-
tu siihen, millä tavoilla liiketoiminta saa tai sen tulee heijastua toimintaym-
päristöön ja yhtiön sidosryhmiin. Osakeyhtiölaki vaikuttaa sen sijaan liike-
toimintapäätöksiin säätelemällä yhtiön päätöksenteon kriteereitä ja proses-
seja. Vaikkei osakeyhtiöoikeudellinen sääntely kohdistu liiketoiminnan il-
miasuun, osakeyhtiölain liiketoimintapäätöksiin vaikuttavat normit vaikutta-
vat liiketoimintapäätösten ilmiasuun. Siinä missä erityislainsäädännön normit 
yhdenmukaistavat tapoja, joilla yhtiöiden toiminta voi heijastua sidosryhmiin, 
osakeyhtiölain normit saavat eri yhtiöiden liiketoiminnassa ja erilaisissa liike-
toimintatilanteissa erilaisia ilmiasuja.  

 
Osakeyhtiölain liiketoiminnan sisältöön kohdistuva sääntely muodostuu 

toiminnan tavoitteen, fidusiaaristen velvoitteiden, laittoman varojenjaon ja 
osakkeenomistajien päätöksenteko-oikeuksien  (OYL 5:2.1 – 2 ) muodosta-
masta kokonaisuudesta. Sidosryhmien intressit voidaan huomioida siltä osin, 
kun niiden ennustetaan (päätöksentekovaiheessa tehtävän huolellisen selvi-
tyksen pohjalta) edistävän sitä tavoitetta, johon johto laissa tai yhtiöjärjestyk-
sessä sitoutetaan. Toimintaympäristöstä ja yhtiön sisäisistä olosuhteista riip-
puen voi sama normisto johtaa joko sidosryhmien aseman parantumiseen, 
heikentymiseen tai pysymiseen muuttumattomana.  

 
Edellisen perusteella voidaan erityislainsäädännön ja osakeyhtiölain suhdet-

ta liiketoiminnan sääntelyssä kuvata yksinkertaistaen myös liiketoiminnan 
rajoitteiden ja tavoitteen käsitteiden kautta: erityislainsäädäntö asettaa rajoit-
teita ja osakeyhtiölaki tavoitteen liiketoiminnalle. 

 
Kolmas pääero erityislainsäädännön ja osakeyhtiölain liiketoimintapäätös-

ten sisällön sääntelyn välillä liittyy vastuun kohdistumiseen – erityislainsää-
dännön rikkomisesta on vastuussa osakeyhtiö, mutta osakeyhtiölain rikkomi-
sesta johtohenkilö, osakkeenomistaja tai yhtiökokouksen puheenjohtaja (OYL 
22:1 – 3). 

 



Yhteiskuntavastuukeskustelussa erotetaan usein vapaaehtoinen ja lakisää-
teinen vastuu toisistaan. Esitän tämän osion lopuksi eräitä huomautuksia tästä 
jaottelusta osakeyhtiölain näkökulmasta. Kyseisessä kahtiajaossa lakisääteisen 
yhteiskuntavastuun oletetaan olevan instituutio, joka turvaa sidosryhmien ja 
ympäristön asemaa. Pitkälti näin onkin erityislainsäädännön kohdalla. Totesin 
aiemmin myös osakeyhtiölain olevan yhteiskuntavastuun harjoittamiseen vai-
kuttava juridinen instituutio. Kuten edellä esittelin, on osakeyhtiölaki kuiten-
kin hyvin toisenlainen yhteiskuntavastuun edellytyksiin vaikuttava laki kuin 
erityislainsäädäntö. Osakeyhtiölakia ei voida samalla tavalla pitää yhtiön ul-
kopuolisten tahojen ja ympäristön etua turvaavana instituutiona kuin erityis-
lainsäädäntöä. Osakeyhtiölain tavoitteena ei olekaan edistää sidosryhmien 
asemaa, vaan yhtiön asemaa. Osakeyhtiölain vaikutus sidosryhmien asemiin 
voi olla heidän asemaansa parantava tai sitä heikentävä. Näin ollen yhteiskun-
tavastuun sääntelyynkään ei voida suhtautua pelkästään sidosryhmien ase-
mia turvaavana instituutiona. Lisäksi tarkasteltaessa esimerkiksi työlainsää-
däntöä, tulee näkyviin se, että sen kautta turvataan sekä työtekijän että työn-
antajan intressejä, vaikkakin työlainsäädäntö yleensä profiloituu nimenomaan 
työntekijää suojelevaksi instituutioksi. Tämä ”lakisääteisen yhteiskuntavas-
tuun” moniulotteisuus on hyvä huomioida myös osakeyhtiöoikeuden ulkopuo-
lisessa yhteiskuntavastuututkimuksessa.  

 
Osakeyhtiölaki hämärtää eroa vapaaehtoisen ja pakollisen vastuun välillä. 

Vapaaehtoisen ja lakisääteisen vastuun jaottelussa jää näkyvistä se, että sidos-
ryhmien intressien huomiointi, joka äkkiseltään näyttää vapaaehtoisen vas-
tuun toteuttamiselta, koska se ylittää erityislainsäädännön vähimmäistason, 
saattaakin olla normitettu osakeyhtiölain puolesta. Toisaalta epävastuullinen 
liiketoimintapäätöskin voi olla osakeyhtiölain mukainen ja osakeyhtiölain 
edellyttämä.  

 

11.4 Tutkimustehtävä 

 
Väitöskirjassa tarkastellaan tapoja, joilla omistajalähtöinen sidosryhmien 
asemaan vaikuttava sääntelyratkaisu legitimoituu osakeyhtiöoikeudessa. Tällä 
sääntelyratkaisulla tarkoitan tapaa, jolla osakeyhtiölaki vaikuttaa siihen, miten 
sidosryhmien intressit voidaan huomioida liiketoiminnassa. Huomioinnilla 
puolestaan tarkoitan ympäristön ja sidosryhmien hyvinvoinnin parantamista 
tai heikentämisestä pidättäytymistä.39 Yhteiskuntavastuuta käsitellessäni viit-
taan siis lähinnä yhteiskuntavastuun sosiaaliseen ja ympäristölliseen puo-
leen.40  

39 Campbell 2007 kutsuu pidättäytymistä negatiiviseksi ja aseman edistämistä positiiviseksi yhteiskunta-
vastuuksi.  
40 Osakeyhtiölakia ja yhteiskuntavastuun suhdetta voitaisiin tarkastella myös taloudellisen vastuun kan-
nalta. Sosiaalisen ja ympäristöllisen puolen korostaminen sisältää kuitenkin voimakkaamman tutkimuksel-
lisen ja käytännöllisen jännitteen kuin taloudellisen vastuun ja osakeyhtiölain suhteen tarkastelu. Vaikkei 



 
Väitöskirjan tarkoituksena on tuoda esiin niitä osakeyhtiöoikeudellisen tie-

don elementtejä, joiden myötä legitimaation vaikutelma rakentuu. Näitä ovat 
osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa esiintyvät erilaiset tiedon sisältöön ja ra-
kentumiseen liittyvät prosessit, mekanismit ja strategiat, jotka myötävaikutta-
vat legitimaation vaikutelman syntymiseen.   

 
Olen artikkeleissani tarkastellut sidosryhmiä koskevan sääntelyratkaisun le-

gitimoitumista kahden aineistollisen kokonaisuuden kautta. Ensimmäisen 
muodostaa hallituksen esityksen yhteiskuntavastuuta käsittelevä kohta sivulla 
36 ja toisen erilaiset yhtiöoikeudelliset, omistajalähtöisyyttä koskevat kirjoi-
tukset.  

 
Sääntelyratkaisun legitimaatio muodostuu molemmissa aineistoissa osake-

yhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhteesta rakentuvan kuvauksen kautta ja 
siihen vaikuttamalla. Legitimaation vaikutelma rakentuu sen kautta, että suh-
teesta rakentuu ristiriidaton tai muuten jännitteetön kuvaus. Osakeyhtiölain 
yhteiskuntavastuun suhde selittyy tällöin auki tavalla, jonka myötä konflikti 
katoaa tai muuttuu konsensukseksi41. Kuvaus on samalla representaatio osa-
keyhtiölain yhteiskuntavastuullisuudesta – kuvaus osakeyhtiölain ja yhteis-
kuntavastuun ristiriidattomasta tai jännitteettömästä tai muulla tavoin suope-
assa valossa näyttäytyvästä suhteesta. Osakeyhtiölain yhteiskuntavastuulli-
suudeksi kutsun siis tässä väitöskirjassa niiden prosessien lopputulosta, joiden 
myötä sääntelyratkaisu määrittyy yhteiskuntavastuulliseksi. Osakeyhtiölain 
yhteiskuntavastuullisuuden rakentumisen tapojen kautta voidaan tehdä näky-
väksi myös se, miten yhteiskuntavastuu käsitteenä ja ilmiönä osallistuu lain 
legitimaation rakentumiseen hallituksen esityksessä ja osakeyhtiöoikeudelli-
sissa kirjoituksissa.  

 
Suhteen jännite voidaan korvata ristiriidattomuuden vaikutelmalla, kuvaa-

malla suhdetta siten, ettei osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun välille oikeas-
taan muodostukaan suhdetta tai liittämällä ristiriitaan elementtejä, jotka jol-
lain tapaa pienentävät sen merkitystä. Nämä kaikki tavat voivat puolestaan 
pohjautua erilaisiin legitimoiviin strategioihin – logiikkoihin, joiden myötä 
jännite kesyyntyy. Näitä ovat esimerkiksi auktoriteettiin vetoaminen, luonnol-
listaminen, rationalisointi ja moralisointi.  

 
Edellä mainituissa aineistoissa osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuuden 

kuvaus ja sääntelyratkaisun legitimaation vaikutelma rakentuvat eri tavoin. 
Nostan tutkimustehtävän konkretisoinnin nimissä nyt kaksi eroa esiin. En-
simmäinen on se, mitä aineistoissa legitimoituu.  Hallituksen esityksessä legi-

tutkimuksen tarkoituksena ole tarkastella osakeyhtiölain ja taloudellisen vastuun suhdetta, taloudellinen 
vastuu on yksi legitimaatiota rakentava elementti, kuten tutkimustuloksissa osoitan.  
41 Ks. ristiriitojen ja konfliktin diskursiivisesta piilottamisesta kansalaisjärjestöjen ja yhtiöiden suhteiden 
kuvauksista liiketaloustieteellisessä keskustelussa  Laasonen – Fougere – Kourula 2012.  

 



timoituu voitontuottamistarkoitus ainoana toiminnan tavoitteena. Yhtiöoi-
keudellisessa tiedossa legitimoituu puolestaan omistajalähtöinen sääntelyrat-
kaisu. Molemmissa legitimoitumista voidaan kuvata osakeyhtiölain yhteiskun-
tavastuullisuudeksi määrittymisenä.  

 
Toinen ero on se ”mekanismi”, jolla vaikutelmat legitimaatiosta syntyvät. 

Hallituksen esityksessä vastuullisuuden kuvaus ja legitimiteetti rakentuvat 
yhteiskuntavastuun määritelmän käytön kautta ja yhtiöoikeudellisissa kirjoi-
tuksissa sen kautta, että omistajalähtöisestä, sidosryhmien asemaan vaikutta-
vasta sääntelyratkaisusta rakentuu muunlaisia sidosryhmien asemaan vai-
kuttavia sääntelyratkaisuja parempi. Hallituksen esityksessä legitimaatio 
rakentuu sen kautta, että yhteiskuntavastuun määritelmää suhteutetaan osa-
keyhtiölain normien sisältöön. Legitimoituminen tapahtuu siis systematisoin-
nin ja tulkinnan avulla. Siksi väitöskirjaan kuuluu myös normatiivisen oikeus-
tutkimuksen osuus.  

 
Tutkimuskysymykseen (Millä tavoin sidosryhmien intressien huomiointia 

koskeva sääntelyratkaisu legitimoituu osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa?) 
haetaan vastausta diskurssianalyyttisten tutkimusasetelmien kautta.  

 
Diskurssianalyysiä hyödynnetään tässä tutkimuksessa kolmella tavalla. En-

sinnäkin sen avulla paikallistetaan tiedosta teemoja, näkökulmia ja kysymyk-
senasetteluja, joiden ensisijaistaminen tai piilottaminen jollain tapaa heijas-
tuu legitimaation vaikutelman syntymiseen. Toiseksi diskurssianalyysi tarjoaa 
yleisen viitekehyksen kielenkäytön ja sen käyttötilanteeseen tai laajemmalle 
yhteiskuntaan ulottuvien seurausten suhteen tarkastelulle. Kolmas tapa on 
merkitysten muodostumisen ja legitimaation rakentumisen yhteyden esiin-
tuominen. 

 
Legitimoivien elementtien paikallistamisessa hyödynnetään organisaatiotut-

kimuksen puolella tehtyjä yhteiskuntavastuun ymmärrystapoja ja näkökulmia 
käsitteleviä metatutkimuksia sekä sidosryhmäteoriaa ja yhteiskuntavastuun 
poliittisia aspekteja käsitteleviä tutkimuksia. Näiden kautta hahmottuu koko 
yhteiskuntavastuun ymmärrystapojen, sitä koskevien näkökulmien ja teemo-
jen kenttä. Tämän kentän hahmottamisen kautta on mahdollista huomata en-
sinnäkin se, mitkä näistä näkökulmista ovat edustettuina osakeyhtiöoikeudel-
lisissa kirjoituksissa ja mitkä eivät sekä ne tavat, joilla nämä yhteiskuntavas-
tuun eri ulottuvuudet poissuljetaan ja lopulta myös se, mikä näiden kaikkien 
huomioiden merkitys on sääntelyratkaisun legitimaation kannalta.  
 

Lopuksi esitän vielä eräitä tarkennuksia tutkimustehtävään ja tutkimustulos-
ten tulkintaan. Vaikka tutkimus sisältää oikeusdogmaattisen osion ja johto-
päätöksinäkin esitän eräitä oikeusdogmaattisia havaintoja, tutkimuksen ensi-
sijaiset tavoitteet eivät ole luonteeltaan normatiivisia eli oikeudelliseen tulkin-
taan tai ratkaisutoimintaan liittyviä. Tavoitteena ei myöskään ole legitimoitu-
misstrategioita paljastamalla tai ulkoista kritiikkiä osakeyhtiöoikeuteen koh-



distamalla osoittaa, että omistajalähtöinen paradigma tulisi vaihtaa malliin, 
jossa esimerkiksi kaikissa tilanteissa vallitseva voitontuottamisen tavoite kor-
vattaisiin päätöksentekokriteerillä, joka vahvemmin huomioisi myös muita 
intressejä tai jossa sidosryhmien keskinäinen priorisointi toteutettaisiin toisin 
kuin nyt.42 Tutkimustehtävänä on kuvata legitimaation vaikutelman raken-
tumista, ei rakentaa tai purkaa legitimaatiota.  

 
Yhteiskuntavastuun osalta tarkoituksena ei myöskään ole osoittaa, että yh-

teiskuntavastuun ymmärrystapa tai osakeyhtiöoikeuden käsittelytapa olisi 
jollain tapaa väärä ja tuoda omalla näkökulmallani lisää totuusarvoa osakeyh-
tiöoikeudelliselle kirjoittelulle. 

 
Legitimaation rakentumisen analyysi rajoittuu tässä väitöskirjassa huomioi-

tuun aineistoon – hallituksen esityksen yhteiskuntavastuupuheeseen sekä 
toiminnan tarkoituksen ja johdon fidusiaaristen velvollisuuksien muodosta-
mista käsitteleviin kirjoituksiin. Kun totean, että jokin kysymysasettelu osake-
yhtiöoikeudellisessa tiedossa häviää, en väitä, ettei kyseistä teemaa olisi voitu 
käsitellä muussa yhteydessä esimerkiksi lainsäädäntöprosessin aikana.  

 
Viimeinen tarkennus liittyy diskurssianalyysin rajoituksiin. Diskurs-

sianalyyttisessä tutkimuksessa ei pyritä selittämään tai todentamaan tekstin 
kirjoittajan pyrkimyksiä tai ajatuksia. Artikkelissa tehdyt päätelmät koskevat 
kielellisten valintojen heijastumista osakeyhtiölain legitimaation vaikutelmaan 
riippumatta siitä, kuka tekstiä on kirjoittanut ja hänen motiiveistaan. Strategi-
suus ja seurauksellisuus nähdään kielenkäytön ominaisuutena.43 Legitimaatio-
ta luovia tiedon tai kielen elementtejäkään ei siis tule ymmärtää harkittuina tai 
tarkoituksellisina tekoina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Tällaista tutkimusotetta ovat käyttäneet mm.  Toiviainen 2002 ja 2004 sekä Sjåfjell – Mähönen 2014. 
Nyström – Rajavuori (2014) puolestaan ovat kartoittaneet tällaisen tulkinnan mahdollisuuksia oikeuskans-
lerin päätöksen OKV/1601/1/2013 pohjalta. 
43 Jokinen – Juhila – Suoninen 2000, s. 154.  



22 Tutkimuksen tausta 

 
 

2.1 Osakeyhtiöoikeudellinen tiedonintressi yhteiskunta-
vastuuseen 

 
Väitöskirjan tutkimustehtävä alkoi muodostumaan tutustuessani osakeyhtiö-
oikeudellisiin ja organisaatiotutkimuksen piirissä tehtyihin yhteiskuntavastuu-
ta käsitteleviin kirjoituksiin. Tutustuttuani organisaatiotutkimuksen puolella 
käytettyihin erilaisiin yhteiskuntavastuun määritelmiin ja yhteiskuntavastuu-
tutkimuksen koulukuntiin aloin pohtimaan hallituksen esityksessä esiintyvän 
yhteiskuntavastuun ymmärrystavan suhdetta näihin. Ensimmäiseksi kiinnitin 
huomiota siihen, miten eri tavoin yhteiskuntavastuuta käsiteltiin näillä eri 
tutkimuskentillä.  

 
Kotimaisessa ja ulkomaisessa yhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa yhteiskun-

tavastuun käsittelyn kontekstin muodostaa sekä oikeustaloustieteellinen, 
omistajalähtöistä tulkintatapaa puolustava kanta44 että ehdotukset voiton 
maksimoinnin yksinoikeutetun aseman purkamisesta toiminnan tarkoituksen 
ja fidusiaarivelvoitteiden piiristä45. Näistä ensimmäinen on yleisempi käsitte-
lytapa.46  Omistajalähtöisen käsittelytavan taustalla voidaan nähdä kaksi käsit-

44 Ks. Mähönen – Villa 2006a ja 2015, jotka selittävät teorioiden kautta sitä, miksi osakeyhtiölain ehdot 
sidosryhmien intressien huomioinnille ovat tietynlaisia. Oikeustaloustieteellistä näkökulmaa edustavat 
myös Pönkä 2013a ja 2013b, Vahtera 2011 ja Rasinaho 2013, s. 550. Samansuuntaisesti, mutta teoreet-
tisesti suppeammin teemaa käsitelleet Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012, Immonen – Nuolimaa 2007, 
Salo 2015 ja Villa 2017.  
45 Tällaisiksi kannanotoiksi voidaan mieltää paitsi ne, jotka esittävät yhtiön edun käsitteelle omistajan 
edusta poikkeavaa tulkintatapaa, myös ne, jotka esittävät lain ilmiasun muuttamista. Tällaisia edustavat 
Toiviainen 2002 ja Toiviainen 2004, Sjåfjell 2013, Sjåfjell – Mähönen 2014 sekä teos Sjåfjell – Richardson 
(toim.) 2015 sekä  Nyström – Rajavuori 2014  Yhtiöoikeudellisia malleja, joissa tavoitteena on edistää 
muidenkin sidosryhmien asemaa omistajien ohella on kutsuttu kommunitaarisiksi tai progressiivisiksi: ks. 
esim. Blair – Stout 1999, s. 253 sekä lähteet av. 16. Sen sijaan paradigmojen ulkopuolisia tutkimusotteita 
edustaneet Aitta 2015 ja 2016. 
46 Osakeyhtiöoikeudellisessa keskustelussa yhteiskuntavastuu alkaa olla vakiintunut keskustelunaihe. 
Käsiteltäessä teemaa valistuneen arvonmaksimoinnin kautta (Mähönen –Villa 2015, s. 334 ja Pönkä 
2013a) tai erityislainsäädännön rikkomisena (Mähönen – Villa 2015, s. 333 – 334), ei osakeyhtiölain ja 
yhteiskuntavastuun kontaktipinta näyttäydy jännitteisenä tai syvempiä yhteiskunnallisia pohdintoja edellyt-
tävänä.  



telytapaa ohjaavaa ja tiedonintressiä luovaa seikkaa – oikeuden sisäinen nä-
kökulma ja yhtiöoikeudellinen näkökulma yritystoimintaan.  

 
Osakeyhtiöoikeudellisissa kirjoituksissa näkökulma yhteiskuntavastuuseen 

on yleensä oikeuden sisäinen oikeudellisiin käytäntöihin osallistujan näkö-
kulma. Sisäistä näkökulmaa edustavissa kirjoituksissa yhteiskuntavastuun 
harjoittamista on käsitelty voimassaolevan positiivisen oikeuden puitteissa ja 
oikeuslähdenopista käsin.47 Yhteiskuntavastuuta koskeva tutkimustehtävä 
onkin yleensä lainopillinen - systematisoinnin ja tulkinnan avulla selittää 
normiformulaatioiden oikeudellista merkityssisältöä eli tässä tapauksessa sitä, 
miten sidosryhmien intressit voidaan ja miten ne tulee huomioida normien ja 
niitä koskevien tulkintaparadigmojen puitteissa. Tosiasioita käsitellään tällöin 
normin ja normatiivisen systeemin näkökulmasta ja normi muokkaa sitä, mit-
kä aspektit tosiasioista ovat merkityksellisiä.  

 
Yhtenä voimassaolevan oikeuden elementtinä voidaan nähdä kunkin oikeu-

denalan yleiset opit ja teoriat. Kun sisäisessä näkökulmassa sitoudutaan voi-
massaolevaan oikeuteen, sitoudutaan siinä samalla käyttämään näitä oppeja 
normien sisällön johtamisessa de lege ferenda ja de lege lata. Sisäisenkin nä-
kökulman puitteissa voidaan tosin tehdä erilaisia tulkintakannanottoja, mutta 
kunkin oikeudenalan yleisten oppien puitteissa. Lain muutostarpeen perustelu 
ulkoisen kritiikin48 kautta ei taas enää edusta oikeuden sisäistä näkökulmaa.  

 
Osakeyhtiölain ja sidosryhmien huomioinnin suhdetta tarkasteleva sisäistä 

näkökulmaa edustava tutkimus tarkastelee siis sitä, miten osakeyhtiölain 
normisto heijastuu sidosryhmien asemaan. Tällaisessa tutkimustehtävässä 
osakeyhtiölain normistoa koskeva tutkimuskysymys muotoillaan siis sidos-
ryhmien näkökulmasta. Osakeyhtiöoikeudellinen näkökulma yritystoimintaan 
kuitenkin kaventaa edellistä kysymyksenasettelua, mikä voi puolestaan selittää 
sitä, miksi yhteiskuntavastuun ja osakeyhtiölain suhdetta ei yleensä tarkastella 
sidosryhmien näkökulmasta. Osakeyhtiölain hallituksen esityksen sivulla 36 
kerrotaan, että 

 
”Tässä luvussa, samoin kuin osakeyhtiölaissa yleisemminkin, säännel-
lään osakkeenomistajien, velkojien ja yhtiön johdon asemaa ja keskinäi-
siä suhteita.” 

 
Osakeyhtiöoikeudellinen näkökulma yhtiöiden toimintaan on toisin sanoen 
pitkälti yhtiöiden sisäinen ja hallinnollinen, mutta samalla velkojien asemaa 
turvaava. Liiketoimintaa ja johdon päätöksentekoa säännellään omistajien, 
yhtiön ja velkojien edun näkökulmasta. Yhtiön hallintoa tarkastellaan sen 

47 Sisäisestä ja ulkoisesta näkökulmasta suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa esim. Hirvonen 2011 ja 
Husa 2005. 
48 Esim. Sjåfjell – Mähönen 2014, Sjåfjell 2010, Sjåfjell – Anker-Sørensen 2013 Toiviainen 2002 ja 2004, 
Millon 2015 ovat peräänkuuluttaneet tarvetta paitsi keskustella yhtiölain sisällöstä yhteiskuntavastuun nä-
kökulmasta, myös uudelleenarvioida yhtiölain sisältöä ja sisäistää yhteiskuntavastuun toteutuminen osa-
keyhtiölain säädöksiin.  



kannalta, miten johto parhaiten sitoutetaan omistajien ja yhtiön etujen tur-
vaamiseen sekä sen kannalta, minkälaisin keinoin omistajat voivat asemaansa 
turvata. Muut sidosryhmät sen sijaan eivät ole lain suojaobjekteja eikä lain 
tarkoituksena ole edistää ulkopuolisten sidosryhmien asemaa. Sidosryhmien 
näkökulma ei ole yhtiöoikeudellisesti yhtä keskeinen tutkimuskohde kuin 
normien heijastuminen omistajien, johdon ja velkojien asemaan. Nämä tie-
donintressiä muokkaavat seikat johtavat siihen, että relevanteimmiksi kysy-
myksiksi muodostuvat oikeusdogmaattiset, omistajien kannalta lakia tarkaste-
levat, eivätkä esimerkiksi voitontuottamisen ja kestävän kehityksen suhdetta, 
voitontuottamisen etiikkaa tai osakeyhtiölain poliittista taustarakennetta kos-
kevat kysymyksenasettelut. 

 

22.2 Tämän tutkimuksen näkökulma osakeyhtiölain ja yh-
teiskuntavastuun suhteeseen 

 
Vaikka tämäkin tutkimus käsittelee osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suh-
detta, tämän tutkimuksen tutkimusasetelma ei noudata kumpaakaan edellä 
käsiteltyä tutkimuksellista näkökulmaa.49  

 
Tässä tutkimuksessa osakeyhtiölakia tarkastellaan yhteiskuntavastuun  ja 

sen moninaisten kysymyksenasettelujen näkökulmasta. Näkökulma ei ole 
ensisijaisesti oikeuden sisäinen eikä osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun 
suhdetta tarkastella pelkästään omistajien, velkojien ja johdon kannalta. 

 
Osakeyhtiölain ja sidosryhmien huomiointia suhdetta tarkastellaan ensisijai-

sesti oikeuden ulkoisesta näkökulmasta. Diskurssianalyyttinen ote osakeyh-
tiöoikeudellisiin kirjoituksiin merkitsee irrottautumista oikeudellisten teks-
tien realistisesta luentatavasta ja näin ollen pyrkimyksestä muodostaa ensi-
sijaisesti normatiivista tutkimusintressiä palvelevaa tietoa.50 Väitöskirjan 
tutkimusote täyttää Ari Hirvosen (2011) nimeämät ulkoisen näkökulman kri-
teerit. Näitä ovat ei-dogmaattisen tiedon tuottaminen, oikeudellisten käytän-
töjen tarkkailu sen sijaan, että niihin osallistuttaisiin sekä se, että oikeutta 
voidaan tarkastella muustakin näkökulmasta kuin voimassaolevien normien ja 
yleisten oppien kautta (sitoutuminen voimassaolevaan oikeuteen).  

 
Omistajalähtöinen sääntelyratkaisu on tässä tutkimuksessa tarkastelun koh-

de, ei käytäntö, johon osallistun. Tutkijana ennemminkin analysoin systeemiä 

49 Ks. edellä ”kotimaisessa ja ulkomaisessa yhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa yhteiskuntavastuun käsit-
telyn kontekstin muodostaa sekä oikeustaloustieteellinen, omistajalähtöistä tulkintatapaa puolustava kan-
ta että ehdotukset voiton maksimoinnin yksinoikeutetun aseman purkamisesta toiminnan tarkoituksen ja 
fidusiaarivelvoitteiden piiristä”. 
50 Diskurssianalyysi voi joissain tilanteissa myös palvella normatiivista tutkimusintressiä. Diskurssianalyy-
sin avulla voidaan esimerkiksi päästä käsiksi erilaisten tulkintaparadigmojen tai oikeudellisten teorioiden 
tapoihin ymmärtää erilaisia sääntelyn kohteena olevia ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita sekä erilaisten nä-
kemysten eroamiskohtia ja niiden taustoja. 



kuin toimin siinä. Kysymyksenasettelua ei ole myöskään laadittu oikeudellisia 
käytäntöjä palvelevaksi. Toisaalta en ole pyrkinyt poissulkemaankaan sitä, että 
tutkimus palvelisi oikeuden sisäistä näkökulmaa. Kysymyksenasettelu on en-
nemminkin ”Law and –” – tyyppinen eli sellainen, jossa jälkimmäinen määre 
kertoisi näkökulman, josta lakia tarkastellaan. Tämä väitöskirja kategorisoituu 
”Law and Discourse” –kategoriaan.  

 
Mikä väitöskirjani tutkimusotetta rakentava ulkoinen näkökulma sitten on? 

Näkökulman voi kiteyttää seuraavasti: näkökulmassa asemoin itseni yhteis-
kuntavastuututkimuksen kentälle ja havainnoin sieltä osakeyhtiöoikeudellisis-
sa teksteissä muodostuvia osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuuden rep-
resentaatioita.  

 
Seuraavaksi kuvailen tätä kenttää, josta käsin olen osakeyhtiölakia ja sitä 

koskevia kirjoituksia havainnoinut.  
 

22.3 Yhteiskuntavastuu organisaatiotutkimuksessa 

 
Organisaatiotutkimuksessa on tunnistettu ja eritelty erilaisia näkökulmia, jois-
ta sidosryhmien huomiointia tai yhteiskuntavastuuta voidaan tarkastella. Yh-
teiskuntavastuuta on tarkasteltu voitontuottamisen välineenä, liiketoiminnan 
etiikkana, sidosryhmäteoriana sekä kysymyksenä yhtiöiden yhteiskunnallises-
ta roolista.51 Erilaisten yhteiskuntavastuun näkökulmien on tunnistettu nosta-
van esiin erilaisia kysymyksenasetteluita yritystoiminnan ja yhteiskunnan suh-
teesta. 

 
Tutustuttuani organisaatiotutkimuksen piirissä tehtyyn yhteiskuntavastuu-

tutkimukseen, aloin pohtia, millä tavoilla näiden vaihtoehtoisten yhteiskun-
tavastuun ymmärrystapojen käyttö voisi heijastua osakeyhtiölain yhteiskun-
tavastuullisuudesta muodostuvaan kuvaukseen kun normeja peilataan yh-
teiskuntavastuun määritelmiin. Ensimmäinen havainto tältä osin oli se, että 
verrattaessa erilaisia yhteiskuntavastuun ymmärrystapoja osakeyhtiölain 
normistoon erilaiset yhteiskuntavastuun näkökulmat ja määritelmät rep-
resentoivat osakeyhtiölain normeja eri tavoin. Erilaiset määritelmät nostavat 
esiin samojen normien erilaisia vaikutuksia. Yhteiskuntavastuun ymmärtämi-
nen voitontuottamisen ehdoilla tapahtuvana toimintana kuvaa osakeyhtiölain 
ja yhteiskuntavastuun suhdetta eri tavoin kuin yhteiskuntavastuu liiketoimin-
nan etiikkana. Tietynlaisella ymmärrystavalla osakeyhtiölaki toisin sanoen 
representoituu vastuullisuutta mahdollistavana tai jopa siihen velvoittavana ja 
toisenlaisella määritelmällä yhteiskuntavastuullisen toiminnan edellytyksiä 
kaventavana.  

51 Ks. metatutkimuksia yhteiskuntavastuututkimuksen näkökulmista esim. Garriga – Melé  2004 ja Wind-
sor 2006. 



 
Toinen on havaintoni on se, että yhteiskuntavastuun ymmärrystavat nosta-

vat esiin erilaisia teemoja ja kysymyksenasetteluja osakeyhtiölain ja yhteis-
kuntavastuun suhteesta. Yhteiskuntavastuun ymmärtäminen eettisenä toi-
mintana tarjoaa välineitä tarkastella sitä, miten voitontuottamistarkoitus suh-
teutuu eettisten periaatteiden noudattamiseen. Poliittisen yhteiskuntavas-
tuunäkemyksen kautta puolestaan voidaan pohtia yhtiöiden yhteiskunnallista 
roolia, toiminnan tarkoituksen asemaa sekä erityislainsäädännön ja osakeyh-
tiölain roolijakoa.52  

 
Kolmanneksi huomasin näiden erilaisten määritelmien merkityksellistävän 

lain ja yhteiskuntavastuullisen toimintatavan välistä ristiriitaa eri tavoin. Tie-
tyn määritelmän puitteissa ristiriita näyttäytyy lain legitimiteettiä uhkaavana 
ja toisessa taas sen suhteen neutraalimpana. Eri määritelmien vaikutus siihen, 
miten osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhde representoituu (onko risti-
riitainen, miten ristiriita merkityksellistyy ja minkälaisia kysymyksenasettelu-
ja määritelmä osakeyhtiölaista nostaa esiin) on syy eri ymmärrystapojen mu-
kanaoloon tässä tutkimuksessa. Toinen syy on se, että tiedostamalla erilaiset 
yhteiskuntavastuun näkökulmat ja kysymyksenasettelut, on mahdollista pai-
kantaa osakeyhtiöoikeudellisesta tiedosta elementtejä, joissa näistä vaihtoeh-
toisista toimintatavoista muodostuu omistajalähtöisyyttä heikompia.  

 
Tässä tutkimuksessa seuraavat yhteiskuntavastuun elementtien kategori-

sointi- ja ymmärrystavat ovat esillä. 
 

1. Yhteiskuntavastuun osa-alueet. Yhteiskuntavastuu ymmärretään usein 
yhteiskunnan ja liiketoiminnan vuorovaikutuspintojen kokonaisuutena. 
Näinä pinnat ryhmitellään yleensä sosiaaliseen, kulttuuriseen, ekologiseen 
ja taloudelliseen osaan (ks. esim Elkington 1997).  

2. Vapaaehtoinen ja lakisääteinen yhteiskuntavastuu.  
3. Yhteiskunnallisten, ympäristön ja sidosryhmien intressien edistäminen 

vs. heikentämisestä pidättäytyminen. Campbell (2007) on jaotellut yh-
teiskuntavastuulliset toimet toisaalta niihin, joiden tarkoituksena on edis-
tää yhteiskunnallista hyvinvointia ja niihin, joissa tarkoituksena on pidät-
täytyä aiheuttamasta sitä kohtaan vahinkoa. Campbellin mukaan yhteis-
kuntavastuukirjallisuudessa on keskitytty lähinnä ensimmäisen yhteiskun-
tavastuun muodon tarkasteluun. 

4. Yhteiskuntavastuullisen toiminnan motiivit. Yhteiskuntavastuukeskuste-
lussa on kiinnitetty huomioita siihen, onko vastuullisten toimien tarkoi-

52 Poliittisen yritysvastuun osalta ks. esim. Scherer – Palazzo 2006, 2007, 2008 ja 2011, Mäkinen – Ka-
sanen 2015 ja 2016 sekä Mäkinen – Kourula 2012. Vertaa myös esim. Scherer’n ja Palazzon (2006, 
2007, 2008 ja 2011) ja Mäkisen ja Kasasen (2015 ja 2016) ratkaisuehdotuksia yhtiöiden vallankäytön on-
gelmakohtiin: siinä, missä edelliset lähestyvät ilmiötä yhtiöiden uuden poliittisen roolin kautta, jälkimmäi-
set painottavat vahvan julkisen sektorin roolia yhteiskunnan eri tahojen hyvinvoinnin turvaamisessa. 



tuksena voitonmaksimointi vai onko edistettävillä intresseillä yhtiölle it-
seisarvo.53  

5. Yhteiskuntavastuupuheen seuraukset. Yhteiskuntavastuu on myös miellet-
ty diskurssiksi, jolla pyritään vakiinnuttamaan yhtiöiden yhteiskunnallista 
asemaa (Banerjee 2008, Jones 1996, Kallio 2007, Marens 2010) ja vähen-
tämään sääntelyn tarvetta (Jones 1996).  

 
Käyn läpi vielä keskustelua, jota on käyty yhteiskuntavastuusta diskurssina, 

koska se on tutkimusotteeseeni voimakkaimmin vaikuttanut näkökulma edellä 
mainituista. Kuvaan myös sitä, millä tavoin tämä keskustelu on heijastunut 
väitöskirjan tutkimusotteeseen. 

 
Yhteiskuntavastuun määritelmiä ja näkökulmia luotaavien tutkimusten mu-

kaan instrumentalistisen näkökulman todettu olevan yhteiskuntavastuuta 
koskevassa keskustelussa hallitsevin.54 Instrumentalistinen näkökulma tar-
koittaa yhteiskuntavastuun tarkastelua strategisena tuloksentekoon tähtäävä-
nä resurssina. Liiketoiminnan tasolla instrumentalistinen yhteiskuntavastuu 
merkitsee yhtiön itse valitsemia vapaaehtoisia toimia, jotka korreloivat voiton-
tuottamisen kanssa.55 Sidosryhmien ja ympäristön intressejä tarkastellaan 
tuloksenteon resursseina ja yhtiöiden toiminnan eettiset ja poliittiset kysy-
mykset oletetaan ratkaistuiksi tai marginaalisiksi ongelmiksi. 56 Useat kirjoit-
tajat ovat huomauttaneet instrumentalistisille lähtökohdille perustuvan yh-
teiskuntavastuupuheen legitimoivan yhtiöiden toimia ja ylläpitää status 
quoa.57  

 
Vastinpariksi instrumentaaliselle yhteiskuntavastuunäkemykselle on yleensä 

mielletty liiketoiminnan etiikan käytäntöjä ja teoriaa koskeva tutkimus, jonka 
tarkoituksena on ymmärtää yhtiöiden käytöstä erilaisia normatiivisen etiikan 
teorioita vasten.58 Liiketoiminnan etiikka kyseenalaistaakin voitontavoittelun 
luonnollistetun roolin.59 Toisaalta siinä missä instrumentaalista näkemystä on 
arvosteltu sidosryhmien intressien välineellistämisestä, liiketoiminnan etiik-
kaa on syytetty liiallisesta irrottautumisesta taloudellisista realiteeteista.60  

53 Heikkurinen (2013) erottaa väitöskirjassaan itseisarvoisen (instrinsic) ja välinearvoisen (extrinsic) vas-
tuullisuuden. Siinä missä jälkimmäisessä yhteiskuntavastuu nähdään välineenä yhtiön taloudellisten tai 
muiden tavoitteiden saavuttamiselle, ensimmäisessä vastuullisuus on itsessään tavoite yhtiölle. Myös Mil-
lon (2015) on huomauttaneet erosta strategisen eli liiketoiminnan tavoitteita palvelevan ja altruisti-
sen/eettisen yhteiskuntavastuun välillä.  
54 Scherer – Palazzo 2008, s. 425. 
55 Jones 1996. Oman tutkimushaaransa muodostavat ns. CSP (corporate social performance) – CFP 
(corporate financial performance) –relaatiota mittaavat tutkimukset, jotka tarkastelevat vastuullisen toi-
minnan ja kannattavuuden välistä suhdetta. Tästä teemasta tehtyjä metatutkimuksia ks. Margolis – Elfen-
beim – Walsh 2007 ja Orlitzky – Schmidt  - Rynes 2003. 
56 Adler – Forbes –Willmott 2007. 
57 Marens 2010, Kallio 2007, Jones 1996, Banerjee 2008 ja Mark-Ungerricht – Weisskopf 2007, Adler – 
Forbes – Willmott 2007 
58 Ks. Windsor 2006 
59 Adler – Forbes – Willmott 2007. 
60 Ks. Jones 1996. 



 
Sidosryhmäteoria (stakeholder theory) on mielletty keskusteluyhteyttä edel-

listen ääripäiden välille luovana näkökulmana.61 Sidosryhmäteorialla viitataan 
näkemyksiin johtamisen ja hallinnon tavoista, joissa omistajalähtöisyyden 
elementtejä on korvattu laajemmin eri sidosryhmien intressit turvaavilla ja 
päätöksentekoon osallistumisen mahdollistavilla menetelmillä.62 Sidosryhmä-
teoreettinen hallintomalli edellyttää myös fidusiaarivelvoitteiden sisällön, 
toiminnan tavoitteen ja voitonjaon käytäntöjen uudelleenarviointia.63 Sidos-
ryhmäteorian mukaisessa hallintomallissa kenelläkään ryhmällä ei lähtökoh-
taisesti etusija-asemaa siinä, miten intressit tulevat huomioiduiksi.64 Freema-
nin (1984) mukaan sidosryhmäteorian mukaisesti toimivan yhtiön toiminnan 
tavoitteeksi (”goal of the company”) muodostuu selviytyminen.  

 
Instrumentalistista, eettistä ja sidosryhmäteoreettista kehystä yhdistää ma-

nagerialistinen näkökulma. Kun yhteiskuntavastuuta tarkastellaan yritysten 
liiketoimintastrategioiden näkökulmasta ja yhtiön vapaaehtoisina65 toimenpi-
teinä, mielletään ongelmat yhtiön vastuullisuudessa yksittäisen yrityksen joh-
tamiseen liittyviksi valinnoiksi.66 Huomion rajautuessa strategioihin ja yhtiön 
valintoihin eivät nämä näkökulmat valaise sitä, miten institutionaalinen ym-
päristö ja talouden rakenteet heijastuvat yhtiöiden toimintaedellytyksiin67 tai 
kyseenalaista vapaaehtoisen vastuun riittävyyttä68. Sosio-poliittiset69, makro-
tason yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja 
hyvinvointiin70, yhtiön toiminnan ja markkinatalouden ekologisiin reunaeh-
toihin keskittyvät ja yritystoiminnan luonnetta kyseenalaistavat näkökulmat 

61 Parkerin (2003 s. 189) mukaan liiketoiminnan etiikkaa käsittelevissä kirjoituksissa usein viitataan esi-
merkiksi kategoriseen imperatiiviin, jota peilataan utilitarismiin, ja jotka lopuksi yhdistetään stakeholder-
teorian muotoon. Sidosryhmäteorialla viitataan R Edward Freemanin kehittämään (1984)  johtamisen teo-
riaan, joka usein ymmärretään omistajalähtöisen mallin haastajana. 
62 Ks. Freeman, Harrison - Wicks, - Parmar  - de Colle 2010 ja Evan – Freeman 1988. 
63 Freeman – Harrison – Wicks – Parmar – de Colle 2010, Evan – Freeman 1988. 
64 Donaldson – Preston 1995. Sidosryhmäteoriasta on esitetty myös näkemyksiä, jotka pohjautuvat lie-
vempään vastakkainasetteluun suhteessa omistajalähtöisyyteen: Freeman – Harrison – Wicks – Parmar 
– de  Colle 2010 ovat esittäneet, ettei sidosryhmäteoria edellytä omistajalähtöisyyden torjumista – sitä 
tulee kuitenkin toteuttaa laajempi yhteiskunnallinen ympäristö huomioiden. He näkevät sidosryhmäteorian 
yhdenmukaisena pidemmän aikavälin voitontuottamisen kanssa (s. 227 – 228). 
65 Ks. esim. Marens 2004. Vapaaehtoiseen vastuuseen liitettyjä ongelmakohtia ovat se, ettei vastuu vält-
tämättä toteudu sekä se, ettei yhtiötä voida saattaa vastuuseen siitä, ettei se ole toiminut vastuullisesti 
(Banerjee 2008 ). Mäkinen ja Kourula (2008, s. 95) ovat huomauttaneet siitä, että kun vastuullisen yrityk-
sen ideaalina pidetään vapaaehtoisesti, vastuukysymyksiin strategisesti suhtautuvaa toimijaa, poliittinen 
keskustelu yhteiskuntavastuun järjestämisestä vaimenee.  
66 Parker 2003, s 197 ja Adler – Forbes – Willmott 2007. Ks. myös Banerjee 2014: ” Limits of corporate 
rationality determine the limits of corporate social responsibility”. 
67 Jones 1996, s. 32. Samaistamalla yhteiskuntavastuu kestävään kehitykseen ei tarvitse keskustella 
markkinatalouden roolista ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten teemojen hoidossa (Banerjee 2008, s. 66). 
Jonesin (1996) mukaan yhteiskuntavastuuta koskevan keskustelun rajautuessa liiketoiminnan etiikan, 
instrumentalistisen lähestymistavan ja CSP (corporate social performance) –CFP (corporate financial 
persformance) –mittausten piiriin, ei keskustelussa edetä vastuuttomuuden syiden tarkasteluun. Tär-
keimpänä syynä hän nimeää kapitalistisen poliittisen talouden.  
68 Banerjee 2008.  
69 Marens 2004 
70 Marens 2010, s. 759, Parker 2003 



puuttuvat.71 Yhteiskuntavastuukeskusteluun on myös kaivattu pohdintaa yri-
tysten yhteiskunnallisesta roolista.72 Yhteiskuntavastuututkimuksen kriittinen 
haara on tarkastellut myös yhteiskuntavastuupuheen seurauksia, kuten vapaa-
ehtoisuuden ja itsesääntelyn mukanaan tuomaa yhtiöiden vallan vahvistumis-
ta.73  

 
Tutkimusotteeseen olen omaksunut näistä tutkimuksista sen lähtökohdan, 

että tietyn näkökulman käyttö poissulkee keskustelusta tiettyjä teemoja ja 
näkökulmia keskittäen huomion toisiin ja sen, että tällä poissulkemisella on 
seurauksia. Lisäksi olen tarkastellut prosesseja, joilla tämä legitimoitumisen 
vaikutelmaa rakentava poissulkeminen tapahtuu. 

 
Yleisesti ottaen yhteiskuntavastuun poissulkeutuvia teemoja esiin nostavalla 

tutkimuksella voidaan osoittaa laajemman yhteiskuntavastuuta koskevien 
ymmärrystapojen ja kysymyksenasettelujen kentän olemassaolo suhteessa 
määritelmän edustamiin.  

 
Tämä ajatus näkyy tässä väitöskirjassa seuraavilla tavoilla. Ensinnäkin tässä 

tutkimuksessa hahmotetaan yhteiskuntavastuun eri määritelmien vaikutuksia 
osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuudesta rakentuvaan kuvaukseen (onko 
ristiriitaa ja minkälainen tämä ristiriita on?). Tämä tapa näkyy kahdessa en-
simmäisessä artikkelissa. Toiseksi vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen kentän 
hahmottaminen auttaa paikallistamaan osakeyhtiöoikeudellisesta tiedosta 
niitä prosesseja, joiden myötä muista vaihtoehtoisista sääntelyratkaisuista 
rakentuu omistajalähtöisyyttä heikompia. Tällainen tutkimusote on läsnä kah-
dessa jälkimmäisessä artikkelissa.  

 
Artikkeleita tehdessäni edellä mainittu yhteiskuntavastuun määritelmän ja 

normien suhde oli ensimmäinen tunnistamani sääntelyratkaisun legitimoitu-
misen mekanismi. Myöhemmin havaitsin osakeyhtiöoikeudellisista kirjoituk-
sista toisen mekanismin. Tämä jälkimmäinen mekanismi on se, että sidos-
ryhmän, voitontuottamisen ja omistajuuden käsitteille muodostuu osakeyh-
tiöoikeudellisessa tiedossa merkityksiä, joiden myötä muodostuu kuvauksia 
omistajalähtöisyyden vastuullisuudesta ja tämän myötä myös osakeyhtiölain 
yhteiskuntavastuullisuudesta. Tämän tiedon puitteissa muista vaihtoehtoisista 
sääntelyratkaisuista rakentuu omistajalähtöisyyttä heikompia.  

 
Vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen tuottamat yritystoimintaa ja yhteiskun-

taa koskevat kuvaukset taas edustavat vaihtoehtoisen diskurssin mukaista 
tietoa yritystoiminnasta, sidosryhmistä ja toiminnan tarkoituksesta. Tällöin 
yllä mainittujen käsitteiden merkitykset muotoutuvat siis toisenlaisen merki-
tysjärjestelmän mukaisiksi. Vaihtoehtoisia yhteiskuntavastuun ymmärrystapo-

71 Marens 2004 ja 2010, Parker 2003 sekä Scherer – Palazzo 2008. 
72 Banerjee 2008 
73 Heikkurinen 2013, s 29 – 30. 



ja on aiemmin tarkasteltukin yhteen sovittamattomina diskursseina, jotka 
tuottavat vaihtoehtoisia kuvauksia yritystoiminnasta ja yritystoiminnan yh-
teiskunnallisesta roolista.74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 Mark–Ungerrichtt – Weisskopf 2007. 



33 Menetelmät: oikeusdogmatiikka 
jja diskurssianalyysi 

 
Väitöskirjan tutkimustehtävän toteutuksessa on käytetty kahta menetelmää – 
oikeusdogmatiikkaa ja diskurssianalyysiä.  

 

3.1 Oikeusdogmatiikka 

 
Oikeusdogmatiikalla viitataan oikeudellisessa tutkimuksessa ja ratkaisutoi-
minnassa käytettyyn normien systematisoinnin ja tulkinnan menetelmään. 
Systematisoinnilla viitataan oikeustosioseikkojen pohjalta määrittyvien nor-
milähteiden kartoitukseen ja tulkinnalla tietyn normiformulaation merkityssi-
sällön selvittämiseen. Systematisointia ja tulkintaa on hyödynnetty tässä väi-
töskirjassa kartoitettaessa niiden normien kokonaisuutta ja merkityssisältöä, 
jotka heijastuvat sidosryhmien huomioinnin edellytyksiin sekä tarkasteltaessa 
osakeyhtiölakia erilaisia yhteiskuntavastuun määritelmiä vasten.  

 

3.2 Diskurssianalyysi  

 
Diskurssianalyysi on yhteiskuntavastuututkimuksen (osio 2.3) ohella toinen 
väitöskirjan tutkimustehtävän idean synnyttänyt tutkimuksellinen näkökulma. 
Käsittelen aluksi diskurssianalyysin tunnuspiirteitä esittelemällä diskurssi –
termin erilaisia ymmärrys- ja käyttötapoja. Osiossa 3.2.3 täsmennän tapaa, 
jolla diskurssianalyysiä hyödynnetään tässä väitöskirjassa.  

 
Diskurssi –termiä käytetään diskurssianalyysissä yleensä kahdessa eri mer-

kityksessä. Diskurssi voidaan toisaalta ymmärtää sosiaalisen toiminnan muo-
tona ja toisaalta erityisenä tiedon rakennelmana.75 Edellisellä viitataan sosiaa-
lisen konstruktionismin mukaiseen näkemykseen sosiaalisen ja kielen yhteen-
kietoutumisesta.76 Konstruktionistisessa näkemyksessä kieleen ja sen kautta 

75 Pietikäinen – Mäntynen 2009, s. 50 – 53. 
76 Burr 2003, s. 3 – 8 esittää neljä perusteesiä sosiaaliselle konstruktionismille: kriittinen suhtautuminen 
itsestään selvänä pidettyyn tietoon, käsitteiden historiallinen ja kulttuurinen määrittyminen, tiedon synty-



muodostuvaan tietoon suhtaudutaan todellisuutta tuottavana. Realistisessa77 
näkemyksessä puolestaan kieleen suhtaudutaan todellisuutta jäljentävänä.78 
Diskurssianalyysissä tarkastellaan sitä, mitä (muuta) kielellä tehdään (kuin 
kuvaillaan asioita).79  

 
Kielen ja sitä kautta muodostuvan tiedon konstruktionistinen luonne voi-

daan tehdä näkyväksi tuomalla esiin se, mitä kielenkäytössä rakentuu ja se, 
miten tämä rakentuminen tapahtuu.80 Kielenkäytön tapahtumia tarkastellaan 
merkitysten rakentumisten ja niiden seurausten kautta. Merkityksenannon 
kohteet ja niihin kiinnittyneet merkitykset löytyvät tarkasteltaessa tekstiä sen 
kannalta, mitä asiaintiloja kielenkäytössä mahdollistuu, mitkä kielenkäyttö 
tekee mahdottomaksi ja minkälaiseksi kieli jonkun asian tai ilmiön tuottaa 
esimerkiksi nimeämisen, hierarkioinnin, esiinnostamisen, alaspainamisen ja 
luokittelun avulla.81 

 
Kielenkäytössä muodostuvat merkitykset synnyttävät tietynlaista käsitystä 

maailmasta ja vaikutelmaa todellisuudesta.82 Kriittistä diskurssianalyysiä83 
edustavan Norman Fairclough’n mukaan merkityksiä muokkaamalla voidaan 
tuottaa todellisuutta sosiaalisten suhteiden, identiteettien sekä tiedon ja us-
komusten järjestelmien eli representaatioiden rakentamisen muodossa.84 
Näille merkityksenannon seurauksille voi puolestaan muodostua tilannekoh-
taisia, mutta myös laajempia yhteiskunnallisia, kognitiivisia ja materiaalisia 
seurauksia.  

  
Diskurssianalyysissä kieltenkäyttöä tarkastellaankin usein suhteessa kon-

tekstiinsa. Diskurssianalyyttisen tutkimustehtävän kannalta tämä kontekstin 
ja tekstin välinen vuorovaikutus tarkoittaa sitä, että diskurssianalyysin välit-
tömänä kohteena ovat tekstit, mutta niiden kautta päästään tutkimaan myös 
tekstiä ympäröivää kulttuuria, yhteiskuntaa ja instituutioita ja niihin sisältyviä 
rakenteita ja valtasuhteita.85 Diskurssianalyysin perusteella ei kuitenkaan voi-
da tehdä päätelmiä tekstiä tuottavan tahon pyrkimyksistä tai ajattelusta.86 

 

minen ja välittyminen sosiaalisissa prosesseissa sekä tiedon ja sosiaalisen toiminnan yhteenkietoutumi-
nen. Näistä oletuksista oikeustutkimuksen kontekstissa ks. Niemi – Kiesiläinen et al. (toim.) 2006. 
77 Jokinen – Juhila – Suoninen 2000, s.9.  
78 Ks. Pietikäinen – Mäntynen 2009 s.12: ”kieli ei ole ajatusten ja viestinnän ”puhdas” väline, autonomi-
nen järjestelmä, läpinäkyvä ikkuna maailmaan saati toisen tai omiinkaan ajatuksiin.” 
79 Diskurssianalyysi tarkastelee kieltä sosiaalisena käytäntönä , ei niinkään lingvistisenä systeeminä (Ks. 
Eriksson – Kovalainen 2008, s. 227).  
80 Fairclough 1995, s. 6: ”the multifunctionality of language in texts can be used to operationalize theore-
tical claims about the socially constitutive properties of discourse and text” 
81 Ks. Pietikäinen – Mäntynen 2009, s. 72. 
82 Mäntynen –Pietikäinen 2009, 12 ja 25.  
83 Kriittisessä diskurssianalyysissä tarkastellaan kielen eriarvostavia käytäntöjä (Phillips - Jørgensen 
2002, s. 63, Jokinen – Juhila – Suoninen 2002, s. 86). 
84 mm. Fairclough 2003. 
85 Pietikäinen – Mäntynen 2009, s. 13, 18 ja 21 sekä Fairclough 1995. 
86 Alhanen 2007, s.56 ja Jokinen -  Juhila – Suoninen 2000, s. 42. 



Kielenkäytön konteksti voidaan ymmärtää joko välittömänä sosiaalisena kie-
lenkäyttötilanteena ja/tai laajempana yhteiskunnallisena ympäristönä, joka 
koostuu historiallisista, kulttuurisista ja sosiaalisista rakenteista, kuten arvois-
ta, ideologioista ja rutiineista.87  

 
Kontekstin ja kielen vuorovaikutus nähdään diskurssianalyysissä kaksisuun-

taisena. Kielenkäyttö nähdään seurauksellisena toimintana – representaatioi-
ta, sosiaalisia suhteita, identiteettejä sekä laajempia yhteiskunnallisia ja mate-
riaalisia seurauksia aiheuttavana.88 Toisaalta konteksti heijastuu siihen, min-
kälaista kielenkäyttö on. Merkitysten sisältöjen ja muodostumisen tapojen 
lisäksi diskurssianalyysin avulla voidaan tarkastella näin ollen kielenkäytön 
vuorovaikutuksellista suhdetta kielenkäytön ehtoihin ja seurauksiin.89  

 
Jälkimmäisellä diskurssin ymmärrystavalla – diskurssi tiedon rakennelmana 

(vrt. s. 19) – viitaan diskurssiin yhtenä kielenkäytön jäsentymisperusteena 
kieliopin, logiikan ja psykologisen toiminnan sääntöjen ohella.90 Diskurssi 
tässä merkityksessä nähdään tiedollisena systeeminä, rationaliteettina ja lo-
giikkana, joka ohjaa käsitteiden merkityksellistymistä. Käsitteille rakentuvat 
merkitykset pohjautuvat erotteluiden, rinnastusten ja kategorisoimisen sys-
teemiin.91 Tämä systeemin voidaan ymmärtää myös näkökulmana tiettyihin 
kielessä käsiteltäviin ilmiöihin.92  

 
Tässä jälkimmäisessä diskurssi –käsitteen ymmärrystavassa kielenkäyttö 

näyttäytyy vaihtoehtoisten diskurssien toiminta-avaruutena, jossa eri diskurs-
sit voivat jäsentää puhetta tietystä ilmiöstä eri sääntöjen mukaan.93 Tätä vaih-
toehtoisten diskurssien keskinäistä dynamiikkaa on diskurssitutkimuksessa 
kuvattu diskurssien keskinäisen merkityskamppailun käsitteen avulla.94 Mer-

87 Pietikäinen – Mäntynen 2009, s. 18 ja Jokinen – Juhila – Suoninen 2002, s. 56 – 66.  
88 Laclau ja Mouffe (1985) taas eivät pidä erontekoa diskurssin ja muun sosiaalisen välillä tärkeänä, vaan 
tarkastelevat kaikkea diskurssin aikaansannoksena.  
89 Mäntynen –Pietikäinen 2009, 13 18 ja 26. Fairclough kuvaa kahdella mallilla kielenkäytön ja sen ulko-
puolisen sosiaalisen yhteenkietoutuneisuutta. Näitä ovat A Social Theory of Discourse  (Fairclough 1992) 
ja diskurssin dialektisuuden käsite (Fairclough 2001). Mallit eroavat toisistaan siinä, miten niissä hahmo-
tetaan kielenkäytön kontekstin kokonaisuus. Ensimmäisessä kieltä/tekstiä kehystää diskurssikäytäntö 
(tekstin tuottamisen ja tulkitsemisen prosessit) ja tätä puolestaan sosiokulttuurinen käytäntö (tilanteen yh-
teiskunnallinen ja kulttuurinen kokonaiskehys). Diskurssikäytäntö välittää tendenssejä sosiokulttuurisesta 
kontekstista tekstiin ja toisin päin. Jälkimmäisessä mallissa Fariclough pilkkoo sosiaalisen käytännön 
momentteihin, joita ovat diskurssin lisäksi toimintojen (activities), subjektien ja heidän välistensä suhtei-
den (subjects and their social relations), instrumenttien (instruments), objektien (objects), ajan ja paikan, 
tietoisuuden muotojen (forms of consciousness) sekä arvojen momentit. Dialektisuudella hän viittaa dis-
kurssin ja muiden sosiaalisen käytännön momenttien vuorovaikutukselliseen suhteeseen. 
90 Pietikäinen – Mäntynen 2009 s. 13, Alhanen 2007 s. 83-84 
91 Ks. myös Alasuutari 1993 s. 99-101.  
92 Aittola ja Raiskila  (1994, s. 229 – 230) käyttävät termiä vaihtoehtoiset rakenneratkaisut kuvaamaan 
sitä logiikkaa tai näkökulmaa, jonka mukaan todellisuus voi sosiaalisesti rakentua. 
93 Ks. Pietikäinen – Mäntynen 2009, s. 27. Tällainen diskurssin ymmärrystapa on lähellä Foucault’n ym-
märrystapaa diskurssista diskursiivisena muodostelmana – rajallisena määränä lauseita, joiden käyttöä 
sääntelevät ajallisesti ja paikallisesti määräytyneet säännöt (Husa 1995, s. 43). 
94 Laclau – Mouffen (1985) diskurssiteoria käsittelee tätä diskurssien välistä kamppailua ja sisältää teori-
an merkityksenmuodostuksesta.  



kitystenmuodostumisen tasolla kamppailu tarkoittaa sitä, etteivät merkitykset 
ole pysyviä, vaan avoimia uudelleenmuotoutumiselle.95 Vaihtoehtoisten dis-
kurssien olemassaolo tuo myös vallan aspektin mukaan analyysiin. Vallan 
nähdään operationalisoituvan juuri taistelun kautta saavutetun (hetkellisen) 
diskursiivisen hegemonian ja tästä koituvien diskurssin yhteiskunnallisten 
vaikutusten kautta.96 

 

33.2.1 Diskursiivinnen legitimoituminen 

 
Diskursiivisella legitimiteetin rakentumisella (legitimoitumisella) tarkoitetaan 
sosiaalisissa käytännöissä diskursiivisten tekojen kautta tietylle ilmiölle muo-
dostuvaa legitimaatiota.97  

 
Diskursiivisen legitimoitumisen strategioiden tutkimus taas tarkoittaa nii-

den prosessien kartoittamista, joiden myötä tietystä ilmiöstä, toimintatavasta 
tai tapahtumasta muodostuu hyväksyttävä. Strategiat voidaan ymmärtää 
eräänlaisina diskurssin mukaisina kaavoina tai logiikkoina, joiden mukaan 
legitimaatio rakentuu. Diskursiivisessa legitimaatiostrategiatutkimuksessa 
legitimoituminen ymmärretään paikallisesti muotoutuvana ja muuttuvana, ei 
niinkään staattisena ja vakiintuneena. 

 
Diskursiivisen legitimoitumisen on todettu olevan kiinnostava tutkimusaihe 

yhteiskunnallisesti jännitteisten teemojen kohdalla.98 Tästä näkökulmasta 
legitimoituminen voidaan ymmärtää ilmiön esittämisenä tavalla, jonka myötä 
tämä jännite tai kiistanalaisuus katoaa tai kesyyntyy. Legitimoituminen näyt-
täytyykin usein tietyn ilmiön ymmärrettäväksi tekemisenä, minkä myötä tarve 
käydä keskustelua siitä kyseisessä yhteydessä pienenee. Esimerkiksi yhtiöiden 
kiistanalaisten toimien tai valintojen rakentuessa ymmärrettäviksi, tarve poh-
tia toimien vastuullisuutta tai epävastuullisuutta käy samalla tyhjäksi. 

 
Kauppatieteellisen tutkimuksen kentällä aiempi diskursiivisia legitimaatio-

strategioita koskeva tutkimus on kohdistunut pitkälti yhtiöiden toiminnan 
legitimoitumisen tarkasteluun. Organisaatiotutkimuksessa on ensinnäkin tar-
kasteltu diskursiivista legitimoitumista mediateksteissä. Mediateksteistä on 
paikallistettu yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyn legitimoinnin strategioi-
ta99 ja kartellin illegitimoinnin strategioita100. Toisaalta on tarkasteltu myös 

95 Alhasen (2007, s. 24) mukaan Foucault käyttää samasta epävakiintumisesta termiä kontingentti, histo-
riallinen tai ei-välttämätön.  
96 Vallan logiikka ymmärretään diskurssianalyyttisessä viitekehyksessä Antonio Gramscin hegemonia –
käsitteen hengessä. Valta ei ole pakottamista, vaan tuottavaa, sallivaa ja näin ollen suostumukseen pe-
rustuvaa (Alhanen 2007, s. 120 ja 122 ja myös Fairclough 1992, 91-93) 
97 Siltaoja 2009, s. 193 ja Vaara – Tienari 2008. 
98 Vaara – Tienari 2008, s. 991 
99 Vaara – Tienari -  Laurila 2006, Vaara – Tienari 2008 ja Vaara –Tienari 2002. 
100 Siltaoja – Vehkaperä 2010 



yhtiön toimien legitimoitumisen myötä syntyviä vastuullisen yhtiön kuvauk-
sia.101 Yhtiön toimien legitimoitumisen on ylipäätänsäkin nähty määrittävän 
yhtiön yhteiskunnallista roolia ja yhteiskunnallista vastuuta.102  

 
Diskursiivisia legitimaatiostrategioita käsittelevissä tutkimuksissa on yleensä 

tukeuduttu van Leeuwenin (2007) pohjatyöhön neljäntyyppisistä legitimaa-
tiostrategioista. Näitä hänen tunnistamiaan strategioita ovat arvovaltaistamis-
ta (authorization), moraalista arviointia (moral evaluation), järkeistämistä 
(rationalization) sekä tarinallistamista (mythopoesis) noudattavat strategiat. 
Legitimaatiostrategiaksi on tunnistettu toisaalla myös normalisointi (normali-
zation).103 Legitimaatiostrategioita voidaan kuvata legitimoitavaan ilmiöön 
liittyvän jännitteen, ristiriidan tai ongelman selittymisenä pois siten, että pois 
selittyminen noudattaa jotain edellä mainittua logiikkaa. Esimerkkinä legiti-
maatiostrategioiden käytöstä voisi olla irtisanomisten legitimoiminen kilpai-
luympäristön muutosten perusteella (järkeistäminen), sen perusteella, että 
muutkin yritykset toimivat samoin (normalisaatio) tai sen perusteella, että 
irtisanomiset perustuvat ylemmän tahon määräyksiin (arvovaltaistaminen).  

 
Tässä väitöskirjassa näitä teoreettisia otteita käytetään sääntelyratkaisun le-

gitimoitumisen tarkasteluun. Sääntelyratkaisun diskursiivisessa legitimoitu-
misessa on kyse siitä, että sääntelyratkaisun legitimoitumiseen vaikuttavista 
tiedon elementeistä jäljitetään logiikkaa, johon legitimoitumin kunkin elemen-
tin kohdalla tai kokonaisuutena perustuu. Diskursiivinen legitimoituminen 
voidaan myös käsittää erilaisina diskurssin sääntöjä myötäilevinä tapoina, 
joilla osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun välisiä jännitteisiä elementtejä 
muokataan sellaisiksi, että jännite osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suh-
teen väliltä lieventyy ja siis muokkautuu muotoon, jossa se ei uhkaa lain legi-
timiteettiä.  

 
Mikä tämä osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun välinen jännite sitten on? 

Jännitteen muodostaa se, että osakeyhtiölaki sallii sidosryhmien intressien 
sivuuttamisen sekä sidosryhmien aseman heikentämisen voitontuottamisen 
nimissä ja näin ollen estää yhteiskuntavastuullisten toimenpiteiden toteutta-
misen. Jännitettä kasvattaa myös sidosryhmien asemaan heijastuvan omista-
jalähtöisen ajattelutavan vakiintuminen ajassa, jossa myös yhteiskuntavastuu 
on entistä tiedostetumpi liiketoiminnan elementti. Jännite ilmenee eri artikke-
lien tarkastelemissa aineistoissa eri tavoin ja se myös kesyyntyy eri niissä ta-
voin.  

 
Väitöskirjassa tarkasteltavan legitimaation kutsuminen diskursiiviseksi on 

perusteltua sen vuoksi, että legitimaatio perustuu argumenteissa, selitysmal-

101 Siltaoja 2009. 
102 Joutsenvirta – Vaara 2008, Siltaoja 2009. 
103 Vaara – Tienari -  Laurila 2006. 



leissa ja määritelmissä rakentuviin voitontuottamisen, sidosryhmien ja omis-
tajuuden merkityksiin. 

 
 

33.2.2 Diskurssianalyysi oikeustutkimuksessa 

 
Vaikka tämä väitöskirja on ensimmäinen osakeyhtiöoikeuden piiriin suuntau-
tuva diskurssianalyyttinen tutkimus ja ensimmäinen diskursiivista legitimoi-
tumista tarkasteleva oikeudellinen tutkimus, on oikeutta on käsitelty diskur-
siivisena ilmiönä aiemminkin. Diskurssianalyyttinen suhtautumistapa tuo 
oikeudelliselle teksteille laajempaa yhteiskunnallista ja sosiaalista perspektii-
viä, jolloin teksteistä nousee esiin ulottuvuuksia ja funktioita, jotka oikeus-
dogmaattisella tutkimusotteella ja realistisella luentatavalla pysyvät piilossa.104  

 
Diskurssianalyyttisessä tarkastelussa on mahdollista tarkastella oikeudellisia 

tekstejä suhteessa kielenkäytön kontekstin osiin, kuten normatiivisen ympä-
ristöön, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. 
Tarkastelu ei näin ollen rajaudu normien maailman piiriin. Tämä mahdollistaa 
oikeuden ja yhteiskunnan yhteenkietoutumisen huomioinnin ja tarkastelun.105 
Diskurssianalyyttisen tutkimusasetelman voi kuitenkin koostaa monella tapaa 
oikeustutkimuksessakin. Kuvaan seuraavaksi lyhyesti viimeaikaisia diskurs-
sianalyyttisiä oikeudellisia tutkimuksia.106  

 
Minna Ruuskasen (2005) väitöskirjatutkimuksessa ”Hätävarjelu ja parisuh-

deväkivalta; rikosoikeudellinen ja diskurssianalyyttinen tutkimus” tarkastel-
laan hätävarjelun (eli oikeutetun itsepuolustuksen) käsitteelle oikeuskäytän-
nössä ja -kirjallisuudessa asetettuja kriteerejä nimenomaan parisuhteen kon-
tekstissa ja tilanteessa, jossa väkivallan uhrina on nainen ja aiheuttajana mies. 
Hovioikeuden ratkaisuista koostuvassa aineistossa tarkastellaan materiaalissa 
ilmeneviä parisuhdeväkivaltaa sukupuolittavia käytäntöjä, sitä miten suku-
puolittaminen näkyy ratkaisuissa, miten sukupuoli tarkasteltavassa materiaa-
lissa tuotetaan sekä sitä miten tämä materiaali suhteutuu muissa yhteiskun-

104 Aitta 2015. Myös Critical Legal Studies –liike (CLS) pyrkii kyseenalaistamaan käsityksen oikeudesta 
irrallisena sosiaalisesta kontekstistaan eli oikeuden ja lainsäädännön autonomian (Alvesalo 1997, s. 24.) 
Autonomian näennäisyyttä paljastetaan kyseenalaistamalla oikeuden formalismi, objektivismi sekä de-
terminismi. Formalismin kritiikki kyseenalaistaa oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja päättelyn perustumista 
ainoastaan deduktiiviseen päättelyyn (Unger 1986). Objektivismin kritiikki kohdistuu lainsäädännön taus-
talla oleviin oletuksiin – se kyseenalaistaa lainsäädännön perustumisen itsestään selviin objektiivisiin fak-
toihin sekä tietyn tavoitteen ja siihen vaadittavien keinojen yhteyden (Unger 1986). Determinismin kritiikki 
puolestaan kohdistaa huomion soveltamisen kontekstuaalisiin tekijöihin, jotka ohjaavat soveltamisen lop-
putulosta (Alvesalo 1997, s. 69).  
105 Alvesalo – Ervasti 2006, s. 6 – 8.  
106 Näiden ohella oikeudellisten tekstien diskurssianalyysistä on ilmestynyt teoriapainotteinen Johanna 
Niemi –Kiesiläisen, Päivi Honkatukian, Helena Karman sekä Minna Ruuskasen (2006) toimittama teos 
Oikeuden tekstit diskursseina. 



nallisissa diskursseissa ilmeneviin parisuhdeväkivallan sukupuolittumisen 
muotoihin.  

 
Helena Jokilan (2010) ”Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuk-

sen hinta; raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten oikeudellisen tiedon kon-
struktiot” kuvaa tapaa, jolla erilaiset seksuaalimoraalin elementit heijastuvat 
raiskaukseen liittyvien oikeuskäsitteiden, kuten suostumuksen ja uskottavan 
uhrin position muotoutumiseen. Jokila selvittää väitöskirjassaan sitä, esiinty-
vätkö ulkomaisessa keskustelussa esiintyvät piirteet – kaksinaismoralistiset 
uskomukset, uhrin syyllistäminen sekä stereotypiat – myös suomalaisessa 
oikeudenkäynneissä ja hahmottelee uudenlaisen seksuaalirikoslainsäädännön 
pääpiirteitä.  

 
Ida Koiviston (2011) väitöskirjatutkimuksessa ”Hyvän hallinnon muunnel-

mat; julkisoikeudellinen tutkimus” kirjoittaja tarkastelee hyvän hallinnon kä-
sitteen rakentumista oikeudellisissa ja hallinnollisissa dokumenteissa ja tun-
nistaa neljä diskurssia, joiden sääntöjen mukaan hyvän hallinnon käsite ai-
neistossa merkityksellistyy.  

 
Auri Pakarinen (2011) on hyödyntänyt diskurssianalyysiä väitöskirjansa 

(Tapaustutkimuksia lainvalmistelun kehittämisestä ja sääntelyn toimivuudes-
ta 2012) artikkelissa  ”Lakien vaikutusten arviointi diskurssina: analyysi mi-
nisteriöiden säädöspoliittisista asiakirjoista”. Hän on artikkelissa tarkastellut 
merkityksiä, joita lakien etukäteiselle vaikutusarvioinnille on annettu ministe-
riöiden säädöspoliittisissa asiakirjoissa. Viidestäkymmenestä asiakirjasta 
koostuvasta aineistosta Pakarinen on tunnistanut neljä diskurssia, joissa vai-
kutusten arviointi merkityksellistyy. Näitä ovat rationaalisuus-, suotuisuus-, 
puutteellisuus- ja mahdottomuusdiskurssit.  

 
Marjo Ylhäisen (2015) väitöskirjatutkimus ”Työoikeus ja prekaari yhteiskun-

ta” tarkasteli työoikeuden mentaalista rakennetta juristin habituksessa. Tut-
kimuksessa on tunnistettu työoikeuden kentältä kaksi diskurssia – epäitsenäi-
sen työn diskurssi ja liiketoimintadiskurssi. Ensimmäinen jäsentää työoikeutta 
työntekijän suojelun periaatteen kautta ja toinen liiketoiminnan käytännön 
tarpeiden kautta. Työteon elementit, joiden puitteissa työntekijää suojellaan 
ovat kuitenkin sellaisia, joissa on tapahtunut muutos työn prekarisoitumisen 
myötä. Väitöskirjassa työoikeuden diskursseja tarkastellaan suhteessa näihin 
työn muuttuneisiin elementteihin ja rakenteisiin. Väitöskirja kartoittaa tältä 
osin sitä, millä tavalla prekarisoituminen haastaa työntekijän suojelun periaat-
teen elementit työoikeuden mentaalisessa rakenteessa. 

 

33..2.3 Diskurssianalyysi tässä väitöskirjassa 

 
Jokinen, Juhila ja Suoninen (2002) ovat jäsentäneet diskurssianalyysin sisäi-
siä metodisia painotuksia neljän ulottuvuusparin kautta. Hahmotan näiden 



parien kautta tapaa, jolla tässä väitöskirjassa hyödynnetään diskurssianalyy-
siä. Ensimmäinen ulottuvuus liittyy kontekstin rajaamisen tapaan eli siihen, 
käsitetäänkö kontekstina välitön tilannekonteksti vai laajempi yhteiskunnalli-
nen historiallinen ja kulttuurinen tila. Tässä väitöskirjassa kontekstina ym-
märretään laajempi oikeuspoliittinen tila – se, että on siirrytty omistajalähtöi-
sen paradigman aikaan hetkenä, jolloin yhteiskuntavastuu on sekä liiketalou-
dellisesti, poliittisesti että tutkimuksellisesti entistä tiedostetumpi yrityselä-
män osa-alue.107 Hallituksen esityksen yhteiskuntavastuupuhetta analysoitaes-
sa osa kontekstia on myös hallituksen esityksen osalta sen oikeuspoliittinen 
funktio.  

 
Toinen ulottuvuus liittyy eroon merkitysten löytämisen ja niiden tuottami-

sen tapojen analyysin välillä. Tässä väitöskirjassa sekä etsitään merkityksiä 
että analysoidaan niiden tuottamisen tapoja.  

 
Kolmas ulottuvuus liittyy retorisuuden ja responsiivisuuden merkitykseen 

analyysissä. Responsiivisuudella viitataan merkitysten syntymiseen puhujien 
tai tekstien välisen vuorovaikutuksen kautta kun taas retorisuudella viitataan 
tarkasteltavalle kokonaisuudelle muodostuvaan vakuuttavuuden vaikutelmaan 
– esimerkiksi faktan konstruointiin. Kielenkäyttötilanteen analyysiä ei tässä 
kirjoituksessa ole lainkaan mukana, joten tässä merkityksessä tutkimusottees-
sa ei responsiivisuutta ole mukana. Jos responsiivisuutta sen sijaan tarkastel-
laan tekstien välisenä, kysymys responsiivisuudesta tässä tutkimuksessa onkin 
monimutkaisempi. Koska responsiivisuutta on helpointa tarkastella tutkimus-
tulosten kautta, palaan tähän kysymykseen tutkimustulosten esittelyn yhtey-
dessä.  

 
Neljännen ulottuvuusparin muodostavat analyyttisyys ja kriittisyys. Kriitti-

sen diskurssianalyysin avulla tarkastellaan tapoja, joilla kielenkäytössä raken-
tuu erilaisia yhteiskunnallisia valta-asetelmia ja alistussuhteita.108 Kriittinen 
tutkimus sisältää usein etukäteisoletuksen alistussuhteiden olemassaolosta, 
kun taas analyyttisempi diskurssianalyyttinen tutkimus on puhtaasti aineisto-
lähtöistä. 109 Tutkimuskysymyksen muotoutumisen lähtökohtia voi luonnehtia 
kriittisiksi. Tutkimustehtävä alkoi muotoutua sen kautta, että hallituksen esi-
tystä ja yhtiöoikeudellisia tekstejä lukiessa syntyi aavistus tai vaikutelma siitä, 
että käsittelytavassa osakeyhtiölain kannalta hankalat yhteiskuntavastuuta 
koskevat kysymyksenasettelut eivät nouse esiin. Aloin kiinnostumaan siitä, 
millä tavoin yhteiskuntavastuun harjoittamisen ja voitontuottami-
sen/omistajalähtöisyyden väliset ristiriidat käsitellään osakeyhtiöoikeudelli-
sissa kirjoituksissa.  

 

107 Sjåfjell 2013, s. 13 
108 Wodak – Meyer 2001, s. 7. 
109 Jokinen – Juhila – Suoninen 2002, s. 86.  



Osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta käsillä olevan tutkimuksen yhtenä piir-
teenä voidaan pitää kriittisyyttä. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksessa esiin 
nouseva tieto voi olla kriittistä vallitsevan paradigman legitimiteetin näkökul-
masta, sillä tutkimustehtävä ei sitoudu siinä mielessä normeihin, että pitäy-
dyttäisiin kritisoimasta niitä tai puolustettaisiin niitä. Hegemonisen aseman 
muotoutumisen tarkastelussa voi siis nousta esiin asioita, jotka eivät vahvista 
omistajalähtöisen tarkastelun asemaa.  

 
Edellä tarkastelin diskurssin käsitteen kahta ymmärrystapaa. Tässä väitös-

kirjassa molemmat diskurssin ymmärrystavat – diskurssi konstruktionistisena 
sosiaalisena käytäntönä ja diskurssi tiedon rakennelmana - ovat läsnä. Kuvaan 
lyhyesti, miten kumpikin diskurssin ymmärrystapa ilmenee tässä tutkimuk-
sessa. Ensimmäistä ymmärrystapaa/tutkimuksellista kehystä käytän kielen-
käytössä rakentuvien merkitysten, niiden rakentumisen tavan ja kielenkäytön 
seurausten tarkastelussa. Merkityksenannon kohteina (käsitteinä ja ilmiöinä) 
olen tunnistanut osakeyhtiöoikeudellisesta tiedosta voitontuottamisen, sidos-
ryhmien suhteen yhtiöön sekä omistajuuden. Myös sääntelyratkaisulle muo-
dostuvaa vastuullista tai vastuuttomuuden poissulkevaa merkitysulottuvuutta 
hahmotetaan tällaisen diskurssianalyyttisen kehyksen kautta. 

 
Diskurssi tiedon rakennelmana viittaa puolestaan kielenkäytön merkityssys-

teemiin.110 Merkityssysteemi määrittää, mistä osakeyhtiöoikeudellisen tiedon 
puitteissa puhutaan, mitä puhunnan kohteesta sanotaan sekä miten ja mistä 
argumenteista muodostuu osakeyhtiöoikeudellisen tiedon puitteissa vakavasti 
otettavia. Diskurssin käsitteen tässä merkityksessä päästään tarkastelemaan 
myös diskursiivisia legitimoitumisstrategioita – tapoja, joilla osakeyhtiölain ja 
sidosryhmien huomioinnin välinen ristiriita asettuu tai katoaa diskurssin 
sääntöjen puitteissa. Siinä missä siis osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun 
välisen ristiriidan asettumisessa ja katoamisessa on kyse diskursiivisesta legi-
timoitumisesta, keinot ristiriidan piilottamiseen tai marginalisoimiseen ovat 
taas diskursiivisia legitimaatiostrategioita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 Merkityssysteemillä tarkoitetaan merkityssuhteiden kokonaisuutta, joka rakentaa todellisuutta tietyllä 
tavalla (Jokinen – Juhola  - Suoninen 2002, s. 21) tai alueita, joilla voidaan tiettyä teemaa tehdä ymmär-
rettäväksi (Jokinen – Juhila –Suoninen 2000, s. 50).  



44 Artikkelien kuvaukset 

 

4.1 Artikkeli 1  

 
Aitta, Piia: Osakeyhtiöoikeuden yhteiskuntavastuullisuus – diskurssianalyyt-
tisiä huomioita 1. Oikeus 2015:4. s. 426 – 443  

 
Väitöskirjan ensimmäisessä ja toisessa artikkelissa tarkasteltiin sidosryhmiä 
koskevan sääntelyratkaisun legitimoitumista hallituksen esityksen yhteiskun-
tavastuupuheessa. Tarkastelun kohteena on kappale, jossa käsitellään yhteis-
kuntavastuuta. Kappaleen sisältö on seuraava.111  

 
”Tässä luvussa, samoin kuin osakeyhtiölaissa yleisemminkin, säännel-
lään osakkeenomistajien, velkojien ja yhtiön johdon asemaa ja keskinäi-
siä suhteita. Osakeyhtiön toiminnan keskeisillä periaatteilla tarkoitetaan 
tässä yhtiöoikeudellisesti merkittävien oikeussuhteiden kannalta tär-
keimpiä periaatteita. Muita yhteiskunnan kannalta tärkeitä yritystoi-
minnan reunaehtoja sisältyy erityislainsäädäntöön, kuten vero-, ympä-
ristö- ja työlainsäädäntöön. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu toteutuu 
yhtäältä erityislainsäädännön ja toisaalta yleisen mielipiteen välityksellä. 
Yleinen mielipide on yritystoiminnan kannalta merkittävä, joskus ratkai-
sevakin reunaehto.”  

 
Hallituksen esityksillä on oikeusdogmaattisia ja oikeuspoliittisia funktioita. 

Oikeusdogmaattisella  funktiolla tarkoitetaan hallituksen esityksen asemaa 
heikosti velvoittavana oikeuslähteenä.112  Oikeuspoliittisella tehtävällä taas 
tarkoitetaan sitä, että hallituksen esitys on dokumentti, jolla lainsäädännölli-
sen uudistuksen tarve perustellaan lainsäätäjälle.  

 
Kappaleessa esitetään määritelmä yhtiöiden yhteiskuntavastuullisuudelle 

(erityislainsäädännön ja yleisen mielipiteen noudattaminen). Yhteiskuntavas-
tuun ymmärrystavalla ei ole merkitystä normien tulkinnan kannalta toisin 
kuin esimerkiksi yhtiön edun käsitteen ymmärrystavalla tai sen ja voitontuot-

111 Talousvaliokunta antoi kannanottonsa hallituksen esitykseen. Kannanotossa ei ehdotettu muutoksia 
kyseiseen kohtaan.  
112 Aarnio 1989. 



tamistarkoituksen suhteen jäsentymistavalla.113 Yhteiskuntavastuu ei ole oike-
uskäsite – se ei muuta yhteiskunnallisia asiaintiloja oikeudellis-
institutionaalisiksi tai vaikuta siihen, miten ratkaisu- tai tutkimustoiminnassa 
relevantit tosiasiat rajautuvat.114 Siksi yhteiskuntavastuupuheella ei ole niin-
kään annettavaa yhtiöoikeuden sisäiselle näkökulmalle eikä puhetta yhteis-
kuntavastuusta voidakaan pitää viestinä osakeyhtiölain tulkitsijalle, vaan en-
nemminkin lainsäätäjälle. Yhteiskuntavastuupuheen rooli hallituksen esityk-
sessä voidaan ymmärtää siis lähinnä oikeuspoliittisena.115  

 
Hallituksen esityksen oikeuspoliittisen tehtävän – sen että lukija vakuuttuu 

uudistuksen tarpeellisuudesta esitettyjen perusteluihin nähden – toteutumi-
nen edellyttää realistista luentatapaa. Realistinenkaan luentatapa ei edellytä 
epäilyistä vapaata uskoa siihen, mitä tekstissä todetaan lakiesityksen syistä ja 
taustoista. Realistisestikin tekstiä lähestyvä lukija voi arvioida perusteluiden 
paikkansapitävyyttä ja riittävyyttä sekä sitä, onko säädetty laki oikea keino 
perusteluiden kuvaamaan tilanteeseen. Tässä artikkelissa hallituksen esityk-
sen kappaletta tarkastellaan kuitenkin konstruktionistisesti. Tällöin tekstistä 
nousee esiin uudenlaisia ja realistista luentaa täydentäviä huomioita kappa-
leen oikeuspoliittisesta ulottuvuudesta. 

 
Artikkelissa ja sen jatko-osassa paikannetaan kappaleessa esiintyvästä yh-

teiskuntavastuun ymmärrystavasta elementtejä, jotka legitimoivat voitontuot-
tamistarkoitusta toiminnan ainoana tavoitteena. Diskurssianalyyttinen tutki-
musote näkyy näissä kirjoituksissa kahdella tavalla. Ensinnäkin diskurssiana-
lyysi tarjoaa tutkimuksellisen kehyksen, jonka puitteissa kielenkäytön ja sen 
seurausten – tässä tapauksessa voitontuottamisen legitimoitumisen – suhdet-
ta voidaan tarkastella. Diskurssianalyysin avulla tutkitaan myös kappaleen 
kielenkäytössä syntyviä johtamisen, yritystoiminnan ja yhtiöiden yhteiskun-
nallisen roolin kuvauksia.116  

 
Työnjako kahden artikkelin välillä on seuraava. Ensimmäisessä artikkelissa 

tarkastellaan lähinnä yhteiskuntavastuun määritelmän anatomiaa ja määri-
telmässä muodostuvia yhtiöiden yhteiskunnallisen roolin ja liiketoiminnan 
kuvauksia. Näiden kuvausten hahmottamisen apuna käytettiin organisaa-
tiotutkimuksessa esiintuotuja yhteiskuntavastuun näkökulmia, ymmärrysta-
poja ja kysymyksenasetteluja. Näin voitiin tuoda esiin hallituksen esityksessä 

113 Yhtiön edun ja voitontuottamistarkoituksen suhteesta vrt. keskenään esim. Mäntysaari 2013 ja Pönkä 
2013a. Teemaa käsitelty laajemmin artikkelissa Aitta 2018. 
114 Tuori 2000, s. 192 – 195. 
115 Myös Turusen ja Pällin (2010) mukaan yhtiöiden tuottamalla vastuupuheella voidaan nähdä olevan 
muitakin funktioita kuin yritysten toiminnasta tiedottaminen. Vastuuraporteilla voidaan sitouttaa henkilös-
töä yritykseen ja yhteiskuntavastuupuhetta voidaan hyödyntää markkinointitarkoituksessa. Mark-
Ungerricht ja Weisskopf (2007) puolestaan huomauttavat eri tahojen käyttävän yhteiskuntavastuupuhetta 
eri tarkoituksiin ja myös määrittävän yhteiskuntavastuun eri tavoin – esimerkiksi yhtiöiden käytännöissä 
painottuu yhteiskuntavastuu vastuullisista teoista viestintänä eikä niinkään vastuullisina tekoina.  
116 Ks. Mark-Ungerrich – Weisskopf  2007, s. 287. 



esiintyvän yhteiskuntavastuun ymmärrystavan poliittisia ja eettisiä ulottu-
vuuksia.  

 
Toisessa artikkelissa yhteiskuntavastuupuhe ja siitä tehdyt havainnot suh-

teutettiin osakeyhtiölain normistoon ja tarkasteltiin sitä, mitkä elementit mää-
ritelmässä rakentavat voitontuottamistarkoitukselle legitimiteettiä.  

 

44.2 Artikkeli 2 

 
Aitta, Piia: Osakeyhtiöoikeuden yhteiskuntavastuullisuus – diskurssianalyyt-
tisiä huomioita 2. Oikeus 2016:1. s. 49 – 69. 

 
Suhteutettaessa yhteiskuntavastuun määritelmää osakeyhtiölain normistoon 
syntyy kuvaus osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhteesta. Hallituksen 
esityksen yhteiskuntavastuupuheen suhteuttamisessa osakeyhtiölain normis-
toon on myös kyse kielenkäytön tarkastelusta suhteessa sen kontekstiin. Fair-
lough’n (1995) mukaan kontekstina voidaan ymmärtää paitsi välitön kielen-
käytön tilanne, myös laajempi yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
ympäristö.117 

 
Hallituksen esityksessä legitimoituminen tapahtuu suhteuttamalla kappa-

leessa sanottu osakeyhtiölain normeihin. Tätä legitimoitumisen prosessia voi-
daan tarkentaa vieläkin. Voitontuottamisen legitimoituminen tapahtuu joko 
siten, että lukijalla on yhteiskuntavastuuta käsittelevää kohtaa lukiessaan etu-
käteistietämys normeista tai siten, että lukiessaan normien sisällöstä myö-
hemmin hallituksen esityksessä, hän palaa yhteiskuntavastuun määritelmään 
ja suhteuttaa ne toisiinsa. Normit legitimoituvat siis sen kautta, että hallituk-
sen esitystä lukeva henkilö suhteuttaa normien sisällön esitettyyn yhteiskun-
tavastuun määritelmään. Ilman normeja (pelkän hallituksen esityksen kappa-
leen perusteella) ei legitimoitumista tapahdu. 

 
Määritelmään sisältyviä voitontuottamistarkoitusta legitimoivia elementtejä 

paikallistettiin pohtimalla sitä, miten osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun 
suhteesta muodostuva kuvaus muuttuisi yhteiskuntavastuun määritelmän 
muuttuessa. Legitimoivia elementtejä paikallistettiin toisin sanoen vaihtoeh-
toisten yhteiskuntavastuun määritelmien ja näkökulmien avulla. Erilaiset yh-
teiskuntavastuun näkökulmat nostavat osakeyhtiölain normeista esiin erilaisia 
puolia, teemoja ja kysymyksenasetteluja, jolloin yhteiskuntavastuun ja osake-
yhtiölain suhteestakin muodostuu erilaisia kuvauksia.  

117 Kielenkäytön tilanteen elementit – kuka hallituksen esityksen tekstin on kirjoittanut, kirjoitustilanne ja 
siinä mukana olevien toimijoiden keskinäiset suhteet eivät ole olennaisia tutkimuskysymysten kannalta. 
Välittömän tilannekontekstin mukaanotto on hyödyllinen tarkasteltaessa esimerkiksi keskustelutilanteita ja 
siinä keskustelijoiden välille muodostuvia sosiaalisia suhteita ja yksilöiden itselleen ja toisille rakentamia 
identiteettejä (Fairclough 2003).  



 
Hallituksen esityksen yhteiskuntavastuun määritelmästä löydettiin ainakin 

kahdenlaisia voitontuottamista legitimoivia elementtejä. Ensinnäkin yhteis-
kuntavastuun ja osakeyhtiölain suhde muodostuu hallituksen esityksen määri-
telmällä vähemmän ristiriitaiseksi kuin esimerkiksi suhteen kuvaus, jossa 
yhteiskuntavastuuna tarkasteltaisiin liiketoiminnan etiikkaa. Toiseksi määri-
telmä sisältää elementin, jonka myötä suhteeseen sisältyvä ristiriita määrittyy 
legitimaation kannalta vaarattomaksi. Voitontuottaminen legitimoituu näin 
ollen sellaisen määritelmän myötä, joka on mahdollisimman symmetrinen 
osakeyhtiölain liiketoimintapäätösten sisältöä säätelevän normiston kanssa ja 
joka ei nostata esiin seikkoja, jotka ohjaisivat kyseenalaistamaan nykylain si-
sältöä. Symmetrialla tarkoitan sitä, että peilattaessa normeja yhteiskuntavas-
tuun ymmärrystapaan, osakeyhtiölain normit eivät asettaudu sen kanssa risti-
riitaan.  

 
Käsitin kontekstina artikkelia kirjoittaessani omistajalähtöisyyden osakeyh-

tiöoikeustutkimuksen valtavirtanäkemyksenä, voitontuottamisen tarkoituksen 
ja yhtiön edun samaistumisen sekä hallituksen esityksen oikeuspoliittisen 
funktion. Jälkeenpäin ajateltuna kontekstin elementtien tunnistaminen oli 
jokseenkin puutteellista. Elementit eivät kattavasti kuvanneet hallituksen esi-
tyksen laatimisajankohdan osakeyhtiöoikeudellista tilannetta ja olosuhteita. 
Ennen kaikkea kontekstin osina tulee nyt mielestäni huomioida se, että halli-
tuksen esityksellä on tulkinnallisen tehtävän ohella oikeuspoliittinen rooli, se, 
että yhtiöoikeudessa on siirrytty nyt tiukemmin omistajien etua painottavaan 
omistajalähtöiseen viitekehyksen käyttöön, voitontuottamistarkoituksen nä-
kyvämpi ja merkittävämpi rooli uudessa laissa118 sekä voitontuottamistarkoi-
tuksen oikeudelliset ja käytännölliset merkitykset eli tavat, joilla se rajoittaa 
johdon mahdollisuuksia ottaa yhtiön ulkopuolisten sidosryhmien intressit 
huomioon. Viimeisenä kontekstin elementtinä näen yhteiskuntavastuuta kos-
kevan keskustelun leviämisen ja yleistymisen.119 Tämä elementti luo konteks-
tiin eräänlaista jännitettä.  

 

44.3 Artikkelit 3 ja 4 

 
Aitta, Piia: Huomioita osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuuden rakentu-
misesta 1: osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun kontaktipinta. Oikeus 
3/2018, s. 270 – 284. 

 

118 Vaikka aiemman osakeyhtiölainkin aikana toiminnan tarkoitukseksi ymmärrettiin voitontuottaminen 
omistajille, ei sitä oltu yhtä näkyvästi kirjattu lakiin. Uudessa laissa voitontuottamistarkoitus on nostettu 
yhdeksi yleiseksi periaatteeksi lain alkuun. Myöhemmät normit ovat näiden normien sovelluksia. Periaat-
teet toimivatkin tulkintaperiaatteina epäselvyystilanteissa. Lisäksi voitontuottamistarkoitus on yksi omista-
jalähtöisen paradigman teoreettisista kulmakivistä.  
119 Aguinis – Glavas 2012. 



Aitta, Piia: Huomioita osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuuden rakentu-
misesta 2: omistajalähtöisen sääntelyratkaisun legitimaatio. Oikeus 1/2019, 
s. 28 – 45. 

 
Väitöskirjan kaksi viimeistä artikkelia käsittelivät neljää eri teemaa. Ensim-
mäinen oli tapa, jolla omistajalähtöisen120 osakeyhtiölain normit vaikuttavat 
muiden sidosryhmien huomioinnin mahdollisuuksiin (artikkeli 3). Toinen 
teema oli tämän sääntelyratkaisun argumentaation tarkastelu (artikkeli 4). 
Argumentaatiolla viittaan tapaan, jolla toisaalta normien ilmiasun ja tulkinta-
tavan ja toisaalta yleisten oppien ja osakeyhtiöoikeudellisten teorioiden suhde 
on osakeyhtiöoikeudellisissa kirjoituksissa ymmärretty. Kolmanneksi nostet-
tiin esiin erityislainsäädännön ja osakeyhtiölain välinen työnjako ja vuorovai-
kutus lakisääteisen yhteiskuntavastuun toteutumisen turvaamisessa (artikkeli 
3). Neljäs teema ja samalla näiden artikkeleiden pääteema oli omistajalähtöi-
sen sääntelyratkaisun legitimiteetin rakentuminen osakeyhtiöoikeudellisessa 
tiedossa (artikkeli 4).  

 
Koska omistajalähtöisyyttä ilmentävät normit ovat niitä, jotka sidosryh-

mienkin huomioinnin mahdollisuuksiin vaikuttavat, kiertyy näiden sidosryh-
mien asemaan vaikuttavien normien legitimaatio yhteen omistajalähtöisyyden 
legitimaation kanssa. Siksi sidosryhmiä koskevan sääntelyratkaisun legitimaa-
tion muodostumisena tarkasteltiin pitkälti omistajalähtöisyyden legitimaation 
muodostumista. Tarkastelun kohteena oli yhtiöoikeudellisia kirjoituksia, joissa 
perustellaan omistajalähtöistä sääntelyratkaisua ja sitä ilmentävien normien 
sisältöä. Omistajalähtöistä sääntelyratkaisua puoltavat argumentit toimivat 
samalla argumentteina sille, miksei sidosryhmien intressien huomioinnin 
mahdollisuuksia osakeyhtiölaissa tule lisätä. 

 
Neljännessä artikkelissa tarkasteltiin omistajalähtöistä sääntelyratkaisua 

pohjustavien argumenttien ja yleisten oppien anatomiaa. Tällä tasolla raken-
tuu myös argumentaatio, jonka perusteella sidosryhmäsuhteita koskevien 
normien ilmiasu, merkitykset ja tulkintatavat on johdettu ja jonka lopputulos 
omistajalähtöinen sääntelyratkaisu siis on.  

 
Kirjoituksessa tarkasteltiin omistajalähtöisyyden ensisijaisuutta rakentavan 

tiedon anatomiaa - sitä, minkä sisältöiselle tiedolle sääntelyratkaisu perustuu 
ja sitä, minkälaisia merkityksiä omistajuuteen, sidosryhmiin ja voitontuotta-
miseen tässä tiedossa kiinnittyy. Näiden käsitteiden järjestäytyminen suhtees-
sa toisiinsa osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa ilmentää omistajalähtöistä dis-
kurssia. Järjestäytymisessä mahdollistuvat myös ne strategiat, joiden myötä 
omistajalähtöisyydestä rakentuu muita parempi sääntelyratkaisu. Kirjoituk-
sessa tuotiin esiin keinot, joilla nämä paremmuuden kuvaukset on luotu. Näitä 
keinoja ovat erilaiset näkökulmia, rajauksia ja määritelmiä koskevat valinnat. 

120 Omistajalähtöisyys -määreellä en ota kantaa omistajalähtöisyyden paremmuuteen suhteessa muihin 
tulkintaparadigmoihin. Määre tulee ymmärtää enneminkin tutkimustehtävän rajauksena – tarkasteluni 
kohdistuu omistajalähtöiseen osakeyhtiölain tulkintatapaan.  



Lisäksi kirjoituksessa tarkasteltiin sitä, minkälaista paremmuutta tekstissä 
omistajalähtöisyydelle tuotetaan – rationaalista, moraalista vai jotain muuta 
logiikkaa noudattavaa.  

 
Legitimoivien elementtien paikantamisessa hyödynnettiin tässäkin kohdin 

organisaatiotutkimuksen alalla tehtyjä yhteiskuntavastuututkimuksia. Legiti-
maation vaikutelmaa rakentavien elementtien havaitseminen edellyttää eri 
yhteiskuntavastuun ymmärrystapojen tuntemista ja tietoa siitä, miltä osin 
nämä näkemykset ovat ristiriidassa omistajalähtöisyyden kanssa. Tällöin ni-
mittäin voidaan havaita osakeyhtiöoikeudellisesta tiedosta ne kohdat ja tavat, 
joiden myötä näistä omistajalähtöisyydelle vaihtoehdon tarjoavista sidosryh-
mien huomioinnin malleista rakentuu omistajalähtöisyyttä heikompia.   

 
Toisin kuin hallituksen esityksen katkelmaa käsittelevissä artikkeleissa, ei 

tarkastelemissani teksteissä osakeyhtiölain legitimoituminen toteudu niinkään 
oikeusdogmaattisella, vaan argumentatiivisella kuvausten ja perusteluketju-
jen rakentumisen tasolla – ikään kuin kertomuksena siitä, miksi yhtiöoikeu-
delliset normit tulee säätää tietynlaisiksi.  

 
Tunnistin yhtiöoikeudellisesta tiedon sisällöstä ja rakentumisesta kahdeksan 

omistajalähtöisyyttä legitimoivaa tiedon elementtiä. Havaitsin myös näiden 
elementtien rakentavan yhdessä osakeyhtiölaille yhteiskuntavastuullista mer-
kitysulottuvuutta ja muokkaavan osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun välistä 
konfliktia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 Tutkimustulokset 

 
Tutkimustehtävänä väitöskirjassa oli tarkastella osakeyhtiöoikeudellisen si-
dosryhmäsääntelyn legitimoitumista hallituksen esityksessä ja osakeyhtiöoi-
keudellisessa tiedossa. Olen ryhmitellyt väitöskirjan artikkelien tutkimustu-
lokset kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäiseksi tarkastelen tapoja, joilla voi-
tontuottamisen tarkoituksen sisältö ja asema legitimoituvat hallituksen esityk-
sen yhteiskuntavastuupuheessa. Tämän jälkeen tarkastelen omistajalähtöisen 
sääntelyratkaisun legitimoitumista osakeyhtiöoikeudellisissa kirjoituksissa. 
Kolmanneksi nostan esiin eräitä oikeusdogmaattisia havaintoja osakeyhtiölain 
yhteiskuntavastuullisuudesta. Kyseisiä huomioita ei ole aiemmissa (muiden 
kirjoittajien) osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhdetta tarkastelevissa 
teksteissä tehty. Tutkimustulosten esittelyn jälkeen esittelen johtopäätökset 
tutkimustuloksista.  

 

5.1 Legitimoitumisen tavat hallituksen esityksessä (ar-
tikkelit 1 ja 2) 

 
Tarkastelin näissä kahdessa kirjoituksessa hallituksen esityksen yhteiskunta-
vastuupuheen elementtejä, jotka vaikuttavat osakeyhtiöoikeudellisen voiton-
tuottamistarkoituksen legitimoitumiseen. Voitontuottamisen legitimoitumise-
na tarkastelin kielenkäytössä muodostuvaa voitontuottamistarkoituksen ja 
yhteiskuntavastuun suhteen kuvausta ja erityisesti sitä, millä tavoin voiton-
tuottamistarkoitus representoituu yhteiskuntavastuulliseen toimintaan vaikut-
tavana elementtinä. Voitontuottamista legitimoi kuvaus, jossa se ei represen-
toidu yhteiskuntavastuullista toimintaa estävänä tai kuvaus, jossa se represen-
toituu yhteiskuntavastuullista toimintaa edistävänä. Tarkastelin erityisesti 
sitä, miten yhteiskuntavastuun ymmärrystavalla voidaan vaikuttaa voitontuot-
tamisen yhteiskuntavastuullisuudesta tekstissä syntyvään kuvaukseen.  

 
Legitimoivat elementit voidaan huomata ja eritellä korvaamalla määritelmä 

toisenlaisilla yhteiskuntavastuun ymmärrystavoilla ja tarkastelemalla tällöin 
syntyvää kuvausta. Vaihtoehtoiset yhteiskuntavastuun määritelmät represen-
toivat osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhdetta eri tavoin, sillä normis-
tosta nousee vaihtoehtoisen ymmärrystapojen myötä esiin erilaisia seikkoja. 
Osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhde voi vaihtoehtoisen yhteiskunta-



vastuun ymmärrystavan myötä representoitua jännitteisempänä – normit voi-
vat näyttäytyä yhteiskuntavastuuta estävinä ja yhteiskuntavastuun toteuttami-
sen näkökulmasta ongelmalliset kysymyksenasettelut etualaistua. 

 
Legitimoivia elementtejä paikallistin kiinnittämällä huomiota kahteen asiaan 

voitontuottamisen ja yhteiskuntavastuun välisen suhteen muodostumisessa. 
Ensinnäkin tarkastelin sitä, missä määrin ristiriitoja näiden kahden kokonai-
suuden välille muodostuu erilaisilla yhteiskuntavastuun  määritelmillä. Tällä 
tarkoitan oikeusdogmaattista selvitystä sen suhteen missä määrin laki estää, 
velvoittaa tai sallii määritelmän mukaisen yhteiskuntavastuullisen toiminnan. 
Toinen kokonaisuus, jota tarkastelin on se, minkälaisia teemoja osakeyhtiö-
laista nousee kuvauksessa esiin, minkälaisiin osakeyhtiölain teemoihin risti-
riidat kiinnittyvät ja mitä kysymyksenasetteluja tällöin sulkeutuu pois näky-
vistä sekä minkälaisin mekanismein tämä tapahtuu. Nämä kaksi kokonai-
suutta (ristiriidan määrä ja sisältö) vaikuttavat voitontuottamisen yhteiskun-
tavastuullisuudesta muodostuvaan kuvaukseen. Käsittelen seuraavaksi näitä 
kahta legitimaation mekanismia. Ensin käsittelen normatiivista kontaktipintaa 
ja sen jälkeen ristiriidan kuvausta. Sitä ennen vielä huomautus voitontuotta-
misen legitimoitumisen merkityksestä. 

 
Uuden osakeyhtiölain on todettu merkitsevän siirtymistä omistajalähtöisen 

tulkintaparadigman aikaan. Voitontuottaminen omistajille on omistajalähtöi-
syyden keskeisimpiä elementtejä. Siksi siitä syntyvillä kuvauksilla ja sen legi-
timoitumisella on merkitystä koko omistajalähtöisyyteen pohjautuvan säänte-
lyratkaisun legitimiteetille.  

 

55.1.1 Normatiivisen kontaktipinnan muodostuminen 

 
Osakeyhtiölain normiston yhteiskuntavastuullisuudesta muodostuvaan oike-
usdogmaattiseen kuvaukseen vaikuttavat sekä osakeyhtiölain että yhteiskun-
tavastuun puolen elementit. Ensimmäisillä viittaan normien sisältöön ja tul-
kintatapaan sekä johdanto-osiossa tarkasteltuun laajempaan erityislainsää-
dännön ja osakeyhtiölain väliseen vastuunjakoon. Esimerkiksi se, kuinka pal-
jon osakeyhtiölain normit rajoittavat yhteiskuntavastuun harjoittamista, riip-
puu siitä, missä määrin näiden normien nähdään jättävän liikkumavaraa eri 
intressien huomioinnille ja johdon toiminnalle.121 Eri tulkintaparadigmoissa ja 
eri maiden oikeuskäytännöissä yhtiön edun käsite ja näin ollen myös liiketoi-
minnan päätöksenteon kriteerit ymmärretään erisisältöisinä.122 

 

121 Yhtiöiden tapaan huomioida sidosryhmiään ja ympäristöä vaikuttavat kuitenkin muutkin käytännöt 
kuin pelkkä osakeyhtiölaki (ks. myös Mäntysaari, Petri 2016) 
122 Sjåfjell, Johnston, Anker – Sørensen ja Millon (2015) esittelevät, kuinka eri tavoin eri maiden oikeus-
käytännöissä yhtiön etu (company interest) ymmärretään. Heidän mukaansa suomalaisessa doktriinissa 
on siirrytty pluralistisesta näkemyksestä kohti monistista valistunutta arvonmaksimointia. Ks. myös Mähö-
nen – Villa 2015 s. 458 – 459. 



Erilaisten yhteiskuntavastuun ymmärrystapojen peilaaminen osakeyhtiöla-
kiin paljastaa osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhteesta erilaisia ele-
menttejä. Omistajalähtöisen, tiukasti voitonmaksimointiin perustuvan tulkin-
tatavan suhteuttaminen ympäristö- tai sidosryhmälähtöiseen toimintatapaan 
tuottaa erilaisen kuvaksen osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuudesta kuin 
väljempi yhtiön edun tulkinta suhteessa instrumentalistiseen – voitonmaksi-
moinnille ehdolliseen – yhteiskuntavastuukuvaukseen. Koska erilaiset yhteis-
kuntavastuun määritelmät rakentavat osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuu-
desta erilaisia kuvauksia, ei osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhteen ana-
tomia tule loppuun käsitellyksi yhden yhteiskuntavastuun määritelmän avul-
la.123 

 
Hallituksen esityksen yhteiskuntavastuuta käsittelevässä puheessa lanseera-

taan yhteiskuntavastuullisen toimijuuden kriteerit ja näin muodostetaan mää-
ritelmä yhteiskuntavastuusta. Yhteiskuntavastuullisen toiminnan kriteerit 
ovat määritelmän mukaan erityislainsäädännön ja yleisen mielipiteen nou-
dattaminen.  

 
Erityislainsäädännön rikkominen johtaa yhtiön korvausvastuuseen, joten 

sen noudattamista voidaan pitää toiminnan tarkoituksen mukaisena. Erityis-
lainsäädännön ohella yhteiskuntavastuun kategorioita, jotka kuvaisivat yhteis-
kuntavastuun ja osakeyhtiölain suhdetta ristiriidattomana, (mutta joita määri-
telmässä ei käytetä) ovat instrumentalistinen yhteiskuntavastuu, voitontuot-
tamisen hyvinvointivaikutukset ja omistajien päätöksellä tapahtuva voiton-
tuottamisesta poikkeaminen.  

 
Yleinen mielipide yhteiskuntavastuun muotona suhteutuu voitontuottamis-

tarkoitukseen taas seuraavasti. Yleinen mielipide on yhtiön toimintatapaan 
kohdistunut tai kohdistuvaksi ennustettava muutosvaatimus. Yleisen mielipi-
teen mukaan toimimista voidaan ajatella liiketoiminnan tapana tai ilmiasuna, 
jonka mukaiseksi toiminnan tarkoitusta edistävä alkuperäinen voittoa maksi-
moiva strategia, liiketoimi tai liiketoimintapäätös muutetaan. Tästä näkökul-
masta tarkasteltuna yleisen mielipiteen huomiointi pienentää voittoa siitä, 
mitä se olisi ollut tilanteessa, jossa yleistä mielipidettä ei olisi ilmaantunut.  

 
Voimakkaan vastustuksen ilmaantuessa toiminnan sopeuttaminen yleiseen 

mielipiteeseen kuitenkin voi olla se tapa, joka nimenomaan maksimoi voittoa. 
Yksi yleinen mielipide sisältää oletuksen laajasta sidosryhmätuesta tätä mie-
lipidettä kohtaan, mikä puolestaan merkitsee voimakkaampaa taloudellista 
painetta yhtiölle toimia tämän mielipiteen mukaisesti. Tämä taas lopulta usein 

123  Ks. Aitta 2015 artikkelin Garriga, Elisabet – Melé, Domènec: Corporate Social Responsibility: Map-
ping the Territory. Journal of Business Ethics 53, 2004, s. 51 – 71) pohjalta. Strategisesta ja eettisestä 
yhteiskuntavastuusta yhtiöoikeuden kontekstissa Millon 2015. 



on myös voitontuottamistarkoituksen mukaista. Yleisessä mielipiteessä on siis 
voitontuottamista myötäilevä elementti.124  

 
Yleisen mielipiteen sivuuttaminenkin voi joissain tilanteissa olla voittoa 

maksimoivaa. Tällöin yhteiskuntavastuu ja toiminnan tarkoitus ovat ristirii-
dassa. Ristiriita voitontuottamisen ja yhteiskuntavastuun välille syntyy sellai-
sen yleisen mielipiteen kohdalle, jonka sivuuttaminen maksimoi voittoa. Eri-
tyislainsäädännön ja voittoa maksimoivan yleisen mielipiteen noudattamisen 
osalta ristiriitaa ei synny.125  

 
Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten edellä kuvattu yleisen mielipiteen ja osa-

keyhtiölain välille muodostuva oikeusdogmaattinen ristiriita merkityksellistyy 
hallituksen esityksen määritelmän myötä.  

 

55.1.2 Ristiriidan kuvaus 

 
Edellä kuvasin yhteiskuntavastuun ymmärrystavan symmetriaa suhteessa 
osakeyhtiölain normistoon eli ymmärrystavassa olevia elementtejä, jotka pie-
nentävät ristiriidan määrää osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun väliltä. Yh-
teiskuntavastuun määritelmässä on myös elementtejä, jotka lieventävät suh-
teeseen sisältyvää jännitettä muulla tavoin kuin ristiriidan määrää pienen-
tämällä. Käsittelen seuraavaksi näitä tekijöitä. Otan ensin tarkasteluun pelkän 
yhteiskuntavastuun määritelmän ja sen jälkeen tarkastelen sitä, miten tämän 
määritelmän nyanssit heijastuvat ristiriidan kuvaukseen. Tarkastelen erikseen 
yleisen mielipiteen ja erityislainsäädännön voitontuottamistarkoitusta legiti-
moivia elementtejä. 

 
Pääsanomani tässä osiossa on seuraava: olennaista legitimaation rakentumi-

sessa on se, että yhteiskuntavastuu kategorisoituu määritelmässä toiminnan 
rajoitteeksi. Tarkastelen ensin sitä, miten tämä rajoitteeksi määrittyminen 

124 Perustelin tätä artikkelissa (Aitta 2015) myös sillä, mitä hallituksen esityksessä on todettu yhteiskun-
nallisesti hyväksyttyjen menettelytapojen suhteesta voitontuottamistarkoitukseen – pitkän aikavälin voi-
tontavoittelun nimissä tulee usein toimia myös yhteiskunnallisesti hyväksyttyjen menettelytapojen mukai-
sesti sellaisissakin tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei siihen pakota (HE 109/2005, s. 39). Ilmaisujen sa-
mankaltaisuus – ulkopuolelta muiden määrittämät toimintatavat, jotka molemmat edustavat jonkinlaisen 
yhteiskunnallisen enemmistön kantaa – viittaa samantapaiseen voitontuottamistarkoituksen kanssa muo-
dostuvaan suhteeseen. Yleinen mielipide ja yhteiskunnallisesti hyväksytty mielipide eivät ole synonyyme-
jä, minkä vuoksi yhteiskunnallisesti hyväksytyistä menettelytavoista sanottua ei voida suoraan ymmärtää 
myös yleisen mielipiteen ja voitontuottamisen suhteen kuvaukseksi. Yleinen mielipide on spesifimpi ja 
sisältää jonkinlaista näkemystä sisällön määrittymisprosessista (henkilöiltä kysytään mielipidettä yhtiön 
toimintaa kohtaan ja suurin osa ihmisistä on samaa mieltä). Hyväksyttävyyden määrittymisen prosessi 
taas jää abstraktimmaksi suhteessa yleiseen mielipiteeseen – määräytymisen prosessi voi olla lainsää-
dännöllinen, yleiseen mielipiteeseen perustuva tai jokin muu.  Koska muotoilussa käytetään ilmaisua “sil-
loinkin kuin lainsäädäntö ei siihen pakota”, on viitataan tässä johonkin muuhun kuin lainsäädäntöproses-
siin. Yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tarkoitetaan tämän vuoksi jonkinlaista yhteiskunnan eri toimijoi-
den kannanottoa yhtiön toimintaan.  
125 Mähönen – Villa 2015 ja Pönkä 2013. Ks. kuitenkin Pöngän 2013, s. 27 huomautus lainsäädännön 
rikkomisen seurausten suhteesta siitä omistajille koituvaan hyötyyn.  



tapahtuu ja sen jälkeen sen heijastumista voitontuottamisen legitimaation 
rakentumiseen.  

 
Yleisen mielipiteen huomioinnissa on kyse kriteereistä ja rajoitteista, joita 

toiminnan tavoittelussa tulee huomioida. Yleisen mielipiteen mukaan toimi-
minen on sopeutumista toteutuneeseen tai toteutuvaksi ennustettavaan rajoit-
teeseen. Toimintaa eivät kuitenkaan ohjaa pelkästään rajoitteet, vaan ennen 
kaikkia tavoite. Määritelmässä nousee esiin siis kuvaus kahdenlaisista toimin-
nan ajureista – toiminnan tavoitteesta ja sille ehtoja asettavista rajoitteista. 
Yhteiskuntavastuusta ja toiminnan tavoitteesta muodostuu näin ollen erillisiä 
ja näin ollen myös erisisältöisiä toiminnan ajureita.126  

 
Tästä seuraa se, että kun yhteiskuntavastuu toteutuu toimintaan kohdistuvi-

en rajoitteiden kautta, tarve pohtia yhteiskuntavastuuta toiminnan tavoitetta 
koskevana kysymyksenä käy tyhjäksi. Määritelmässä legitimoituu näin se, 
että toiminnan tavoitteeseen ei kuulu yhteiskuntavastuu sekä yhteiskunta-
vastuusta puhdistettu toiminnan tavoitteen sisältö - oli se sitten voitontuot-
taminen tai jokin muu.  

 
Verrataan tai suhteutetaan määritelmä seuraavaksi osakeyhtiölain normis-

toon. Kun kyseistä määritelmää katsotaan rinnakkain osakeyhtiölain normis-
ton kanssa, muodostuu niiden välille seuraavanlainen kategorinen symmetria 
– määritelmässä yhteiskuntavastuu ei toteudu toiminnan tavoitteen kautta ja 
osakeyhtiölaissa toiminnan tarkoitukseen taas ei ole sisällytetty yhteiskunta-
vastuuta. Sitä siis ei ole laadittu sidosryhmien ja ympäristön intresseistä käsin. 

 
Miten tämä symmetria sitten heijastuu yhteiskuntavastuun ja voitontuotta-

misen suhteesta muodostuvaan kuvaukseen eli miten legitimoituminen tapah-
tuu? Tarkastellaan ensin erisisältöisen määritelmän myötä syntyvää suhteen 
kuvausta. Yhteiskuntavastuun määritelmä, joka olisi muodoltaan tavoite – 
esimerkiksi sidosryhmien intressien huomiointi yhtiön omien arvojen pohjalta 
– suuntaisi huomiota osakeyhtiölain toiminnan tavoitteeseen. Kuvauksessa 
asettuisi vastakkain voitontuottamistarkoitus ja vaihtoehtoisen yhteiskunta-
vastuullisemman toiminnan tarkoitus. Tällöin syntyvässä representaatiossa 
ensisijaistuisi se, että voitontuottamistarkoitus on vaihtoehtoista toiminnan 
tavoitetta vähemmän yhteiskuntavastuullinen. Palataan nyt hallituksen esityk-
sen määritelmään. Kun hallituksen esityksen määritelmän myötä voitontuot-
tamistarkoitusta vasten asettuukin toiminnan rajoite, ei representaatio yhtä 
voimallisesti esitä kysymystä voitontuottamisen asemasta toiminnan ainoa-
na tavoitteena.  

 
Ristiriitaa voitontuottamisen ja yhteiskuntavastuun välille edelleen muodos-

tuu – voitontuottamisen mukaista ei kaikissa tilanteissa ole toimia yhteiskun-
tavastuullisesti eli yleisen mielipiteen mukaisesti. Tämä ristiriita ei kuitenkaan 

126 Toiminnan tavoite ei siis aina/joskus/koskaan johda yhteiskuntavastuun toteutumiseen. 



uhkaa voitontuottamisen legitimaatiota toisin kuin toiminnan tavoitteiden 
välinen ristiriita edellä. Konfliktin paikantumisella on merkitystä sille, miten 
yhteiskuntavastuun ja voitontuottamistarkoituksen välinen oikeusdogmaat-
tinen ristiriita merkityksellistyy: ristiriidan muodostuminen tavoitteen ja 
rajoitteen välille johtaa siihen, ettei osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suh-
detta koskeva keskustelu ulotu voitontuottamistarkoituksen kyseenalaistami-
seen. Huomio ei kiinnity toiminnan tavoitteen sisältöön siinä mielessä, että se 
kyseenalaistuisi. Ristiriita näin ollen legitimoituu toisin kuin kuvauksessa, 
jossa ristiriita muodostuu tavoitteiden välille.  

 
Toki määritelmässä, jossa yhteiskuntavastuu nähtäisiin sidosryhmien intres-

sien huomiointina yhtiön omien arvojen mukaan voi oikeusdogmaattisen kon-
fliktin ”määräkin” olla suurempi verrattuna yleisen mielipiteen ja voitontuot-
tamisen kontaktipintaan. Tarkoitukseni oli kuitenkin edellä kuvata nimen-
omaan sitä, miten eronteko (yhteiskuntavastuu rajoitteena, ei tavoitteena) 
heijastuu voitontuottamistarkoituksen legitimiteettiin kontaktipinnan kuvauk-
sen nyanssierojen kautta, pidettäessä oikeusdogmaattisen ristiriidan ”määrä” 
vakiona.  

 
Pureudun vielä tarkemmin yleisen mielipiteen käsitteen anatomiaan ja nos-

tan siitä esiin kaksi elementtiä, joilla edellä esitetyllä tavalla on voitontuotta-
mistarkoitusta legitimoiva vaikutus. Näitä erittelemällä tulee näkyviin se, mi-
ten yhteiskuntavastuu rajoitteena edellä kuvatusti vähentää konfliktiin sisäl-
tyvää jännitettä. Ensimmäinen on yhteiskuntavastuun sisällön määrittymi-
nen yhtiön ulkopuolella ja toinen yleisen mielipiteen monoliittisuus.  

 
Aloitan ensimmäisestä. Yhteiskuntavastuu voidaan hahmottaa seuraavina 

työvaiheina: yhteiskuntavastuullisten toimien ajoituksen ja sisällön määrittä-
minen, mukaan lukien edistettävien intressien valinta, toteutus sekä yhteis-
kuntavastuullisen toiminnan kriteerien täyttymisen kontrolli. Yhteiskuntavas-
tuun rajautuessa yleisen mielipiteen ja erityislainsäädännön noudattamiseksi 
yhteiskuntavastuullisen toiminnan ajoituksen ja sisällön määrittäminen, mu-
kaan lukien toiminnassa edistettävien intressien valinta ulkoistuvat yhtiön 
ulkopuolisille markkinatoimijoille, muille sidosryhmille ja lainsäätäjälle. Yhti-
ön tehtäväksi jää sopeuttaa toimintansa näihin ulkopuolisiin vaatimuksiin.  

 
Vaihdetaan yhteiskuntavastuun määritelmäksi ymmärrys yhteiskuntavas-

tuusta yhtiön itsensä linjaamina ympäristön ja sosiaalisen toimintaympäris-
tön hyväksi toteutettavina toimenpiteitä. Miten voitontuottamistarkoitus täl-
löin representoituu? Nyt kuvauksessa ensisijaistuu kahden vaihtoehtoisen 
tavoitteen – voitontuottamisen ja yhtiön eettisten periaatteiden - välinen kon-
flikti. Voitontuottamisen nimissä toimittaessa valitaan edistettäviksi ne intres-
sit, jotka ovat voitontuottamistarkoituksen mukaisia, jolloin tavoitteen sisäl-
lössä ei jää tilaa muille intresseille. Sen sijaa sisällön määrittämisen työvai-
heen jäädessä pois yhtiöltä, kuvauksessa etualalle ei nouse kysymys ristiriitais-
ten intressien priorisoinnista.  



 
Seuraavaksi käsittelen toista yleisen mielipiteen voitontuottamisen asemaa 

legitimoivaa elementtiä – yleisen mielipiteen monoliittisuutta. Tällä viittaan 
siihen, että yleinen mielipide on yksi kannanotto yhtiön toimintaan. Jos yhden 
monoliittisen mielipiteen sijasta yhteiskuntavastuuna nähtäisiin valinta yhtiön 
ulkopuolella määrittyvien keskenään ristiriitaisten intressien välillä, huomio 
suuntautuisi kriteereihin ja perusteisiin, joilla johto valintansa näiden intres-
sien kesken tekee, kuten edellä ulkoistuksen tapauksessa. Näin monoliit-
tisuuskin suojaa sääntelyratkaisun legitimiteettiä suuntaamalla huomiota pois 
voitontuottamisen tarkoituksen mahdollisesta uudelleenarvioinnista.  

 
--- 
 
Lopuksi tarkastelen erityislainsäädännön voitontuottamistarkoitusta legi-

timoivaa vaikutusta.  Yhteiskuntavastuuta käsittelevissä viranomaisteksteis-
sä127  yhteiskuntavastuu on usein ymmärretty lainsäädännön tason ylittävinä, 
vapaaehtoisina toimenpiteinä. Vapaaehtoisuuden painotus yhteiskuntavas-
tuun määritelmissä on kohdistanut tarkastelun kiintopistettä nimenomaan 
yhtiöiden päätöksenteon ja strategioiden tarkasteluun.  

 
Osakeyhtiölain sääntely kohdistuu juuri tähän vastuun ”vapaaehtoiseen” 

osaan. Toiminnan tarkoitus rajaa liiketoimintapäätösten mahdollista sisältöä 
ja määrittää tapaa, jolla sidosryhmien intresseihin voidaan suhtautua.  

 
Hallituksen esityksen yhteiskuntavastuuta koskevassa määritelmässä yhteis-

kuntavastuuna ymmärretään vapaaehtoisen vastuun (yleinen mielipide) ohella 
erityislainsäädännön noudattaminen. Erityislainsäädäntö yhteiskuntavastuun 
elementtinä ei kyseenalaista sääntelyratkaisun legitimiteettiä, sillä sen noudat-
taminen on osakeyhtiölain mukaista, kuten aiemmin olen todennut. Vastuun 
jakaminen erityislainsäädännön ja yleisen mielipiteen kesken on sääntelyrat-
kaisulle legitimaatiota rakentava elementti. Osakeyhtiölain ja yleisen mielipi-
teen ristiriita – silloin kuin se ilmenee – on yhteiskuntavastuun näkökulmasta 
vähemmän ”hälyttävää” vastuun jakautuessa lakisääteisen ja sen yleisen mie-
lipiteen kesken. Yleisen mielipiteen (oikeusdogmaattinen) ”voitontuottamis-
myönteisyys” ja erityislainsäädäntö osana määritelmää ovat siis elementtejä, 
jotka pienentävät yhteiskuntavastuun ja osakeyhtiölain välisen ristiriidan 
määrää. 

 
Erityislainsäädäntö oletetaan hallituksen esityksessä sidosryhmien asemaa 

turvaavaksi128 ja sen taso riittäväksi. Myös tämän oletuksen kyseenalaistamat-
tomuus rakentaa voitontuottamiselle legitimiteettiä. Tason kyseenalaistami-
nen merkitsisi tarvetta tarkastella myös osakeyhtiölain sisältöä sen kannalta, 

127 Ks. esim. KOM (2001) 366, KOM (2002) 347, KOM (2006) 136. Katso tosin määritelmää koskevan 
paradigman vaihtumisesta Sjåfjell – Anker-Sørensen 2013, s. 16 – 17. 
128 Tarkasteltaessa esimerkiksi työlainsäädäntöä huomataan, että työlainsäädäntö on kuitenkin eräänlai-
nen työntekijän ja työnantajan etujen tasapainotus. Ks. työoikeuden diskursseista Ylhäinen 2015. 



pitäisikö toiminnan tavoitteeseen ja johdon velvoitteisiin lisätä yhteiskunta-
vastuuta turvaavia elementtejä. Lainsäädännön kuvaaminen yhteiskuntavas-
tuuta varmistavana voi myös vieraannuttaa lukijaa siitä ajatuksesta, että osa-
keyhtiölain noudattaminen voisi merkitä myös yhteiskuntavastuullisen toi-
minnan estymistä. 

 

55.1.3 Yhteiskuntavastuun määritelmästä yhteiskuntavastuun 
kriteerinä 

 
Toin ensimmäisessä artikkelissa esiin myös muutamia yhteiskuntavastuun 
määritelmän sisältöön sisältyviä ongelmakohtia.  

 
- Yhteiskuntavastuun määrittely yleiseksi mielipiteeksi rakentaa yhteis-

kuntavastuusta toimintaa, jossa ensisijaisena tavoitteena on yleisen hy-
väksynnän saavuttaminen, ei yhtiön liiketoiminnan seurausten kontrol-
lointi.129 Yhteiskuntavastuun ydin ei tässä ymmärrystavassa kohdistu 
yritystoiminnan sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten tunnistami-
seen ja kontrollointiin. Sen sijaan huomio kiinnittyy ulkopuolisten si-
dosryhmien reaktioon.130 Vastuun sisällön ulkoistava ja reaktiivinen 
ymmärrystapa resonoi niiden yhteiskuntavastuun suuntauksien kanssa, 
joissa käsitellään sidosryhmien huomiointia yritystoiminnan legitimitee-
tin edellytyksenä.131 Vastuun ulkoistaminen strategiatyöstä heijastuu 
myös siihen, minkälainen vastuullisen toiminnan taso on liiketoiminnas-
sa mahdollista saavuttaa – Heikkurinen ja Bonnedahl (2013) ovat huo-
mauttaneet siitä, ettei vastuun ulkoistamisen myötä ole mahdollista saa-
vuttaa kestävän kehityksen vahvan määritelmän mukaisia kriteereitä, 
vaan korkeintaan on mahdollista saavuttaa heikon kestävänä kehityksen 
mukaiset kriteerit.132 Sjåfjell (2012) puolestaan on todennut voitonmak-

129 Toiminnan sopeuttaminen ympäristön odotuksiin on tapa hankkia toiminnalle legitimaatiota. Ks. Sche-
rer – Palazzo – Seidl  2013, jotka erittelevät kolme strategiaa, joilla legitimaatiota kartutetaan: sopeutumi-
nen ulkopuolisiin odotuksiin, sidosryhmien ymmärrystapoihin vaikuttaminen sekä keskustelu niiden kans-
sa, jotka kyseenalaistavat legitimaation. 
130 Ks. Heikkurinen – Bonnedahl 2013,  s. 194, Heikkurinen – Forsmann-Hugg 2011, s. 309 sekä Heikku-
rinen 2010 s. 150-151. Yhteiskuntavastuututkimuksessa on tunnistettu seuraavat yhteiskuntavastuullisen 
toiminnan tai yhteiskuntavastuuseen suhtautumisen tavat (aggressiviisuustasot): passiivinen (passive), 
jolla tarkoitetaan sitä, ettei näihin teemoihin kiinnitetä lainkaan huomiota;  reaktiivinen (reactive), jolla vii-
tataan reagointiin ulkoa tuleviin vaatimuksiin; ennakoiva (proactive), joka tarkoittaa ulkopuolelta tulevien 
paineiden ennakointia; liiketaloudellinen (entrepreunial), jossa sidosryhmien intressit nähdään liiketoimin-
tamahdollisuutena ja rakentava (creative), jossa pyritään itse liiketoiminnan kautta aikaansaamaan jotain 
uutta yhteiskuntavastuullista (ks. Heikkurinen – Forsmann-Hugg, 2011 s. 309 sekä Heikkurinen 2010 s. 
150-151). Hallituksen esityksen representaation yhteiskuntavastuunäkemys asemoituu reactive tai proac-
tive – suhtautumistapojen sisään. 
131 Näinä suuntauksina voidaan pitää esimerkiksi yhteiskuntavastuun tarkastelua moral agency sekä so-
cial contract –kehysten kautta. Näistä ensimmäisessä painotetaan yhtiöiden toimintaa yhteiskunnan arvo-
jen mukaan ja jälkimmäisessä velvollisuuksia ja oikeuksia, joita yhtiöillä on toimintansa legitimiteetin eh-
tona, ks. näistä yhteiskuntavastuukeskustelun kontekstissa Siltaoja – Vehkäperä (2010), s. 496.  
132 Heikossa kestävän kehityksen mallissa luonnon pääoman nähdään olevan korvattavissa. Lisäksi ta-
loudellisen kasvun ja kestävyyden välillä ei nähdä ristiriitaa. Vahvassa kestävyydessä taas painotetaan 
systeemistä ajattelua – talouden ja yhteiskunnan systeemit nähdään ekosysteemille alisteisina. Ekosys-



simoinnin olevan merkittävin ympäristövastuun toteutumisen este, min-
kä vuoksi hän suositteleekin osakeyhtiölakia kohtaan asennetta, jossa si-
ihen suhtauduttaisiin välineenä, jolla kestävän kehityksen tavoitteet voi-
taisiin saavuttaa. 

- Yhtä yleistä mielipidettä yhtiön toimintaa kohtaan ei aina muodostu, 
vaan toimintaympäristön reaktiot voivat olla ristiriitaisia. Representaati-
ossa yhtiön toimintaa vastustavan laajan yleisen mielipiteen puuttumi-
nen mahdollistaa keskittymisen yhteiskuntavastuusta tyhjäksi tehtyyn 
toiminnan tarkoitukseen. Kaikki voitontuottamisen nimissä johtuvat 
ympäristön tilaa tai sosiaalista hyvinvointia heikentävät toimet, jotka ei-
vät ole lainvastaisia ja joita vastustamaan ei synny monoliittista yleistä 
mielipidettä ovat tässä määritelmässä sallittuja.  

- Yleinen mielipide yhteiskuntavastuun kriteerinä sisältää oletukset riittä-
västä (ja objektiivisesta) tiedon tuottamisesta ja jakamisesta. Yhteiskun-
nan ja yhtiön vuorovaikutuksen näkeminen yksisuuntaisena (yhtiö so-
peutuu ulkopuolisten vaatimuksiin) peittää näkyvistä ne yhtiön vallan-
käytön tavat, joilla se pystyy vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen.133  

- Sidosryhmillä tai muilla toimintaympäristön tahoilla voi olla erilaiset 
mahdollisuudet osallistua yleisen mielipiteen muodostamiseen. Kenen 
mielipidettä ”yleinen” mielipide edustaa? 

 

55.2 Legitimoitumisen tavat osakeyhtiöoikeudellisessa 
tiedossa (artikkelit 3 ja 4) 

 

Kahdessa viimeisessä artikkelissa tarkasteltiin omistajalähtöisen sääntelyrat-
kaisun legitimaation rakentumista. Tarkastelun kohteena olivat suomalaiset, 
omistajalähtöistä paradigmaa edustavat yhtiöoikeudelliset kirjoitukset sekä 
eräät ulkomaiset kirjoitukset, jotka taustoittivat suomalaisissa kirjoituksissa 
esiintyviä teorioita ja yleisiä oppeja. Artikkeleissa tarkasteltiin sidosryhmiin 
heijastuvan sääntelyratkaisun sisältöä, sitä, miten tämä sääntelyratkaisu on 
perusteltu ja lopuksi legitimaation vaikutelman kannalta ratkaisevia tiedon 
elementtejä.  

 
Omistajalähtöisyys ja sitä ilmentävät normit perustellaan käsittelemissäni 

osakeyhtiöoikeudellisissa teksteissä lähinnä sopimusverkkomallin134 ja pää-

teemin nähdään määrittävän rajat näille systeemeille. Talouden kasvun rajat määrittyvät toisin sanoen 
ekosysteemin kantokyvyn mukaan (Heikkurinen – Bonnedahl 2013).  
133 Ks. Banerjee 2014. 
134 Toisin kuin aiemmin Alchian ja Demsetz (1972), jotka olivat painottaneet tuotannollista yhteistyötä ja 
sen valvontaa toiminnan järjestymisessä, Jensen ja Meckling (1976) näkivät yhtiön toiminnan järjestyvän 
useiden sopimusten verkostona, jonka kautta eri toimijoiden ristiriitaiset intressit asettuvat tasapainoon. 
Koska yhtiö ei tässä näkemyksessä ole sopimusverkosta irrallinen entiteetti, ajatukset yhtiön toiminnan 
tarkoituksesta tai vastuusta ovat Jensenin ja Mecklingin mukaan harhaanjohtavia. 



mies-agentti –teorian avulla. Lisäksi perusteluissa on nojauduttu pieniltä osin 
omistusoikeusoikeusteoriaan. Käsittelemässäni aineistossa päämies-agentti –
teorian ja sopimusverkkomallin selitysvoima oli kuitenkin voimakkain. Vahva 
teoreettinen taustoitus rakentaa sääntelyratkaisulle objektiivisuuden vaiku-
telmaa, mikä puolestaan torjuu vaikutelmaa siitä, että sääntelyratkaisu olisikin 
ensisijaisesti ideologinen tai vain tietyn tahon etuja palveleva. Seuraavaksi 
kuvaan tapaa, jolla tarkastelemissani kirjoituksissa on omistajalähtöisyyttä 
perusteltu. Tätä käsittelin neljännessä artikkelissa. Sen jälkeen käyn läpi nel-
jännessä artikkelissa havaitut legitimaatiota rakentavat tiedon elementit.  

 

55.2.1 Omistajalähtöisyyden perustelut 

 
Sopimusverkkomallissa tarkastellaan eri sidosryhmien asemia suhteessa toi-
siinsa sekä yhtiöön ja sen johtoon. Yhtiötä tarkastellaan sopimusverkkomallis-
sa yhtiön toimintaan liittyvien tahojen sopimuksenomaisten suhteiden verkos-
tona. Mallinnuksessa yhtiö nähdään ikään kuin näiden tahojen keskinäisten 
sopimusten lopputuloksena. Toiminnan tarkoituksen sisällön määrityksessä 
sopimusverkkomallinnus näkyy siten, että toiminnan tarkoitus johdetaan ver-
tailemalla eri sidosryhmien asemia toisiinsa. Asemat puolestaan muodostuvat 
elementeistä, jotka kuvaavat eri tahojen saamaa turvaa tai heihin kohdistuvaa 
riskiä suhteessa yhtiöön.  

 
Toiminnan tavoitetta ja fidusiaarivelvoitteita mallinnetaan sopimusverkko-

mallissa kysymyksen ”kenen asemaa yhtiön toiminnassa tulee edistää?” kaut-
ta. Sopimusverkkomalli itsessään ei edellytä yhden tahon nimeämistä yhtiöoi-
keudellisen suojan kohteeksi.135 Sen mukaan tahot voivat sopia riskin, päätök-
senteko-oikeuksien ja tuoton jakamisesta haluamallaan tavalla. Fidusiaarista 
suojaa, kontrollioikeuksia ja residuaalista riskiä voidaan mallin puitteissa siis 
jakaa.  

 
Sopimusverkkomallinnuksen lopputulokseksi saadaan kuitenkin osakkeen-

omistajien määrittyminen haavoittuvaisimmaksi ja näin ollen eniten osakeyh-
tiöoikeudellista suojaa tarvitsevaksi tahoksi. Haavoittuvaisuutta perustellaan 
osakkeenomistajien residuaalisella asemalla ja muiden tahojen vahvemmalla 
sopimuksellisella asemalla suhteessa yhtiöön. Tällä tarkoitan sitä, että sopi-
musjärjestelyn on todettu rakentavan ulkopuolisille sidosryhmille omistajia 
suojatumpaa asemaa parempien neuvottelumahdollisuuksien, sopimusoikeu-
dellisen lainsäädännön olemassaolon sekä eksplisiittisten sopimusehtojen 
vuoksi.136  

 

135 Macey 1999. 
136 Marcoux 2003 ja Sundaram – Inkpen 2004.  



Omistajien määrittyminen haavoittuvaisimmaksi näkyy laissa siten, että 
toiminnan tavoitteita on vain yksi, sen sisältö on voitontuottaminen osakkeen-
omistajille ja johdon tulee edistää tätä tavoitetta kaikessa toiminnassaan eikä 
johto näin ollen saa siis poiketa tästä.  

 
Myös päämies-agentti –teorialla on taustoitettu toiminnan tarkoituksen lo-

pullista muotoilua. Päämies-agentti –teoria osakeyhtiölain kontekstissa mer-
kitsee johdon tehtävien ja osakkeenomistajien oikeuksien tarkastelua päämie-
hen edun turvaamisen näkökulmasta.137 Opportunistisen käytöksen uhan eli-
minoinnista muodostuu tällöin keskeinen sääntelyn tehtävä. 

 
Päämies-agentti –teoria antaa sopimusverkkomallin kanssa samansisältöi-

sen vastauksen siihen, kenen asemaa toiminnassa tulee edistää. Vaihtoehtoi-
sen intressin edistäminen olisi epärationaalista, opportunismin uhkaa kasvat-
tavaa ja johtaisi rahoituksen ja valvonnan kannustimien heikkenemiseen. Voi-
tontuottamisesta poikkeamista ei tarkastelemissani kirjoituksissa eksplisiitti-
sesti käsitelty. Yhtiöoikeudesta kuitenkin löytyy tätä teemaa lähellä oleva kes-
kustelu sidosryhmäteorian toimivuudesta yhtiön hallintomallina.138 Sidosryh-
mäteoria on näissä osakeyhtiöoikeudellisissa kirjoituksissa nähty monitavoit-
teisena toimintana. Monitavoitteisuutta kohtaan on omistajalähtöisyyden teo-
riassa terävät vasta-argumentit. Monitavoitteisuus johtaa päätöksenteon hal-
vaantumiseen, opportunismin lisääntymiseen ja valvonnan hankaloitumi-
seen.139 Monitavoitteisuus on myös nähty tilana, jossa yhtiöllä ei ole tavoitet-
ta.140  

 
Seuraavassa jaksossa tarkastelen monitavoitteisuuden merkitystä sääntely-

ratkaisun legitimoitumiselle. 
 
 

55.2.2 Keskustelun rajautuminen kysymykseksi toiminnan tavoit-
teen sisällöstä 

 
Osakeyhtiöoikeudessa sidosryhmien huomioinnin mahdollisuuksien lisäämi-
sestä keskustellaan yleensä toiminnan tavoitteen eli maksimoivan suureen 
sisällön ja johdon fidusiaaristen velvollisuuksien määräytymisen kontekstissa. 
Sidosryhmien huomioinnin on tällöin mahdollista kategorisoitua voitontuot-

137 Lähtökohtana teorian soveltamiseen osakeyhtiölain kontekstissa on osakkeenomistajuuden luontees-
sa tapahtunut muutos. Omistuksen hajautuminen ja vallan keskittyminen johdolle on yhdistelmä, joka on 
rakentanut omistajan ja johdon välille intressiristiriitaa ja valvontaongelmaa, ks. Berle – Means 1991. In-
tressiristiriidasta esim. Timonen 2000, s. 41 – 43. 
138 Ks. esim. Jensen 2001, Sternberg 1999, Marcoux 2003, Mähönen – Villa 2015 ja Pönkä 2013. 
139 Jensen 2001. Samansuuntaisesti Sternberg 1999, Bainbridge 1993, Pönkä 2013ja  Goodpaster 1991. 
Yhtiöoikeudellisen sääntelyn ja rahoitusmarkkinoiden toimintaedellytysten suhteesta Mähönen 2009. 
140  Jensen 2001. 



tamisen syrjäyttäväksi vaihtoehtoiseksi toiminnan tavoitteeksi tai monitavoit-
teisuudeksi.  

 
Yhteiskuntavastuukeskustelun rajautuminen kysymykseksi toiminnan ta-

voitteen sisällöstä on samalla sääntelyratkaisua legitimoiva elementti. Tähän 
on kaksi syytä jotka esittelen seuraavaksi vaihtoehtoisen yhteiskuntavastuun 
ymmärrystavan avulla. Ensimmäinen syy on se, että keskusteltaessa yhteis-
kuntavastuusta toiminnan tavoitteena, omistajalähtöisyys määrittyy toimi-
vimmaksi sääntelyratkaisuksi. Toinen syy liittyy taas omistajalähtöisyyttä 
kyseenalaistavan kuvauksen piilossa pysymiseen tai hämärtymiseen.  

 
Osakeyhtiöoikeudellinen tieto sisältää terävät argumentit voitontuottamisen 

tarkoituksesta luopumista vastaan. Vaihtoehtoisen toiminnan tarkoituksen 
nähdään heikentävän rahoituksen ja valvonnan kannustimia. Monitavoittei-
suuden taas nähdään heikentävän rahoituksen ja valvonnan kannustimia sekä 
johtavan johdon opportunistisen käytöksen lisääntymiseen sekä johdon pää-
töksenteon hankaloitumiseen. Ehdotukset yhteiskuntavastuun lisäämisestä 
toiminnan tavoitteen muuttamisen kautta voidaan näin ampua alas toiminnan 
tarkoituksen vaihtamiseen liittyvillä uhkakuvilla. Omistajalähtöisyys määrittyy 
näin siis järkevimmäksi toimintatavaksi. 

 
Sen lisäksi, että intressi ylennetään kaikessa toiminnassa edistettäväksi vaih-

toehtoiseksi tai rinnakkaiseksi toiminnan tavoitteeksi, voidaan sidosryhmiä 
huomioida ja yhteiskuntavastuuta toteuttaa myös säilyttämällä liiketoimin-
nassa tietty lainsäädännön ylittävä itseisarvoinen sidosryhmien huomioinnin 
minimitaso muuttamatta kuitenkaan toiminnan tavoitetta.141 Minimitasolla 
viittaan yhteiskuntavastuun toteuttamiseen yhtiön asettamien toiminnan ta-
voitetta koskevien rajoitteiden muodossa.142  

 
Tavoitepohjaisen vastuun ja osakeyhtiölain suhteen kuvauksessa ensisijais-

tuu toiminnan tarkoituksen muuttamisen epärationaalisuus ja näin muodos-
tuva omistajalähtöisyyden paremmuuden kuvaus. Tämä vahva rationaalisuu-
den kuvaus vie huomiota siltä, että vaikka omistajalähtöinen sääntelyratkaisu 
on rationaalisempi kuin muut, omistajalähtöinen sääntelyratkaisu myös estää 
sidosryhmien huomiointia. Miten sitten rajoitepohjaisen yhteiskuntavastuun 
ja osakeyhtiölain suhteen kuvaus eroaa tästä? Rajoitepohjaista vastuuta koh-
taan ei ole osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa yhtä teräviä vasta-
argumentteja kuin toiminnan tavoitteen muuttamista kohtaan.143 Siksi omis-

141 Vrt. Campbell’n (2007) määritelmä yhteiskuntavastuusta: sidosryhmien hyvinvoinnin edistämistä ja 
sidosryhmien aseman heikentämisestä pidättäytymistä.  
142 Vrt. Goodpaster 1991, joka näkee yhtiöllä olevan myös ei-fidusiaarisia velvoitteita sidosryhmiä koh-
taan. Näin sidosryhmien intressit heijastuvat yhtiön toimintaan siten, ettei omistajien ja yhtiön erityissuh-
detta tarvitse kyseenalaistaa. 
143 Aitta 2018: ”Kritiikki toiminnan tavoitteen puuroutumisesta ja johdon päätöksenteon mahdottomuudes-
ta ei yhtä hyvin sovellu toimintamalliin, jossa maksimoidaan voittoa siten, ettei tämä toiminta heikennä 
sidosryhmän/sidosryhmien asemaa. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin monitavoitteisuus, rajoitetun voi-
tontuottamisen toimintamalli sisältää selkeämmän valintakriteerin toimintatapojen välillä. Tätä mallia voi-



tajalähtöisyys ei representoidu yhtä selvästi rationaalisena sääntelyratkaisuna 
kuin tarkasteltaessa yhteiskuntavastuuta vaihtoehtoisena tai rinnakkaisena 
toiminnan tavoitteena. Kun vahva rationaalisuuden vaikutelma ei etualaistu, 
jää representaatiossa tilaa myös osakeyhtiölain joustamattomuuden kuvauk-
selle sidosryhmien huomioinnin suhteen. Tämä ei vahvista legitimaation vai-
kutelmaa, vaan ennemminkin heikentää sitä. 144  

 
Kaikenlaisen voitontuottamisesta poikkeamisen kategorisointi vaihtoehtoi-

seksi tai rinnakkaiseksi toiminnan tavoitteeksi on siis tarkoituksenmukaista 
voitontuottamisen legitimiteetin kannalta ja näin ollen tehokas väline puolus-
tettaessa voitonmaksimointia toiminnan ainoana tavoitteena.145  

 

55.2.3 Haavoittuvaisuuden konstruointi 

 
Kiinnitin neljännessä artikkelissa myös huomiota tapaan, jolla haavoittuvai-
suus konstruoitiin. Tein seuraavia havaintoja. Haavoittuvaisuus kriteerinä 
antaa ymmärtää että haavoittuvaisinta sidosryhmää kartoittava vertailu on 
tehty ja että eri sidosryhmistä on haavoittuvaisin taho löytynyt. Hallituksen 
esityksessä todetaankin, että sidosryhmät on huomioitu lakia valmisteltaessa. 
Seuraavaksi tuon esiin, mitkä seikat haavoittuvaisuuden konstruointitavassa 
liittyvät omistajalähtöisyyden legitimoitumiseen. 

 
Haavoittuvaisuuden vertailun piiriin pääsevät vain sopimussuhteiset ja tu-

loslaskelmassa ilmenevät tahot. Tämä johtuu siitä, että omistajien haavoittu-
vaisuus rakentuu sopimusaseman ja residuaalisen aseman perusteella. Sidos-
ryhmät, joihin yhtiön toiminta vaikuttaa, mutta joilla ei ole sopimussuhdetta 
tai muuta taloudellista saamista yhtiöstä, jäävät tarkastelun ulkopuolelle.  

 
Toiseksi, haavoittuvaisuuden konstruoinnissa kiinnitetään huomiota vain 

riskipositiota muodostaviin taloudellisiin seikkoihin, vaikka kaikki haavoittu-
vaisuuden elementit eivät välttämättä sidosryhmien näkökulmasta ole edes 

daan kuitenkin kritisoida sen perusteella, että sidosryhmien nykytason säilyttäminenkin voidaan nähdä 
voitontuottamiselta tilaa vievänä toiminnan tavoitteena ja siksi johdon valvontaa vaikeuttavana, opportu-
nismia aiheuttavana ja rahoitusmarkkinoiden toimintaedellytyksiä heikentävänä. Nämä uhat lienevät kui-
tenkin selvästi pienempiä tällaisessa mallissa kuin monitavoitteisuudessa” 
144 Taloustieteellisen mallinnuksen näkökulmasta on ymmärtääkseni epätäsmällistä pitää tällaista sidos-
ryhmien huomiointia voitontuottamista uhkaavana rinnakkaisena tavoitteena. Sidosryhmien huomioinnin 
vähimmäistasojen ylläpitämisessä on kyse ehtojen ja olosuhteiden määrittämisestä, joissa voitontuotta-
mista voidaan harjoittaa, ei toiminnassa maksimoitavasta tavoitteesta. Esimerkiksi kenties merkittävintä 
voitontuottamiselle vähimmäiskriteerejä asettavaa rajoitetta – erityislainsäädäntöä – ei sisällytetä tavoite-
funktioon maksimoitavaksi suureeksi, vaikka se liiketoimintapäätösten sisältöön vaikuttaakin, vaan tavoi-
tefunktion rajoitteeksi. 
145 Yhteiskuntavastuuta toiminnan tavoitteena/rajoitteena käsiteltiin myös kahden ensimmäisen artikkelin 
tutkimustulosten yhteydessä. Siinä yhteiskuntavastuun näkeminen toiminnan rajoitteena muodostui sään-
telyratkaisua legitimoivaksi tekijäksi. Tässä taas rajoitepohjainen vastuu muodostuu sääntelyratkaisun 
legitimaatiota kyseenalaistavaksi tekijäksi. Eri yhteyksissä rajoiteajattelulle muodostui siis päinvastaiset 
funktiot sääntelyratkaisun legitimoitumisen suhteen.  



redusoitavissa taloudellisiksi. Tämä on ensimmäinen tapa, jolla haavoittuvai-
suuden kriteeristössä näkyy yhtiön näkökulma: toisin kuin ympäristölle ja 
sidosryhmille, yhtiölle vaikutukset ovat kaikissa tilanteissa taloudellisia.  

 
Yhtiön näkökulma näkyy myös haavoittuvaisuutta konstruoivien kriteerien 

sisällössä. Haavoittuvaisuutta konstruoivat kriteerit kuvaavat vain tapoja, joil-
la omistajat eroavat muista. Muita sidosryhmiä tarkastellaan yhtenä kokonai-
suutena. Haavoittuvaisuutta ei tarkastella sellaisten kriteerien kautta, jotka 
kuvaisivat muiden kuin omistajien haavoittuvaisuutta tai osakkeenomistajien 
turvattua asemaa suhteessa muihin sidosryhmiin. Esimerkiksi omistajien ris-
kipositioon vaikuttavasta residuaaliasemasta huomioidaan vain siihen liittyvä 
negatiivisen riskin mahdollisuus, muttei sitä tasapainottavaa positiivista ris-
kiä. Vain omistajilla on puolestaan tämä positiivisen riskin mahdollisuus. Tä-
mä ei näy tarkastelussa omistajien haavoittuvaisuutta pienentävänä eikä ase-
maa vahvistavana tekijänä.146  

 
Omistajien haavoittuvaisuuden perustelu on siis muotoa ”koska omistajat 

ovat näissä kahdessa suhteessa haavoittuvaisia, ovat he haavoittuvaisimpia”. 
Nämä seikat johtavat siihen, ettei kyseisillä kriteereillä minkään muun tahon 
ole mahdollista määrittyä haavoittuvaisimmaksi tahoksi.  

 
Haavoittuvaisuuden konstruoinnin tarkastelu muodostaa kuvan argumen-

taatiosta, jossa koko kysymyksenasettelu osakeyhtiölain yhteiskuntavastuun 
riittävyydestä käännettiin toisinpäin: omistajien etuoikeutetun aseman kriit-
tinen tarkastelu korvautui omistajalähtöisessä paradigmassa vaatimuksella 
haavoittuvaisten osakkeenomistajien suojelusta.  

 
Omistajalähtöisyyttä on legitimoitu myös muiden sidosryhmien etujen nä-

kökulmasta. Omistajien etujen priorisoinnin on nähty johtavan muidenkin 
tahojen kannalta hyvään tai parhaaseen lopputulokseen.147  

 

55.3 Oikeusdogmaattiset tutkimustulokset 

 
Väitöskirjan oikeusdogmaattiset johtopäätökset koskevat erilaisia kynnyksiä ja 
ehtoja, joita osakeyhtiölaki asettaa sidosryhmien huomioinnille. Näitä käsitte-
lin kappaleessa 1.2.1. Näiden havaintojen perusteella voidaan tarkastella sitä, 

146 Esimerkiksi työntekijän riskiä tulla tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanotuksi ei huomioitu tässä 
hahmotelmassa. Työntekijän taloudellista riskiä tuotannollis-taloudellisten irtisanomisten suhteen lisää se, 
että työntekijällä harvoin on realistia mahdollisuuksia omalla ponnistelullaan estää irtisanomista. Riskipo-
sitiohahmottelussa ei näy myöskään se, ettei yhtiö voi yksipuolisesti hankkiutua eroon osakkeenomista-
jastaan, toisin kuin työntekijästä (huom. poikkeuksina tästä lunastuslauseke (OYL 3:7) ja suostumuslau-
seke (OYL 3:8)). 
147 Vahtera 2011, s. 148 ja 156,  Sjåfjell – Johnson – Anker-Sorensen – Millon 2015, s. 79 – 80. 



missä määrin osakeyhtiölaki sallii, velvoittaa ja estää sidosryhmien huomioin-
nin liiketoiminnassa.  

 
Osakeyhtiöoikeudellisia ehtoja sidosryhmien huomioinnille muodostavat 

toiminnan tarkoituksen asema, liiketoimintapäätöksiä koskeva johdon ja 
omistajien välinen työnjakomalli sekä omistajien oikeudet liiketoiminnalliseen 
päätöksentekoon. Johto on velvollinen edistämään yhtiön etua, mikä hallituk-
sen esityksessä tarkennetaan toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi siten, 
ettei toiminnan jatkuvuus vaarannu. Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, 
että johdon tulee edistää toiminnan tavoitetta ja jatkuvuutta kaikessa toimin-
nassa. Sidosryhmien intressejä ei näin ole mahdollista huomioida muuten 
kuin voitontuottamisen ja toiminnan jatkuvuuden nimissä. Myös liiketoimin-
nallista valtaa käyttävien johdon jäsenten mahdollisuuksia toimia tehtäväs-
sään omantunnon, arvojen ja etiikan mukaan on näin rajoitettu.  

 
Työnjakomallissa omistajat valitsevat hallituksen, hallitus toimitusjohtajan 

ja yhtiön johto päättää liiketoiminnan sisällöstä. Laissa rakennetaan kuitenkin 
kanavia, joita pitkin omistajille avautuu suorempia mahdollisuuksia vaikuttaa 
liiketoiminnan sisältöön. Omistajat voivat yksimielisinä muuttaa yhtiöjärjes-
tyksellä toiminnan tarkoitusta ja näin sitä tavoitetta, jota johdon tulee kaikessa 
toiminnassa edistää. Lisäksi osakkeenomistajat voivat järjestellä johdon ja 
osakkeenomistajien välistä työnjakomallia oletusarvoisesta poikkeavaksi (OYL 
5:2.1). Yhtiöjärjestyksen muokkauksen lisäksi omistajat voivat spontaanisti 
ottaa itselleen johdon liiketoiminnalliseen päätöksentekoon liittyviä tehtäviä ja 
tehdä näin myös toiminnan tavoitteesta poikkeavia päätöksiä (OYL 5:2.2).  

 
Vedetään oikeusdogmaattiset tutkimustulokset yhteen osion alussa esitetyn 

karkeahkon kysymyskokonaisuuden avulla (Missä määrin osakeyhtiölaki sallii, 
velvoittaa tai estää sidosryhmien huominnin?). Osakeyhtiölaki ei velvoita ly-
hyen tähtäimen voitonmaksimointiin ja ympäristölle haitalliseen toimintaan, 
mutta sallii sen. Toisaalta osakeyhtiölaki velvoittaa vastuullisempaan toimin-
taan toimintaympäristön rakentuessa siten, että vastuuton toiminta heikentää 
voitontuottamismahdollisuuksia. Voitontuottamisen normi taas estää vastuul-
lisen toiminnan tilanteessa, jossa vastuullinen toiminta ei ole samalla voittoa 
tuottavaa. Lisäksi osakeyhtiölaki mahdollistaa siirtymisen sidosryhmäteorian 
mukaiseen hallintoon sekä voitontuottamisesta poikkeamisen yhtiöjärjestys-
määräyksellä tai yksimielisten omistajien päätöksellä. Yhteiskuntavastuun 
taloudellisen elementin näkökulmasta taas omistajalähtöisyys ja voitonmak-
simointi juurikin ovat yhtiön yhteiskuntavastuuta.  

 

55.4 Sääntelyratkaisua legitimoivat elementit 

 
Kertaan vielä havaitsemani osakeyhtiöoikeudellisen sidosryhmäsääntelyn legi-
timaation rakentumisen elementit.  



 
- Osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa osakkeenomistajat näyttäytyvät haa-

voittuvaisimpana tahona. Haavoittuvaisuusvertailun lopputulosta ohjaa-
vat kriteerit, joilla haavoittuvaisuutta mitataan.  

- Sidosryhmien huomioinnin kategorisoiminen monitavoitteisuudeksi pi-
tää keskustelun toiminnan tavoitteen sisältöä ja maksimoitavaa suuretta 
koskevana. 

- Sidosryhmien huomioinnista keskusteleminen toiminnan tavoitteena 
mahdollistaa omistajalähtöisyyttä puolustavat opportunismin uhkaan ja 
tehokkuuden heikentymiseen liittyvät vasta-argumentit.  

- Omistajalähtöisyyttä on puolustettu myös muiden sidosryhmien pidem-
män tähtäimen edulla.  

- Loput elementit liittyvät hallituksen esityksen määritelmään. Viides teki-
jä on erityislainsäädännön rooli yhteiskuntavastuun toteutumisen tur-
vaamisessa ja kuudes oletus sen riittävästä tasosta sidosryhmien huomi-
oinnissa. Oletus riittävästä tasosta mahdollistaa sen, että vastuu voidaan 
siirtää erityislainsäädännölle.  

- Hallituksen esityksessä käytetään yhteiskuntavastuun määritelmää, jon-
ka puitteissa osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun välinen jännite piene-
nee. Jännite pienenee kahdesta syystä: suhteen ristiriitaisen alueen pie-
nenemisen kautta ja sen kautta, että ristiriita merkityksellistyy legitimaa-
tion kannalta vaarattomaksi. Ensimmäisellä tarkoitan sitä, että yhteis-
kuntavastuun määritelmä on mahdollisimman symmetrinen osakeyhtiö-
lain mukaisen liiketoiminnan kanssa. Tällöin osakeyhtiölaki representoi-
tuu yhteiskuntavastuullisena ja osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun 
suhde ristiriidattomana.  

- Legitimoivana tekijänä voidaan myös nähdä hallituksen esityksen määri-
telmässä muodostuva yhtiöiden yhteiskunnallisen rooli representaatio. 
Yhteiskuntavastuu määrittyy yhtiön ulkopuolelta eikä yhtiön tarvitse 
pohtia vastuun sisältöä tai ajoitusta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 Johtopäätökset tutkimustulok-
sista 

 
Legitimoivien elementtien kartoituksen perusteella voidaan hahmottaa strate-
gioita, joilla elementit rakentavat omistajalähtöisyydelle ja voitontuottamis-
tarkoituksen asemalle legitimaatiota. Tässä johtopäätösosiossa siirrän edellä 
esitetyt tutkimustulokset tiukemmin diskurssianalyyttisiin tutkimuskehyksiin. 
Tarkastelen legitimoitumista toisaalta erilaisina prosesseina, logiikkoina ja 
diskursiivisina legitimoitumisstrategioina ja toisaalta merkitysten muodostu-
misena ja vaihtoehtoisten merkitysten poissulkeutumisena. 

 
Omistajalähtöisyyden legitimoituminen perustuu tapaan, jolla yhteiskunta-

vastuun  ja omistajalähtöisyyden tai voitontuottamisen suhde jäsentyy osake-
yhtiöoikeudellisessa tiedossa. Kun seuraavaksi tarkastelen legitimoitumisen 
prosesseja tarkemmin, tulee näkyviin yhteiskuntavastuun merkitys omistaja-
lähtöisyyden legitimaatiossa. Tämä on mielenkiintoinen havainto sitä vasten, 
että hallituksen esityksessä suhde on esitetty etäisenä.148 

 
Omistajalähtöiseen sääntelyratkaisuun on päädytty ajassa, jossa keskustelu 

yhteiskuntavastuusta on siirtynyt marginaalista valtavirtaan. Tarkastelemas-
sani osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa tämä kielenkäytön yhteiskunnallisessa 
kontekstissa rakentuva jännite pienenee osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun 
välisen konfliktin hallinnan kautta: omistajalähtöisen toimintatavan ja sidos-
ryhmien huomioinnin suhteen (vastakkainasettelullinen) luonne muokkautuu 
vaikutelmaksi konsensuksesta.  

 
Tarkastelen aluksi keinoja, joilla vaikutelma konsensuksesta rakentuu ja sitä, 

miten osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhteen kuvauksilla vaikutetaan 
legitimiteetin rakentumiseen. Sen jälkeen tarkastelen kahta legitimoitumisen 
päästrategiaa – sääntelyratkaisujen keskinäisen vertailun kautta rakentuvaa 
legitimaatiota sekä muuhun suotuisuuteen pohjautuvaa legitimaatiota. Kol-
manneksi nostan esiin tarkempia legitimoivia strategioita van Leeuwenin 
(2007) pohjatyöhön tukeutuen. Neljänneksi tarkastelen legitimoitumista pe-
rinteisestä diskurssianalyyttisestä näkökulmasta – merkitysten muodostumi-
sen kannalta. Viimeiseksi tarkastelen sitä, miten sääntelyratkaisun legitimoi-

148 Aitta 2015 ja 2016.  



tuminen voidaan hahmottaa vaihtoehtoisten diskurssien poissaolona. Tarkas-
telen tässä legitimoitumista diskurssin olemuksen ja sen toimintalogiikan 
kautta. Olemuksella ja toimintalogiikalla tarkoitan tässä sitä, miten diskurssis-
sa vaihtoehtoiset merkityksen sulkeutuvat pois. Tarkastelen siis legitimoitu-
mista vaihtoehtoisten merkitysten poissulkeutumisena.  

 
A Suhteen muokkaus 
 

Löysin aineistosta kolmenlaista yhteiskuntavastuun ja osakeyhtiölain suhteen 
muokkaamisen tapaa, jotka vaikuttavat sääntelyratkaisun legitimaation raken-
tumiseen.  

 
Ensinnäkin suhteesta rakennetaan ristiriidatonta luomalla kuvausta omis-

tajalähtöisestä sääntelystä vastuullisimpana mahdollisena. Tämä näkyy sii-
nä, miten omistajalähtöisyys määrittyy vastuulliseksi heikomman suojeluksi, 
kun taas muut vaihtoehdot jo valmiiksi vahvassa olevan aseman suojeluksi 
sekä siinä, että voitontuottaminen nähdään pidemmällä aikavälillä vastuulli-
simpana toimintatapana.  

 
Toinen legitimoiva suhteen muokkaus on osakeyhtiölain ja yhteiskuntavas-

tuun kuvaaminen toisiinsa liittymättöminä. Tämäntyyppinen kuvaus raken-
tuu hallituksen esityksessä: yhteiskuntavastuun ymmärrystavassa yhteiskun-
tavastuu on toimintaa, joka ei kuulu toiminnan tavoitteen kautta toteutetta-
vaksi, sillä määritelmässä vastuullisuuden sisältö ja ajoitus määrittyy yhtiön 
ulkopuolelta. Tällöin toiminnan tarkoituksen sisällöstä muodostuu yhteiskun-
tavastuuseen liittymätön teema. Muussa aineistossa suhde ei rakennu erilli-
seksi, vaan osakeyhtiölaki representoidaan teemaan liittyvänä, ristiriitaisen-
kin, mutta ongelmattomana.  

 
Kolmas legitimaatioon vaikuttava suhteen kuvaus syntyy ristiriitaa merki-

tyksellistämällä. Ristiriidan merkityksellistämisen funktio tässä on se, että sen 
kautta voitontuottamisen nimissä tapahtuvasta sidosryhmien intressien lai-
minlyönnistä muodostuu voitonmaksimoinnin legitimiteettiä uhkaamaton 
argumentti. Tästä on aineistossa useampi esimerkki. Hallituksen esityksessä 
määritelmän ja normiston välille jäävästä ristiriidasta muodostuu voitontuot-
tamisen tarkoituksen aseman legitimiteetin kannalta vaaraton. Osakeyhtiöoi-
keudellisessa tiedossa puolestaan se, että sidosryhmien tai ympäristön intres-
sejä poljetaan voitontuottamisen nimissä nähdään kaikkien kannalta suu-
remman hyvän hintana. Ristiriidasta katoaa jännite myös sen kautta, että 
muiden sidosryhmien asema nähdään jo valmiiksi hyvänä – heillä on täydelli-
sempi sopimus ja parempi asema maksunsaantijärjestyksessä, minkä vuoksi 
heidän suojelu osakeyhtiölain kautta olisi näin ollen turhaa. Ristiriidan vaarat-
tomuuden vaikutelmaa vahvistaa myös näkemys erityislainsäädännöstä riittä-
vän suojan tarjoajana. Ristiriita merkityksellistyy näiden tekijöiden myötä 
siinä mielessä epäkiinnostavaksi, ettei se uhkaa voitontuottamistarkoituksen 
asemaa tai omistajalähtöisen sääntelyratkaisun legitimiteettiä.  



 
--- 
 
Tarkastelemissani aineistoissa suhteen jännite purkautuu eri tavoin. Halli-

tuksen esityksessä jännite pienenee hallituksen esitykseen valitun yhteiskun-
tavastuun määritelmän myötä. Määritelmään sisältyvät sääntelyratkaisua legi-
timoivat elementit ovat se, että osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun suhde 
määrittyy oikeusdogmaattisesti lähes ristiriidattomaksi ja se, että jäljelle jäävä 
ristiriita määrittyy legitimaation kannalta vaarattomaksi. Hallituksen esityk-
sessä rakentuva osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuus perustuu siis oikeus-
dogmaattisen ristiriidan osittaiseen kätkemiseen ja ristiriidan merkityksen 
pienentämiseen. 

 
Koska hallituksen esityksessä vastuullisuuden vaikutelma syntyy sen kautta, 

että vastuullisuudelle annetaan määritelmä, johon osakeyhtiölain normien 
sisältöä peilataan, legitimaation vaikutelman syntyminen hallituksen esityk-
sessä edellyttää lukijalta osakeyhtiölain normiston tuntemista. Palaan nyt 
diskurssianalyysin responsiivisuuteen, jonka rooliin tässä tutkimuksessa viit-
tasin tutkimusmenetelmiä esitellessäni. Hallituksen esitystä koskevassa tut-
kimuksessa legitimoitumisen vaikutelma syntyy siis normien tuntemisen ja 
tekstin vuorovaikutuksen kautta. Yhteiskuntavastuullisuuden merkitysulottu-
vuus rakentuu nimenomaan kyseisessä hallituksen esityksen yhteiskuntavas-
tuuta koskevan kappaleen ja osakeyhtiölain normit käsittävän kontekstin vuo-
rovaikutuksessa. Tässä mielessä tutkimusotteessa huomioidaan merkitysten 
rakentuminen responsiivisesti – vuorovaikutteisesti.  

 
Osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa omistajalähtöisen sääntelyratkaisun legi-

timoituminen tapahtuu sen sijaan pelkästään kielenkäytön puitteissa, ei kielen 
ja kontekstin vuorovaikutuksen myötä.  

 
Osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa legitimaation rakentuminen ei perustu 

osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun ymmärrystavan oikeusdogmaattiseen 
ristiriidattomuuteen. Osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa sidosryhmien ase-
maa heikentävät voittoa tuottavat toimet määrittyvät vastuullisiksi tai ei-
vastuuttomiksi. Vastuulliseksi määrittyminen näkyy seuraavasti: sidosryhmi-
en intressien sivuuttaminen määrittyy sidosryhmille koituvan suuremman 
hyvän hinnaksi (johtaa kaikkien kohdalla parempaan lopputulokseen) ja myös 
moraalisesti hyväksyttäväksi (omistajat haavoittuvaisimpia).  

 
Ei-vastuuttomuudella puolestaan tarkoitan sitä, että ristiriidalle annetaan 

selitys, jossa se näyttäytyy itse asiassa ainoana mahdollisena järkevänä toimin-
tatapana ja näin ollen ei-vastuuttomana tai jopa vastuullisena jos huomioi-
daan vaihtoehtoisista toimintatavoista sidosryhmille koituvat vahingot (hal-
linnon puuroutumisesta johtuvat erilaiset seuraukset). 

 
 



B Sääntelyratkaisun paremmuus ja muu suotuisuus 
 

Havaitsin seuraavat kaksi legitimoitumisen mekanismia. Ensimmäinen on 
vertailun kautta rakentuva legitimaatio - omistajalähtöisyydestä rakentuu 
muita sääntelyratkaisuja parempi ja/tai muista sääntelyvaihtoehdoista raken-
tuu omistajalähtöisyyttä jollain tapaa toimimattomampia. Toinen mekanismi 
on se, että omistajalähtöinen sääntelyratkaisu kuvataan muulla tavoin suotui-
sana sääntelyratkaisuna.  

 
Vertailun kautta luotava legitimoituminen näkyy siinä, miten omistajalähtöi-

syys kuvataan haavoittuvaisimpia tahoja parhaiten suojelevana sääntelyratkai-
suna (muut sääntelyratkaisut turvaisivat jo valmiiksi vahvemmassa asemassa 
olevien sidosryhmien asemaa ja jättäisivät haavoittuvaiset osakkeenomistajat 
vaille välttämättömiä turvaavia mekanismeja) ja järkevimpänä toimintatapana 
(muut sääntelyratkaisut mahdollistavat omistajien ja kaikkien haitaksi koitu-
van johdon opportunismin, johdolla selvät tiedot, mitä sen tulee tehdä). Muu-
ten kuin vertailun kautta rakentuvaa omistajalähtöisyyden suotuisuutta on 
tavat, joilla osakeyhtiölain ja yhteiskuntavastuun välinen ristiriita merkityksel-
listetään lain legitimiteetille vaarattomaksi. Näitä on käsitelty edellä kohdassa 
A. 

 
C Legitimointistrategiat 
 

Aineistosta voidaan löytää moraaliseen arviointiin (omistajien haavoittuvai-
suus) sekä rationalisointiin (vaihtoehdot johtavat opportunismiin, hallinnon 
kaaokseen ja johdon päätöksenteon halvaantumiseen) pohjautuvia diskursiivi-
sia legitimointistrategioita. Tietyissä lähteissä näkyy myös auktoriteettiin ve-
toaminen sekä normalisointi: omistajalähtöistä sääntelyratkaisua perustellaan 
sen globaalilla levinneisyydellä ja nimekkäiden kansainvälisten tutkijoiden 
sanomisiin tukeutuen. Kokonaisuutena nämä strategiat muodostavat vaihto-
ehdottomuuden kuvauksen.149  

 
D Merkitykset ja legitimaatio 
 

Neljäntenä legitimaation tapojen esittelynäkökulmana käytän legitimoitumista 
merkityksenannon lopputuloksena. Tällä tarkoitan sitä, että osakeyhtiöoikeu-
dellisessa tiedossa tietyt käsitteet merkityksellistyvät siten, että osakeyhtiölail-
le muodostuu vastuullinen merkitysulottuvuus. Vastuullisuuden merkitysulot-
tuvuus rakentuu joko siten, että sääntelyratkaisu näyttäytyy yhteiskuntavas-
tuullisena tai siten että ei-vastuullisuuden merkitys jollain tapaa poistetaan. 

 
Mitä käsitteitä tiedossa sitten merkityksellistetään? Merkityksellistämisen 

kohteita ovat voitontuottamisen tarkoitus, sidosryhmien itseisarvoinen huo-
miointi ja omistajuus. Näihin käsitteisiin kiinnittyvät merkitykset ovat seuraa-

149 Jokinen - Suoninen - Juhila 2000, s. 163 – 167.  



vat: voitontuottaminen merkityksellistyy rationaalisena, vastuullisena hei-
komman suojeluna ja kaikkien parhaaksi koituvana toimintatapana, kun taas 
sidosryhmien itseisarvoinen huomiointi merkityksellistyy opportunismin uh-
kana ja päätöksenteon puurouttavana heikompien syrjintänä. Omistajuus puo-
lestaan merkityksellistyy haavoittuvaisessa asemassa olemiseksi.  

 
Näiden merkitysten myötä käsitteet asettuvat suhteessa toisiinsa tavalla, jol-

la on kahdenlaisia seurauksia. Ensinnäkin sääntelyratkaisusta muodostuu 
yhteiskuntavastuullinen kuvaus. Toiseksi tapa, jolla käsitteet asettuvat suh-
teessa toisiinsa poissulkee vaihtoehtoisten sääntelyvaihtoehtojen määrittymi-
sen varteenotettaviksi sääntelyratkaisuiksi osakeyhtiöoikeudellisessa tiedos-
sa.150  

 
Vastuullisen merkitysulottuvuuden myötä osakeyhtiöoikeudellisessa tiedos-

sa muodostuu seuraava viesti: sidosryhmien ja omistajalähtöisyyden välinen 
ristiriita on huomioitu, mutta sidosryhmien etu ei edellytä poikkeamista omis-
tajalähtöisyydestä. Näin ollen se, että sidosryhmien asemaa heikennetään osa-
keyhtiölain mukaisen voitontuottamisen nimissä ei näyttäydy asiana, johon 
pitäisi puuttua. Samalla omistajalähtöisyyden kritisoimisesta sidosryhmien 
huomiointiin liittyvillä argumenteilla muodostuu epäolennaista.  

 
E Diskurssien kamppailu, toimintalogiikka ja legitimaatio 
 

Ernesto Laclau ja Chantal Mouffe (1985) ovat poststukturalistisessa diskurssi-
teoriassaan rakentaneet teoriaa vaihtoehtoisten diskurssien välisestä kamppai-
lusta. Poststrukturalistisessa merkityksenmuodostumisen teoriassa merkitys-
ten nähdään olevan jatkuvasti alttiita muutoksille. Toisaalta tietyn diskurssin 
hallitessa puhetilaa ei yhteen sovittamattomien diskurssien välistä kamppailua 
sillä hetkellä ole. On vain diskurssin tapa jäsentää maailmaa.  

 
Legitimoitumisella diskursiivisena ilmiönä viittaan juuri legitimaation vai-

kutelman syntymiseen sen myötä, että lausumat noudattavat diskurssin 
sääntöjä ja sen myötä, ettei vaihtoehtoisia tapoja jäsentää käsitteiden välisiä 
suhteita esiinny. Omistajalähtöisyyden diskurssissa sidosryhmien, omistajien 
ja voitontuottamisen käsitteet määrittyvät suhteessa toisiinsa diskurssin sään-
töjen mukaisesti. Diskurssin tapa järjestää käsitteiden väliset suhteet näkyy 
sääntelyratkaisua legitimoivissa tiedon elementeissä sekä strategioissa, joilla 
vaihtoehtoisten diskurssien mukaiset asiaintilat - muiden sääntelyratkaisujen 
suotuisuus ja niitä koskevat argumentit - poissuljetaan.  

 
Tässä viimeisessä legitimoitumisen tarkastelutavassa tarkastelen osakeyh-

tiöoikeudellisessa tiedossa esiintyviä keinoja, joilla tämä eri sääntelyratkaisuja 
edustavien diskurssien (tiedon järjestelmien) rinnakkaista esiintymistä torju-
taan. Poissulkemisen strategiat ovat tapoja, joilla vaihtoehtoiset omistajien ja 

150 Ks. tästä strukturalistisesta hahmotustavasta lisää esim. Phillips - Jørgensen 2002, s. 8 – 12. 



muiden sidosryhmien suhteen järjestymisen tavat ja niihin kiinnittyvät merki-
tykset torjutaan. Tässä on kyse toisin sanoen vaihtoehtoisissa diskursseissa 
muodostuvan osakkeenomistajuutta, voitontuottamista ja sidosryhmiä koske-
van tiedon poissulkemisesta. Kuten tässä väitöskirjassa olen todennut, tämä 
poissulkeminen pohjautuu siihen, että nämä vaihtoehtoisen diskurssin edus-
tamat asiaintilat torjutaan konstruoimalla ne esimerkiksi epärelevanteiksi, 
sekundäärisiksi, epämoraalisiksi tai epärationaalisiksi.  

 
Näin ollen samoin kun toiminnan tarkoituksen korvaaminen sidosryhmien 

intressit paremmin huomioivilla tavoitteella, myös johtajien omatunto liike-
toiminnan ohjaajana sekä eettisiin arvoihin pohjautuva jousto sidosryhmien 
huomioinnissa näyttäytyvät omistajalähtöisyyden diskurssissa epäeettisinä, 
epärationaalisina ja/tai turhina liiketoimintatapoina.  

 
Nämä ei-instumentalistiset vastuun ilmenemismuodot eivät omistajalähtöi-

sessä diskurssissa säilytä itseisarvoansa, vaan määrittyvät sekundäärisiksi il-
man, että varsinaista tasapuolista keskustelua vastuun järjestämisestä käy-
täisiin. Tämä väite tarvitsee perusteluita - onhan argumenteissa huomioitu 
vaihtoehtoiset sääntelyratkaisut omistajalähtöisyyttä heikompina. Mitä tarkoi-
tan sillä, ettei keskustelua ole käyty?  

 
Vastaus tähän on seuraava. Vaihtoehtoisten sidosryhmäsuhteiden järjestä-

misen tapaa on kyllä käsitelty, mutta omistajalähtöisen diskurssin sääntöjen 
puitteissa. Vaihtoehtoisten diskurssien tapa jäsentää sidosryhmien, omistajien 
ja voitontuottamisen käsitteiden välisiä suhteita eivät saa osakeyhtiöoikeudel-
lisessa tiedossa tilaa. Näin ollen myöskään vaihtoehtoisten diskurssien sään-
töihin perustuvat (omistajalähtöisen diskurssiin kohdistuvat) poissulkemisen 
säännöt eivät tule näkyviin eivätkä näiden diskurssien sääntöjen mukainen 
omistajalähtöisyyteen kohdistuva monitasoinen kritiikki. Omistajalähtöisyy-
den vahvuudet ja muihin sääntelyvaihtoehtoihin kohdistuva kritiikki sen si-
jaan ovat esillä. Sääntelyratkaisun legitimointi tapahtuu osakeyhtiöoikeudelli-
sessa tiedossa omistajalähtöisyyden näkökulmasta (”omistajalähtöisyyden 
itsensä” perustelemana).  

 
Konkretisoin vaihtoehtoisia asiaintiloja poissulkevia tekoja tarkastelemalla 

niitä kuviteltuna keskusteltuna (alla). Pyrin näin pelkistämään sen, miten 
vaihtoehtoisessa diskurssissa muodostuvat  merkitykset poissulkeutuvat omis-
tajalähtöisyyden diskurssissa. Omistajalähtöisyyden suotuisuu-
den/paremmuuden argumentaatiossa mitätöityy se vasta-argumentti, joka 
vaihtoehtoisissa diskursseissa omistajalähtöisyyteen ensimmäiseksi suuntau-
tuisi. Omistajalähtöisyyttä puolustavissa argumentissa ikään kuin jo ennakoi-
daan tuleva vasta-argumentti ja viedään siltä voima. Legitimoitumisen kannal-
ta tärkeää on myös keskustelun katkeaminen vaihtoehtoisten diskurssin edus-
tamien merkitysten poissulkemisen jälkeen. Konkretisoin tätä ”keskustelua” 
alla.  

 



Tämä implisiittinen keskustelu on seuraava: 
 

Omistajalähtöisyys: Omistajalähtöisyys tulee valita osakeyhtiöoikeudel-
lisen sääntelyn lähtökohdaksi.  
 
Sidosryhmälähtöisyys: Mutta omistajalähtöisyydessähän sidosryhmien 
intressit määrittyvät välineellisesti. Tämä on väärin, sillä silloin sidos-
ryhmien edut eivät tule riittävästi turvatuiksi.  
 
Omistajalähtöisyys: Ne otetaankin huomioon muussa lainsäädännössä. 
Lisäksi tämä on järkevin sääntelyratkaisu ja itse asiassa omistajat ovat 
heikommassa asemassa. Omistajalähtöinen sääntelyratkaisu on myös 
muille parhain pidemmällä tähtäimellä. 

 
Keskustelu päättyy tähän. Esimerkiksi seuraava vaihtoehtoisen diskurssin ar-
gumentti ei nouse esiin.  
 

Sidosryhmälähtöisyys: Entä tilanne, jossa muu lainsäädäntöä ei suojaa 
ja hyöty ei kanavoidu heihin, entä marginaaliset sidosryhmät, entä omis-
tajien vahvuus suhteessa sidosryhmiin tai sidosryhmien haavoittuvai-
suus? Entä taloudellisen menestymisen, kasvun ja kestävyyden suhde? 

 
Keskustelun katkeaminen kohtaan, jossa potentiaalinen ensimmäinen vasta-
argumentti on mitätöity luo myös vaikutelman omistajalähtöisyyteen perustu-
van argumentaation paremmuudesta suhteessa muihin tiedon rakenteisiin – 
omistajalähtöisyyden tavoitteeseen kohdistuvat vasta-argumentithan pystyt-
tiin torjumaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö muissa diskursseissa voisi 
muodostua vasta-argumentteja tämän keskustelun viimeiseenkin ”komment-
tiin”.  

 
Siitä, että osakeyhtiöoikeudellisessa tiedossa yhteiskuntavastuun ilmene-

mismuodot näyttäytyvät omistajalähtöisyyttä jollain tapaa (rationaalisesti, 
eettisesti) heikompina toimintatapoina ei voida päätellä sitä, että omistajaläh-
töisyyden perustelut yksinkertaisesti olisivat muita parempia. Tämä johtuu 
siitä, että diskursiivinen toiminta nimenomaan sulkee kiistakamppailun, väit-
telyn ja avoimen konfliktin kohtaamisen pois näköpiiristä, mikä taas johtaa 
siihen, ettei eri vaihtoehtojen perusteluja edes päästä vertailemaan. On eri asia 
ottaa lähtökohdaksi tietty näkökulma ja perustella näkökulmaa tämän näkö-
kulman positiivisilla yhteiskunnallisilla vaikutuksilla ja kyseisen näkökulman 
tiedon rakentumisen tapaan perustuvalla vaihtoehtoisten näkökulmien kritii-
killä (ja ikään kuin lopettaa keskustelu tähän ja näin estää vaihtoehtoisten 
näkökulmien kritiikkiä nousemasta esiin) kuin tunnustaa vaihtoehtoisiin nä-
kemyksiin sisältyvät hyvät puolet ja erityisesti niihin sisältyvä vallitsevan 
näkökulman kritiikki kokonaisuudessaan. Sääntelyvaihtoehtojen kamppailu 
edellyttäisi siis sitä, että omistajalähtöisen diskurssin vaihtoehtoisiin sääntely-
ratkaisuihin kohdistuva kritiikki sekä vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen 



omistajalähtöisyyteen kohdistuva kritiikki otettaisiin käsittelyyn, samoin 
kuin molemmissa diskursseissa muodostuva ymmärrystapa kyseisen sääntely-
tavan paremmuudesta. 
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