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SUOSITUKSISTA KÄYTÄNTÖÖN: HALLINTOPERIAATTEISTA TIEDOTTAMINEN
SUOMALAISTEN JULKISTEN OSAKEYHTIÖIDEN VUOSIKERTOMUKSISSA 1999
Tutkielman tavoitteet
Tämä tutkielma käsittelee yrityksen hal 1 intoperiaatteista raportoimista suomalaisten julkisten
osakeyhtiöiden vuosikertomuksissa. Pohjana tarkastelulle on Keskuskauppakamarin ja
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman työryhmän julkaisema Corporate
Governance -suositus (1996).
Tavoitteena on löytää vastaukset seuraaviin tutkimusongelmiin: miten suomalaisissa julkisten
osakeyhtiöiden vuosikertomuksissa julkaisemissa corporate governance -selostuksissa näkyy
suositusten vaikutus? Alaongelmia ovat: Mitä tietoja pörssiyhtiöt raportoivat? Noudattavatko
pörssiyhtiöt laadittuja suosituksia? Ovatko yrityksen koko, toimiala tai ulkomaalaisomistus
yhteydessä julkaistun tiedon määrään?
Aiheen käsittely
Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan rahoituksen agenttiteorian viitekehyksen avulla johdon
ja osakkeenomistajan välistä intressiristiriitaa. Seuraavaksi tarkastellaan toimintaympäristön
muutoksia, kuten ulkomaalaisomistuksen ja institutionaalisen sijoittamisen kasvua Suomessa.
Tämän jälkeen vertaillaan kriittisesti eri maissa julkaistuja suosituksia ja näiden roolia
hallintorakenteista tiedottamisen kannalta. Lopuksi pyritään tieteellisten artikkeleiden pohjalta
valottamaan tiedottamisen roolia yrityksen strategisena ratkaisuna.
Empiirisessä osassa tarkastellaan markkina-arvoltaan 50 suurimman Helsingin Pörssissä
noteeratun yhtiön vuoden 1999 vuosikertomuksia hallintorakenteista raportoimisen kannalta.
Yritysten vuosikertomuksia tarkastellaan seitsemän Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliiton (1996) Corporate governance -suosituksista johdetun muuttujan
avulla. Vuosikertomusten tietoja tarkastellaan sekä määrällisen että osin myös laadullisen
informaation osalta. Saatuja tuloksia tarkastellaan luokittelemalla edelleen yrityksen
toimialan, koon sekä ulkomaalaisomistuksen mukaan.
Tulokset
Suomalaiset suurimmat pörssiyhtiöt tiedottivat keskimäärin 60% suositusten mukaisista
tiedoista vuoden 1999 vuosikertomuksissa. Tiedottamisessa oli suuria yrityskohtaisia eroja.
Julkaistuja suosituksia noudatti noin 39% aineistoyrityksistä. Suomalaiset julkiset osakeyhtiöt
julkaisivat siis jonkin verran suositusten mukaisista tiedoista.
Toimialojen välillä ei havaittu eroja raportoidun tiedon määrässä. Sen sijaan suuret yritykset
raportoivat keskimäärin enemmän kuin pienet yritykset suositusten mukaisista
vähimmäistiedoista. Tässä kohdin saadut tulokset tukivat aikaisempia tutkimustuloksia.
Lisäksi suuremman ulkomaalaisomistusosuuden yritykset raportoivat keskimäärin enemmän
kuin kotimaisessa omistuksessa olevat. Tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niitä voi yleistää
laajempaan asiayhteyteen.
Avainsanat
Yrityksen johtamisen valvonta, corporate governance, sijoittajasuhteet, suositukset, vuosikertomusraportointi
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1

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Taustaa
Tällä hetkellä yrityksen johtamisen valvonta eli corporate governance -teema on
Suomessa ajankohtainen: muun muassa hallituksen rooli yritysjohdon valvojana ja
johdon

palkitsemisjärjestelmät

ovat

olleet

esillä

lehtien

palstoilla

sekä

kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa. Suomessa aihetta ovat tutkineet mm.
Leppämäki 1999. Huolman ym. 2000 ja 1999 ja Ylä-Anttila 2000.
Suomessa aktiivisten sijoittajien ja ulkomaisten omistajien vaatimukset julkisten
yhtiöiden vuosikertomusten "läpinäkyvyydestä" osakkeenomistajan kannalta
tärkeistä seikoista ovat viime vuosina kasvaneet (Leppämäki 1999). Yritysten
johtamis- ja hallintoperiaatteista. kuten optiojärjestelmistä, johdon palkoista,
hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä tulisi tiedottaa osakkeenomistajille.
Avoimuuden

ja

läpinäkyvyyden

merkitys

on

jatkuvasti

lisääntynyt.

(Maailmanpankki 2000)
Suomessa on vuonna 1996 julkaistu Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton
sekä Keskuskauppakamarin asettaman Corporate Governance -työryhmän
soveltamisohje, joka antaa suosituksia muun muassa siitä, mitä yritysten tulisi
julkaista

corporate

vuosikertomuksessaan.

govemancen
Suositus ei

kannalta
ole

keskeisistä

saavuttanut

aihealueista

laajempaa tieteellistä

kiinnostusta. Artikkeleissa aihetta on tarkastellut mm. Neilimo (1998).

Viime

vuosina

suomalaiset

julkiset

osakeyhtiöt

ovat

raportoineet

hallintoperiaatteistaan vuosikertomuksissaan aiempaa enemmän. Myös erilliset
corporate governance -selostukset vuosikertomuksissa ovat yleistyneet. Tämän
tutkielman tavoitteena

on

tarkastella,

mitä tietoja

yritykset

raportoivat

hallintoperiaatteistaan vuosikertomuksissaan ja noudattavatko yritykset julkaistuja
suosituksia. Tutkimuksen teoriapohjana on käytetty rahoituksen agenttiteoriaa.
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Empiriaosassa on tarkasteltu suositusten yhteyttä käytännön tiedottamiseen
suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden vuosikertomuksissa.

1.2 Tutkimusongelma
Tutkielman tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin tutkimusongelmiin:
Miten suomalaisten julkisten

osakeyhtiöiden

laatimissa

vuosikertomusten

corporate governance -selostuksissa näkyy suositusten1 vaikutus?

Mitä tietoja yhtiöt raportoivat?
Onko yrityksen koolla, toimialalla tai ulkomaalaisomistuksen määrällä yhteyttä
raportoidun tiedon määrään?

1.3 Tutkimuksen käsittelytapa
Edellä mainittuihin tutkimusongelmiin haetaan vastausta nojautumalla tutkielman
teoriaosassa

agenttiteoriaan.

tarkastellaan

tiedottamista

Rahoituksen
johdon

ja

agenttiteorian

viitekehyksestä

osakkeenomistajan

informaation

asymmetrian kaventajana. Teoriaosassa tarkastellaan yrityksen johtamis- ja
valvontajärjestelmien

muutosta

Suomessa,

omistajavetoisen

johtamisen

vaikutuksia sekä aiheesta kirjoitettuja tutkimuksia. Tämän lisäksi tarkastellaan
tiedottamista yhtiön strategisena valintana sekä verrataan mahdollisimman
objektiivisesti eri maissa julkaistuja corporate governance -suosituksia keskenään.
Koska eri maiden corporate governance -järjestelmät ja suomalaisten julkisten
osakeyhtiöiden

toimintaympäristö

ovat

kuitenkin

täysin

erilaisia,

on

kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden sisältöön suhtauduttava kriittisesti.

1 Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (1996) asettaman corporate
governance -työryhmän julkaisema soveltamisohje
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Empiria on toteutettu vuosikertomusanalyysinä markkina-arvoltaan 50 suurimman
Helsingin

Pörssissä

Empiriaosassa

noteeratun julkisen

tutkitaan,

mitä

tietoja

osakeyhtiön
julkiset

vuosikertomuksista.

osakeyhtiöt

julkaisevat

vuosikertomuksessaan suositusten mukaisista tiedoista. Vuosikertomuksia on
tarkasteltu seitsemän suosituksista johdetun ja yksinkertaistetun muuttujan
pohjalta. Yhtiöille on tämän jälkeen laskettu indeksi, jonka perusteella on
tarkasteltu julkaistun tiedon

määrää

sekä

suosituksien

vähimmäistiedon

noudattamista. Tämän jälkeen tuloksia tarkastellaan luokittelemalla yrityksen
koon, toimialan ja ulkomaalaisomistuksen mukaan.

1.4 Tieteenfilosofiset lähtökohdat
Tutkimusote on positiivinen. Tarkoituksena on kuvata, mitä ja miten yritykset
julkaisevat tietoa hallintoperiaatteistaan vuosikertomuksissa ja verrata näitä tietoja
suositusten mukaisiin tietoihin. Toiseksi, tarkoituksena on kuvata, millaisia
ominaispiirteitä julkaisevilla yhtiöillä on ja verrata, ovatko nämä piirteet linjassa
aikaisemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. Tarkoituksena ei ole yrittää
kertoa, mitä yhtiöiden tulisi kertoa johtamisen valvonnastaan vuosikertomuksissa:
eri yhtiöihin soveltuvat keinot ovat sangen erilaisia, ja yhteistä muottia tai mallia
on mahdoton rakentaa.

1.5 Aihealue, rajaukset ja painopisteet
Tutkielmassa

käsitellään

vuosikertomusraportointia
suositusten

pohjalta.

siis

yritysten

Suomessa julkaistujen

Teollisuuden

ja

hallintorakenteiden

corporate

Työnantajien

governance

Keskusliiton

-

sekä

Keskuskauppakamarin asettaman työryhmän julkaisemat suositukset ovat melko
laajoja ja käsittelevät sekä yrityksen hallintoon ja toimintaan liittyviä suosituksia
että

tiedottamiseen

(lähinnä

vuosikertomuksessa

tai

listalleottoesitteessä)

kohdistuvia suosituksia. Tässä tutkielmassa on otettu huomioon lähinnä
tiedottamiseen liittyvät suositusten kohdat, muita kohtia ei ole otettu huomioon.
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Varsinaisiin suositusten suosittelemiin toimenpiteisiin ja ohjeisiin, joita yritys siis
mahdollisesti toteuttaa toiminnassaan, ei puututa.

Corporate governance on tutkielmassa on rajattu koskemaan johdon toiminnan
yhdenmukaistamista lähinnä yhden sidosryhmän, omistajien tavoitteiden kanssa.
Laajempi näkökulma, muihin sidosryhmiin, kuten asiakkaihin ja henkilöstöön, on
rajattu ulkopuolelle, (nk. stakeholder approach)

Kuva 1. Eri sidosryhmiä

Yritysjohto
Asiakkaat
Luotonantajat

Henkilöstö

Hankkijat
Osakkeenomistajat
Julkinen valta

Tutkielmassa

keskitytään

myös

lähinnä osakkeenomistajille

suunnattuun

tiedottamiseen. Yritysten hallintoperiaatteistaan julkaisemat tiedot ovat lähes
poikkeuksetta kvalitatiivisia ja näin ollen nk. numeromääräinen taloudellinen
tiedottaminen (nk. financial disclosure requirements) on rajattu tutkielman
ulkopuolelle.
Aihealueeseen liittyy melko paljon lakisääteisiä tiedottamisvelvollisuuksia. Nämä
on kuitenkin rajattu tutkielman ulkopuolelle, koska suomalaisten julkisten
osakeyhtiöiden oletetaan noudattavan Suomen lakeja.
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Tutkielmassa tarkastellaan siis lähinnä julkisten osakeyhtiöiden vapaaehtoista
tiedottamista (voluntary disclosure), eli tiedottamista ja viestintää, jota ei ole
laeilla ja säädöksillä vaadittu. Tarkasteltavana on suosituksiin perustuva
tiedottaminen yhtiön hallinnointiin liittyvissä asioissa. Näitä Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliiton sekä Keskuskauppakamarin asettaman työryhmän
julkaisemia suosituksia (1996) ei ole millään toimielimellä vahvistettu.

Tutkielman

tavoite on

tarkastella tutkimusongelmia

lyhyellä

aikavälillä,

pidemmän aikavälin tarkastelu on rajattu ulkopuolelle. Empiirinen tutkimus
suoritetaan poikkileikkauksena yhden vuoden (1999) vuosikertomuksista. Aiheen
käsittely empiriaosassa on rajattu koskemaan vain Suomessa noteerattuja julkisia
osakeyhtiöitä.
Olennainen osa tiedottamista on myös se, miten osakkeenomistaja kykenee
käyttämään ja
hyödyntämään

tulkitsemaan
tätä

vuosikertomuksessa julkistettua

sijoituspäätöksissään.

Tämä

on

tietoa

kuitenkin

sekä

erillinen

tutkimusalue, eikä sitä ole tässä tutkielmassa käsitelty. Tiedottaminen strategisena
päätöksenä on usein johdon harteilla. Myöskään tätä päätöksentekoon liittyvää
problematiikkaa (information disclosure management) ei ole pyritty tutkimaan.
Aiheen käsittelyssä tulee myös ottaa huomioon erilaiset, lähinnä maantieteellisesti
jakautuneet yhteiskuntakulttuurit yrityksen johtamisen valvonnan kannalta, koska
jokaisessa eri maassa on erilainen lainsäädäntö, osakemarkkinoiden sääntely sekä
julkisten osakeyhtiöiden toimintaympäristö. Esimerkiksi angloamerikkalainen,
eurooppalainen ja japanilainen yhteiskuntakulttuuri usein eritellään corporate
governancen kannalta tutkimuksellisesti erilaisiksi.

Suomalainen corporate

governance -järjestelmä muistuttaa lähinnä pohjoismaista ja saksalaista mallia
(Ruuhela & Laitinen T. 1997, 321).
Tämän lisäksi tulee huomioida, että kyse on toimintakentästä, jossa useat tekijät yrityksen johto ja hallitus, omistajat sekä yhteiskunnan lait ja säädökset - ovat
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jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäksi on muistettava, että yritysten
johtamis- ja valvontajärjestelmissä tapahtuu koko ajan kehitystä ja uutta
tutkimustietoa aiheesta on rajallisesti.

1.6 Käsitteiden määrittely
Maailmanpankin (2000) mukaan corporate governance tarkoittaa yrityksen
johdon ja omistajien välistä suhdetta, jossa määritellään johdon roolit ja
velvollisuudet. OECD:n (2000) mukaan corporate governancella tarkoitetaan
puolestaan järjestelmää, jonka

avulla

yritysten

toimintaa johdetaan ja

kontrolloidaan. Corporate governance -termille ei ole vakiintunut vielä
suomenkielistä

vastinetta:

Leppämäen

(1999)

mukaan

mahdollisia

käännösvaihtoehtoja ovat yrityksen hallinnointi, yrityksen johtamisen hallinnointi
tai yrityksen johtamisen valvonta.

Tricker (1984) puolestaan määrittelee käsitteiden ”management” ja ”governance”
eron seuraavasti: ”If management is running the business, governance is about
seeing that it is run properly”. Pound puolestaan (1995, 94) määrittelee corporate
governancen malliksi, jossa päähuomio ei ole johdon monitoroinnissa, vaan siinä,
miten osakkeenomistajan kannalta tehokasta päätöksentekoa parannetaan.
Saksalaiset Schneider & Strenger (2000, 106-107) määrittelevät corporate
governancen kansainväliseksi käsitteeksi, jolla tarkoitetaan yhtiön vastuulliseen,
pitkäjänteiseen arvonluomiseen suuntautunutta johtamista ja kontrollointia.
Corporate governancelle ei ole olemassa mitään globaalia toimintamallia, vaan
toimintatapa vaihtelee maittain.

Cadbury Committeen (1992) määritelmä corporate governancesta on puolestaan
seuraava:
"The formal relationship between the shareholders and the board of directors is that
shareholders elect the directors, the directors elect report on their stewardship to
the shareholders and the shareholders appoint the auditors to provide an external
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check on the financial statements... The issue for corporate governance is how to
strengthen the accountability of boards of directors to shareholders. ”

Tässä tutkimuksessa tulen soveltamaan corporate governance -ajattelun suppeaa
määritelmää, jossa tarkoitetaan puhtaasti osakkeenomistajan ja yritysjohdon
välistä suhdetta ja näiden välistä agenttiristiriitaa. Corporate governance!! laajassa
määritelmässä otetaan huomioon yritysjohdon valvonta kaikkien sidosryhmien,
kuten hankkijoiden ja rahoittajien kannalta. Tämän tutkielman tavoitteita kuvaa
mielestäni parhaiten Leppämäen (1999) esittämä määritelmä:
”Corporate governance tarkoittaa johdon toimien valvontaa: kaikkia niitit
toimia, joiden avulla osakkeenomistajat pyrkivät varmistumaan siitä, että
yrityksen johto toimii omistajien parhaaksi. ”

Yritysten johtamis- ja valvontajärjestelmä tai yrityksen johtamisen valvonta on
tutkielmassa käytetty suomenkielinen vastine corporate governancelle.

Hallintoperiaatteilla tai hallintorakenteilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa
yrityksen hallintoa, muun muassa hallituksen kokoonpanoa ja tehtäviä, johdon
palkitsemisj ärj estelmiä,

hallintoneuvoston

kokoonpanoa

ja

sisäisiä

tarkastusjärjestelmiä.

Suosituksilla viitataan Suomessa julkaistuun Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliiton ja Keskuskauppakamarin asettaman corporate governance työryhmän

loppuraporttiin

ja

julkisille

osakeyhtiöille

suunnattuun

hallintoperiaatteita koskevaan soveltamisohjeeseen. Tämä soveltamisohje ei ole
lakisääteinen vaan suositusluontoinen. Muita vastaavia suosituksia on julkaistu
myös eri maissa, esimerkiksi Isossa-Britanniassa nk. Cadbury Report (1992).

Raportoimisella tai vuosikertomusinformaatiolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa
vuosikertomuksessa esitettyä lähinnä ei-numeromääräistä (non-fmancial) tietoa
yhtiön hallinnoimisen ja corporate governancen kannalta merkittävistä seikoista.
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Omistaja-arvon maksimointi on tavoitteellinen käsite, jolla kuvataan yrityksen
tavoitetta

toimia

osakkeenomistajan

varallisuuden

(shareholder

value)

maksimoimiseksi, usein myös osakekurssikehityksen maksimoimiseksi.

Osakkeenomistajalla tarkoitetaan kaikkia julkisen osakeyhtiön osakkeenomistajia.

Institutionaaliset

sijoittajat

ovat

usein

suurehkoja,

keskittyneitä

osakkeenomistajia, esimerkiksi eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä. Mikäli yhdellä
omistajalla on huomattava omistusosuus, esimerkiksi 10 tai 20%, määritellään
tämä keskittyneeksi omistukseksi.
Sijoittajasuhteet

tai

Investor

sijoittajasuhdetoimintoa, jonka

relations

tehtäviin

tarkoittaa

voidaan

katsoa

yrityksen

kuuluvan

mm.

yhteydenpito omistajiin ja analyytikoihin.
Tilivelvollisuus

(accountability)

tarkoittaa

johdon

"tilivelvollisuutta

osakkeenomistajia kohtaan: koska osakkeenomistajat ovat sijoittaneet yritykseen,
on yrityksen johdolla velvollisuuksia osakkeenomistajia kohtaan.

1.7 Tutkielman rakenne
Tutkielma jakautuu

teoria-

ja

empiriaosaan.

Teoriaosassa

tarkastellaan

agenttiteoriaa sekä osakkeenomistajan ja johdon välistä agenttiristiriitaa.
Seuraavaksi kartoitetaan toimintaympäristön muutoksia Suomessa, muun muassa
ulkomaalaisomistuksen kasvua sekä institutionaalista sijoittamista. Tämän jälkeen
esitellään Suomessa julkaistu Corporate Governance -suositus ja vertaillaan eri
maissa - esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa - julkaistuja
vastaavia suosituksia. Teoriaosan lopuksi tarkastellaan yrityksen kannustimia
julkaista tietoja vuosikertomuksessaan.

Empiirisessä

osassa

ominaispiirteitä ja

kerrotaan
muuttujat.

aluksi

tutkimuksen

Seuraavaksi

tekotapa,

tarkastellaan

saatuja

aineiston
tuloksia

yrityksittäin sekä määrällisen tiedon mukaan että osin myös laadullisen tiedon
mukaan.

Saatuja tuloksia tarkastellaan edelleen

luokittelemalla yrityksen

toimialan, koon ja ulkomaalaisomistuksen mukaan. Lopuksi esitetään yhteenveto
empiirisestä osiosta ja tulokset. Tutkielman lopussa ovat johtopäätökset.
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2

AGENTTITEORIA

2.1 Taustaa
Agenttiteorian perustana on ollut vallan (control) ja omistuksen (ownership)
eriytyminen toisistaan. Osakkeenomistajien tehtäväksi jäi rahoittaa yrityksen
toimintaa ja johdon tehtäväksi jäi vastata liiketoiminnasta ja tehdä päätöksiä,
joissa omistajien intressit ovat otettu huomioon. Perustan teorian luomiselle
esittivät Berle ja Means (1932), Coase (1937) ja Fama (1980). Lisäksi
agenttiteorialle pohjaa on antanut omistusoikeuksien määrittely {property rights).

Vuonna 1976 Jensenin ja Mecklingin kehittämä agenttiteoria luo teoreettista
viitekehystä yrityksen johtamisen valvontaan. Agenttiteoriassa käsitellään johdon
ja osakkeenomistajien välistä suhdetta sopimuksena {contractual view of the firm),
jossa osakkeenomistaja, päämies, luovuttaa yrityksen päätösvallan agentin eli
yrityksen johdon käsiin. Näin yrityksen rahoitusriski ja valta eriytyvät, jolloin
saattaa syntyä omistajien ja johdon välinen intressiristiriita. Mikäli molemmat
osapuolet ovat hyödyn maksimoijia, on syytä uskoa, että agentti ei aina toimi
päämiehen edun mukaisesti. Näin omistajalle syntyy epävarmuus siitä, toimiiko
ammattijohtaja osakkeenomistajan edun mukaisesti ja vai ajaako johto omia
etujaan.
Tämän päämies-agentti -ongelman valvomiseksi tarvitaan erilaisia valvonta- ja
korjausmekanismeja sekä insentiivejä, joiden avulla voidaan johdon intressejä
saattaa yhdenmukaisemmiksi osakkeenomistajan kanssa. Päämies voi asettaa
sopivia

insentiivejä ja

valvoa

agenttia

tarkoituksenaan

rajoittaa

vahingollisia toimia. Tästä aiheutuu kuitenkin valvontakustannuksia.
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tämän

2.2 Yritys sopimusverkkona, agentti suhteet ja agenttikustannukset
Jensen ja Meckling (1976) määrittelevät yrityksen sopimusten verkkona (nexus of
contracts), joka

syntyy

eri

osapuolten

välisistä

sekä

kirjallisista

että

kirjoittamattomista sopimuksista. Agenttiongelmia syntyy näiden sopimusten
epätäydellisyyden takia.
Agenttisuhde on suhde, jossa yksi tai useampi päämies valtuuttaa toisen (agentin)
toimimaan puolestaan ja luovuttaa tälle päätöksentekovaltaa. Tällöin on syytä
uskoa, että agentti ei aina toimi päämiehen etujen mukaisesti. Ylin johto voi
esimerkiksi keskittyä valtansa kasvattamiseen ("empire building"). Päämies voi
tällöin tämän ristiriidan pienentämiseksi laatia agentille erilaisia kannusteita sekä
toisaalta valvontajärjestelmiä, jotka rajoittavat agentin toimintaa. Tämä valvonta
aiheuttaa kuitenkin agenttikustannuksia, jotka voidaan jakaa:

1) päämiehelle aiheutuviin valvontakustannuksiin (monitoring cost)
2) agentille aiheutuviin sitoutumiskustannuksiin (bonding cost)
3) päämiehen kärsimään hyvinvointikustannukseen (residual loss) (Jensen &
Meckling 1976: 308)
Agenttikustannuksia syntyy, kun (1) agentit luopuvat lisäarvoa tuottavista
päätöksistä ja (2) päämiehille syntyy kustannuksia agenttien valvomisesta ja
heidän toimintaansa vaikuttamisesta. Jos osakkeenomistajat ovat myös yhtiön
johtajia, kustannuksia ei kuitenkaan synny. Lait ja muut instituutiot alentavat näitä
kustannuksia, kuitenkin eri maissa eri tavalla. (Brealey & Myers 1996, 371)

Byrd,

Parrino ja

Pritch

(1998,

14)

luonnehtivat

puolestaan

päämies-

agenttiristiriitaa johdon ja osakkeenomistajan väliseksi suhteeksi, jossa johto on
vastuussa siitä, että se tekee osakkeenomistajan varallisuutta lisääviä päätöksiä.
Osakkeenomistaja kantaa riskin, mutta hänellä on vain rajalliset mahdollisuudet
vaikuttaa yhtiön toimintaan. Osakkeenomistajat näkevät yhtiön sijoituskohteena ja
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toivovat johdon työskentelevän tehokkaasti

kohti

heidän varallisuutensa

maksimointitavoitetta. Päämiehet eli osakkeenomistajat voivat melko helposti
diversifioida

sijoituksensa

pääomamarkkinoilla.

Toisaalta,

johto

pitää

osakkeenomistusta vain yhtenä osa-alueena monista muista, joita ovat mm.
palkkasuhde

yhtiöön

tai

omien

tavoitteiden

täytäntöönpano.

Koska

osakkeenomistaja ei voi estää johtoa tekemästä päätöksiä, jotka ovat aina
osakkeenomistajan

edun

mukaisia,

jää

osakkeenomistajan

kannettavaksi

agenttikustannuksia, jotka johtuvat siitä, että johto ei aina tee osakkeenomistajan
edun mukaisia päätöksiä. (Byrd ym. 1998. 15)
Toisaalta agenttisuhteita voi yrityksen ja markkinoiden välillä olla useampia.
Esimerkiksi Schleifer ja Vishny (1997) ovat argumentoineet, että suurissa
yhtiöissä useimmissa maissa keskeinen agenttiongelma ei olekaan ulkoisten
sijoittajien ja yhtiön johdon välinen konflikti, vaan pikemminkin tavallisten
sijoittajien sekä suuren vaikutusvallan johtajiin nähden omaavien sijoittajien (mm.
institutionaalinen sijoittaminen) välinen. La Porta ym. (2000) mukaan olennaista
corporate governancen kannalta on, kuinka hyvin lait pystyvät suojaamaan
sijoittajaa omistajien ja toisaalta suurten sijoittajien vallalta.

Agenttiteoriaa vastaan on esitetty paljon kritiikkiä. Jensenin ja Mecklingin
(1976) agenttiteoria on alunperin kehitetty tilanteeseen, jossa omistaja on myös
yrityksensä johtaja (owner-manager), modernit yritykset on jätetty tarkastelun
ulkopuolelle. Esimerkiksi Mayerin (1998, 147) mukaan päämies-agentti vastakkainasettelu ei toimi siinä yhteydessä, että yritykset ovat ristiinomistettuja,
yhtiöt omistavat toinen toisiaan ja valvovat toinen toisensa toimintaa.
Suomessahan tällaista on myös esiintynyt.
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2.3 Informaation asymmetria
Agenttiteorian mukaan tiedon jakautumisella on vaikutusta osapuolten toimintaan.
Agentilla on aina yksityistä tietoa, jota päämiehellä ei ole. Informaation
asymmetria vallitsee yrityksessä, koska johdolla on aina parempaa informaatiota
yhtiön asioista kuin osakkeenomistajalla. Pääasiallinen syy päämiehen ja agentin
tavoitteiden eroavuuteen on informaation asymmetria osapuolten välillä.
Informaation asymmetriasta johtuu myös, että päämies ei voi päätellä, kumman päämiehen vai agentin itsensä - etujen mukaisesti agentti toimii. (Jensen &
Meckling 1976)
Faman ja Jensenin (1983) mukaan pienissä yhtiöissä, joissa informaatio on
keskittynyt omistajajohtajalle (owner-manager), on agenttikustannusten kaimalta
tehokasta yhdistää johdon päätöksenteko ja tämän valvonta muutaman henkilön
kesken. Suurissa yhtiöissä, joissa johto on eriytynyt omistajista, on tehokasta
eriyttää päätöksenteko (decision management) päätöksenteon valvonnasta,
(decision control). (Fama & Jensen 1983)

Holmströmin (1984) mukaan agenttiristiriita ja informaation asymmetria voi
johtaa moral hazard -tyyppisiin ongelmiin, (ks. myös Ihamuotila 1994, 22)
Keaseyn ja Wrightin (1993, 294) mukaan keino käsitellä moral hazard -tyyppisiä
ongelmia on suora valvonta (monitoring), vaikkakin suuren julkisen yhtiön
osakkeenomistajalle tämä saattaa olla hankalaa. Tiedon puute saattaa olla
keskeisin syy valvonnan epäonnistumiseen. Valvonnalla on tarkoitus vähentää
informaation epäsymmetriaa, mikä kuitenkin aiheuttaa monitorointikustannuksia
(monitoring costs) sekä päämiehelle että agentille.
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2.4 Valvonta
Päämiehen intresseissä on siis pyrkiä jollain tavalla monitoroimaan agenttia.
Kontrolloinnin tarve perustuu Wernerin ja Tosin (1995, 1673) mukaan kolmeen
perusoletukseen:
1) Päämies ja agentti ovat rationaalisia oman edun maksimointiin pyrkiviä tahoja,
joilla on erilaiset intressit
2) Informaation asymmetria vallitsee. Tämä johtuu agenttien mahdollisuudesta
omata sellaista tietoa, joka ei ole ilmaiseksi päämiehen ulottuvilla.
3) Agentit ovat aversiivisia sekä työn että riskin suhteen.
Cooken (1999, 524) mukaan agenttien monitoroiminen saattaa olla helpompaa eilistautuneessa yhtiössä. Tämän lisäksi useissa pörsseissä listautuneella yhtiöllä on
todennäköisesti enemmän osakkeenomistajia: monitorointikustannukset ovat
merkittäviä. Tietojen julkaiseminen yhtiön vuosikertomuksessa on eräs tapa
vähentää monitorointikustannuksia ja mahdollisuuksia moral hazard -ongelmiin.
Toisaalta julkaistun tiedon määrä on sidoksissa yhteiskunnan säätämiin lakeihin ja
säännöksiin, jotka usein määrittelevät minimivaatimukset julkistamiselle. Lisäksi
yhtiöllä itsellään on valtuudet päättää julkaistavista tiedoista. Tätä taloudellisen
tiedottamisen hallintaa ovat tutkineet mm. Gibbins, Richardson ja Waterhouse
(1990).
Toisaalta Levin (1992, 15) mukaan johtajien ja osakkeenomistajien välillä
vallitsee informaatiokuilu. Agenttiteorian mukaan tästä aiheutuu kustannuksia,
joiden määrä vaihtelee yrityksittäin ja riippuu mm. siitä, millaisia kustannuksia
ulkopuoliset kohtaavat valvoessaan johtajien toimintaa. Tämän mukaisesti Lev
(1992, 15) argumentoi, että tiedon julkaisemisstrategia, joka tehokkaasti tuottaa
oikea-aikaista,

olennaista

ja

luotettavaa

informaatiota,

sekä

vähentää

informaatiokuilua johdon ja omistajien välillä että luo omistaja-arvoa (shareholder
value), koska tama alentaa agenttikustannuksia. Tämä arvonluominen on pysyvää
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eikä vain korjausta väliaikaisesta aliarvostamisesta. Perimmäinen vaikutus
agenttikustannuksilla on kuitenkin pääomamarkkinoilla. Jos johtajat esimerkiksi
maksimoivat lyhytjänteistä voittoa pitkäaikaisen voitontavoittelun kustannuksella,
luotettavuus yritykseen pääomamarkkinoilla vähenee. (Lev 1992, 15)"

2 Muita teorioita: signallointiteorian mukaan johto pyrkii välttämään yhtiön aliarvostamista osakeannissa.
Tämän vuoksi yhtiön johto lähettää sellaisia signaaleita markkinoille, jotka indikoivat yhtiön todellista arvoa
(ks. esim. Hughes 1986). Teorian oletuksina on muun muassa, että osakkeenomistajat pystyvät täysin
analysoimaan kaikkea julkistettua tietoa ja että osakkeenomistajat ovat oman hyödyn maksimoijia.
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OMISTUSRAKENTEEN MUUTOKSIA SUOMESSA

3.1 Muutoksia suomalaisessa toimintaympäristössä
Suomalaisissa corporate governance -rakenteissa on 1990-luvulla tapahtunut
useita muutoksia. Ensiksikin, eri hallintoelinten roolit ovat muuttuneet:
hallintoneuvostoja, jotka aiemmin ovat olleet yleisiä suurissa yhtiöissä, on
lakkautettu. Toiseksi, hallitukset toimivat nykyisin erillään toimivasta johdosta ja
hallituksiin on tullut myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Kolmanneksi,
monialayritykset ovat keskittyneet ydintoimialoilleen ja myyneet strategisesti
vähemmän merkittäviä toimialoja. Neljänneksi, yritysten päämäärät ovat
vaihtuneet: osakkeenomistajan lisäarvo (shareholder value) on tullut yhdeksi
tärkeimmistä suurten yritysten tavoitteista. (Ylä-Anttila 2000, 12) Kaksi kolmesta
pörssiyhtiöstä ilmoittaa nykyisin omistaja-arvon kasvattamisen keskeiseksi
tavoitteekseen (Huolman ym. 2000).

Myös Leppämäen (1998) mukaan yritysten ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat
muuttuneet viime vuosien aikana: pankkikeskeisestä järjestelmästä on siirrytty
kohti arvopaperimarkkinavetoista järjestelmää, ulkomaalaisomistus on kasvanut ja
suomalaiset yritykset ovat kansainvälistyneet. Tämä kaikki osaltaan heijastuu
yritysjohdon valvonta- ja kannustinjärjestelmien muutokseen. Institutionaalinen
sijoittaminen on nykyisin keskeisessä asemassa: näiden rooli yritysjohdon
valvojana on kasvanut. Institutionaaliset sijoittajat hoitavat nykyisin myös osittain
niitä tehtäviä, jotka aiemmin ovat olleet pankeilla. (Leppämäki 1998)

Myös Ali-Yrkkö ja Ylä-Anttila (1999, 2) erittelevät muutoksia, joita yritysten
ohjaus- ja valvontajärjestelmissä on meneillään. Ensinnäkin, osakkeenomistajan
varallisuuden maksimointi - pääoman korkea tuotto - korostuu yritysten
toiminnassa. Osakkeenomistajat pyrkivät valvomaan, että yrityksen johto toimii
toimii

tämän

tavoitteen

mukaisesti.

Tämän

vuoksi

mm.

johdon

kannustinjärjestelmät ovat tulleet osaksi johtamis- ja valvontajärjestelmää.
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Toiseksi, tiedottaminen ja sijoittajasuhteiden hoito on noussut keskeiseen
asemaan. Ulkomaiset sijoittajat asettavat usein korkeampia tuottovaatimuksia sekä
vaativat läpinäkyvämpää ja tasapuolisempaa tiedotuspolitiikkaa kuin kotimaiset
sijoittajat. Kolmanneksi, yritysten hallitustyöskentelyyn kiinnitetään aikaisempaa
enemmän huomiota. Hallituksen rooli on valvoa toimivaa johtoa niin, että johto
toimii osakkeenomistajan edun mukaisesti.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Suomessa meneillään olevia trendejä,
muutosmekanismeja ja vaikutuksia suomalaisiin pörssiyhtiöihin Rissasen (1999)
mukaan:
Taulukko 1. Vaikutuksia suomalaisiin pörssiyrityksiin

Trendit

Muutoksen mekanismit

Vaikutukset yrityksissä

Ulkomaisen omistuksen

Omistajien aktivoituminen

•Shareholder Value

lisääntyminen
•Sijoittajasuhteiden merkityksen
Amerikkalainen

kasvu

Muutokset johdon työssä

•Läpinäkyvyyden lisääminen

sijoittajakulttuuri

koko yrityksen toiminnassa
Hallitustyöskentelyn muutokset

Finanssivetoisuus

•Hallituksen ammattimaistuminen
ja vallan kasvu

Yritysten arvonnousumahdollisuudet

•Fokusoiminen ydinliiketoimintaalueisiin
•Maa-ajattelusta toimiala-ajatteluun

(lähde: Rissanen 1999)

3.1.1 Ulkomaalaisomistus
Ali-Yrkön ja Ylä-Anttilan (1999. 8-12) mukaan ulkomaalaisomistus - suorat
sijoitukset sekä sijoitukset pörssin kautta suomalaisosakkeisiin - ovat kasvaneet
huomattavasti viime vuosina. Tämän lisäksi ulkomaiset suorat yritysostot sekä
suunnatut annit ovat lisääntyneet. Esimerkiksi suuret yhtiöt, kuten Nokia ja UPMKymmene,

ovat

jo

huomattavassa

määrin

ulkomaalaisomisteisia.

Ulkomaalaisomistuksella saattaa olla sellaisia vaikutuksia omistuksen arvossa.
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joita ei syntyisi, jos omistus olisi pelkästään kotimaista. Omistajarakenteen
voidaan näin nähdä eräänä yrityksen johtamisen valvontajärjestelmän elementtinä.
(Huolman ym. 1999, 27)
Tutkimukset osoittavat, että ulkomaalaisomistus on pääsääntöisesti tehostanut
yritysten toimintaa: ulkomaalaisomisteisten yritysten pääoman tuottoaste ylittää
selvästi

suomalaisomisteisten

(Ali-Yrkkö

&

Ylä-Anttila

1999,

14).

Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat tuottaneet suomalaisomisteisiin verrattuna
moninkertaisesti suhteessa sijoitettuun pääomaan. Ulkomaalaiset omistajat ovat
siis vaativampia kuin suomalaiset. (Ali-Yrkkö & Ylä-Anttila 1999, 20)

Myös Huolmanin (2000) mukaan yritykset, jotka ovat joko kokonaan tai
merkittävältä osin ulkomaalaisomistuksessa, ovat tuottaneet keskimääräistä
korkeamman tuoton sijoitetulle pääomalle. Huolmanin ym. (2000) mukaan
omistuksen kansainvälistyminen ja johdon toiminnan valvonnan siirtyminen
pääosin markkinoille, ovat tehostaneet suomalaisyritysten toimintaa. Myös
Järvisen (2000. 22) mukaan ulkomaalaisomisteiset yritykset tuottavat enemmän
taloudellista lisäarvoa kuin kotimaisessa omistuksessa olevat. Järvisen (2000, 26)
mukaan

ulkomaalaisomistus

on

vaikuttanut

myös

vuosikertomuksissa

raportoituun tietoon: yritysten vuosikertomuksissa julkaisemat tavoitteet ovat
muuttuneet.
Huolman ym. (1999) ovat tutkineet ulkomaalaisomistuksen vaikutusta ja
vaikutuskanavia lähinnä yrityksen johtamisen näkökulmasta. Tutkijoiden mukaan
ulkomaiset omistajat vaikuttavat lähinnä markkinoiden vuoropuhelun kautta, eli
käyttämällä esimerkiksi osakkeista luopumista vaikutuskanavanaan (”exit”).
Toisaalta ulkomaalaisomistuksen vaikutuskanavana toimivat suorat kontaktit
yritykseen, nk. sijoitta)asuhdetoiminta.
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Taulukko 2. Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvon kehittyminen

Ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo
05/2000
350,0 T
300,0

150,0
100,0

50,0

(lähde: Arvopaperikeskus)

3.1.2 Institutionaalinen sijoittaminen
Institutionaalisen omistuksen kasvu on eräs merkittävä mekanismi suomalaisessa
corporate governance -järjestelmässä. Sijoitusrahastot, eläkelaitokset sekä muut
institutionaaliset sijoittajat ovat merkittävästi lisänneet sijoituksiaan suomalaisiin
pörssiyhtiöihin, (ks. esim. Huolman 1999)

Huolman ym.

(1999.

55-56) ovat tutkineet institutionaalisen sijoittajan

vaikutuskanavia (ks. myös Rissanen 1999). Ensiksikin, suurilla omistajilla on
sananvaltaa esimerkiksi yhtiökokouksissa (”voice”). Toiseksi, he voivat myydä
osakkeensa

(”exit”).

sijoittajasuhteiden

Kolmanneksi,

merkitys

on

suorat

kasvanut

kontaktit

yritykseen

vaikutuskanavana.

ja

Neljäntenä

vaikutuskanavana tutkijat mainitsevat corporate push -nimisen ilmiön, joka
tarkoittaa, että yritys pyrkii muuttamaan itseään kansainvälisten vaatimusten
mukaisesti ja tekemään itsestään houkuttelevan sijoituskohteen. Tähän neljänteen
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kategoriaan kuuluu juuri mm. corporate governance -järjestelmien muuttaminen ja
niistä raportoiminen osakkeenomistajille. (Huolman et ai. 1999, 67)
Mayerin (1998.

146) mukaan osakkeenomistajan rooli

hyvän corporate

governancen harjoittamisessa on keskeinen: institutionaalisilla sijoittajilla on
aktiivinen rooli yhtiöiden valvonnassa ja kontrolloimisessa (monitoring, control).
Jensenin (1997) mukaan aktiiviset, institutionaaliset sijoittajat ovat tärkeitä, jotta
corporate governance —järjestelmä voisi toimia tehokkaasti. Toisaalta, vain
suurella sijoittajalla on insentiivi valvoa sijoitustaan yhtiössä. Free rider ongelma on, että pienellä omistajalla on harvoin kannustimia valvoa sijoitustaan
yhtiössä: tietoa yrityksen asioista ei "kannata" hankkia.
Poundin

(1988)

mukaan

institutionaaliset

sijoittajat

pystyvät

valvomaan

sijoitustaan sekä alhaisemmilla kustannuksilla että suuremmalla ammattitaidolla
kuin pienet, hajaantuneet sijoittajat. Pohjolan (1996, 152) mukaan keskittynyt
omistus johtaa tehostuneeseen pääoman käyttöön sekä valvontaan, vaikkakin vain
riittävän suuri sijoitus motivoi omistajaa seuraamaan liikkeenjohdon toimia.

Ovatko institutionaaliset sijoittajat hyödyllisiä yhtiölle? Tutkimuksien mukaan
(mm. Holderness & Sheenan 1985) uuden suuren osakkeenomistajan (large
shareholder) sijoitus yhtiöön aiheuttaa merkittävän nousun yhtiön osakekurssiin.
Morck, Schleifer ja Vishny (1988) ovat Yhdysvalloissa tutkineet keskittyneen
omistuksen ja yrityksen tuloksen välistä suhdetta. Yrityksen tulos (corporate
performance) mitattuna Tobinin Q:lla nousee alhaisilla keskittyneen omistuksen
tasoilla (5%:iin saakka) ja laskee korkeammilla tasoilla.

Schleiferin ja Vishnyn (1986) mukaan keskittynyt omistus on jossain määrin
yritykselle hyödyllinen, koska suuret osakkeenomistajat voivat monitoroida
yritysjohtoa ja näin kasvattaa yrityksen arvoa. Institutionaalisen omistuksen
suhteesta yrityksen arvoon on kuitenkin raportoitu myös ristiriitaisia tuloksia:
Poundin (1988) mukaan institutionaalinen omistus vähentää yrityksen arvoa, kun
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taas Brickley ym. (1988) raportoi päinvastaisesta Liian suuri keskittynyt omistus
saattaa kuitenkin johtaa muiden sijoittajien suojan heikentymiseen (Schleifer &
Vishny (1997).
La Porta. Lopez-de-Silanes, Schleifer ja Vishny (1998) löysivät voimakkaan
negatiivisen korrelaation sijoittajien lakisääteisen suojan (legal protection of
shareholders) ja keskittyneen omistuksen välillä. Tutkijat olivat tarkastelleet
lakisääteistä sijoittajansuojaa eri maissa. Suomessa on ollut tyypillisesti suuria
keskittyneitä omistuksia, (controlling ownership) Suomessa myös lakisääteiset
sijoittajansuojasäädökset mm. vähemmistöoikeussäädökset ovat melko vahvoja.
La Porta ym. (2000. 1113) mukaan eri mailla on erilaiset lakisääteiset
sij oittaj ansuoj asäädökset :
" the results show that common-law countries generally have the strongest, and French-civil-law
countries the weakest, legal protection of investors, with German- and Scandinavian-civil-law
countries located in the middle. " (La Porta ym. 2000, 1113)
Taulukko 3. Omistajuusrakenne suomalaisissa julkisissa osakeyhtiöissä 31.12.1999
Oniistits%
7,1
23,0
13,9
36,9
2,9
16,2

Omistajataho
Rahoitus instituutiot
Yhteiskunnalliset järjestöt (municipal bodies)
Kotitaloudet
Ulkomaiset
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Muut kuin rahoitusalan yritykset

(lähde: Arvopaperikeskus)

3.2 Omistajavetoinen johtaminen
Suomessakin on noussut yritysten keskeiseksi päämääräksi nk. omistaja-arvon
(shareholder value) maksimoiminen. Tämä ajattelu on lähtöisin pääasiassa
Yhdysvalloista.

Seuraava kuvio

kuvaa kansainvälisesti

merkitystä yritysjohtajien mukaan.
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eri

sidosryhmien

Taulukko 4. Miksi yritys on olemassa?

Kaikkien sidosryhmien vuoksi, % Osakkeenomistajien vuoksi, %
2,9
97,1
75,6
24,4
70,5
29,5
17,3
82,7
22
78

Maa
Japani
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Saksa
Ranska

(lähde: Leppämäki 1998)

Huolmanin ym. (1999, 45) mukaan yrityksen tavoitteen asettelu suhteessa muihin
sidosryhmiin on muuttunut: omistaja-, asiakas- ja henkilöstösidosryhmien
merkitys

näyttää

kasvaneen

vuosikertomusaineistolla

mitattujen

sidosryhmämainintojen perusteella. PA Consulting Groupin (1999) tekemän
kyselyn mukaan lähes kaikki (98%) kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä
ilmoittivat kannattavansa omistusarvon

luomista ja lisäarvon tuottamista

osakkeenomistajille.
Veranen (1996) on kirjassaan Tuottoa vaativat omistajat pohtinut omistaja-arvon
käsitettä ja omistajavetoisen johtamisen merkitystä yritykselle. Hänen mukaansa
omistajat ovat yritykselle arvokkaita, koska he rahoittavat yrityksen toimintaa.
Tästä

johtuen

yrityksen

päätavoitteen

tulisikin

olla

omistaja-arvon

maksimoiminen ja taloudellisen lisäarvon tuottaminen osakkeenomistajalle.
Erityisesti Yhdysvalloissa omistajien ote yrityksen johtamisesta on tiukentunut:
omistajien edustajia on tullut mukaan mm. hallintoelimiin.

Omistaja-arvon ensisijaisuutta on myös kritisoitu. Esimerkiksi Prahaladin (1997,
54) mukaan omistaja-arvon maksimoiminen ja corporate governance-ajattelu on
lähtöisin rahoitusteorian tietyistä oletuksista, jotka hän kyseenalaistaa. Prahaladin
(1997) mukaan omistaja-arvon priorisointi olisi paikallaan silloin, kun pääoma on
niukkana resurssina. Näin ei nykyisin useinkaan ole. Lisäksi Prahaladin mukaan
ongelmana on, että rahoitusteorian mukaan yritysjohdon kontrolli tulee
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pääomamarkkinoilta. Koska pääoma tulee osakkeenomistajilta, joilla on oikeus
ylijäämään (residual claim), omistaja-arvo priorisoidaan muiden tavoitteiden
edelle.

Prahalad

korostaa,

että

muut

sidosryhmät

ovat

yrityksen

arvonluomisprosessissa keskeisempiä kuin osakkeenomistajat.

Myös Järvinen (2000, 16) nostaa esille myös muiden sidosryhmien (asiakkaat,
henkilöstö) merkityksen ja huomioonottamisen pitkällä tähtäimellä yrityksen
menestymiseen vaikuttavina tekijöinä. Myös Mayer (1998, 146) on kiinnittänyt
huomiota siihen, että yrityksillä on velvollisuuksia myös muita osapuolia esimerkiksi henkilöstöä - kohtaan.

Lisäksi Prahalad (1997, 56) kritisoi rahoitusteoreettista corporate governance lähestymistapaa: omistajaohjausjärjestelmän painottuminen johdon kontrollointiin
ja johdon tavoitteiden mukauttaminen osakkeenomistajien tavoitteiden mukaan
ovat ongelmallisia. Tällä on nimittäin taipumus rajoittaa johdon sijoittajille
jakaman tiedon laatua ja määrää sekä keskittyä raportointiin menneestä.
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4

CORPORATE GOVERNANCE -SUOSITUKSISTA

4.1 Tiedottaminen osana yrityksen johtamisen valvontaa
Prahaladin (1997) mukaan corporate governancessa on olennaisimmillaan kyse
yhteistyöstä ja mahdollisimman tehokkaasta informaation jakamisesta keskeisten
osakkeenomistajien, johdon ja hallituksen välillä. Poundin (1995, 94) mukaan
kyse on ennemminkin johdon ja hallituksen päätöksenteon parantamisesta kuin
johdon monitoroimisesta.
Pound (1995, 95) näkee lisäksi yrityksen hallinnoimisesta tiedottamisen
osakkeenomistajalle toimintona, jota olisi parannettava. Etenkin hallituksen
jäsenten valintamenettelystä tulisi tiedottaa, koska näiden valintaan ovat usein
vaikuttaneet vain johdon näkemykset. Prahaladin (1993, 54) mukaan kuitenkin
perusoletus siitä, että osakkeenomistaja pyrkii kontrolloimaan johtoa, ei
kuitenkaan rohkaise johtoa jakamaan tietoa osakkeenomistajille.
Neilimon (1998, 414) mukaan yrityksen johtamisen valvontamenetelmien
kehittämiseen on vaikuttanut kaksi keskeistä tekijää. Ensimmäiseksi, hajautetut
johtamisjärjestelmät ja niiden mukanaan tuomat haasteet sekä johtamisen
valvonnan vaikeudet ovat osaltaan vaikuttaneet muutokseen. Lisäksi omistajien
rooli on muuttunut ja näiden tietotarpeet ovat kasvaneet. Toiseksi, yritystoiminnan
varainhankinta on kansainvälistynyt ja tämä on synnyttänyt tarvetta saada
yrityksen

toiminnasta,

hallinnosta ja johtamisesta

"läpinäkyvämpää"

ja

luotettavampaa tietoa erityisesti sijoittajien ja luotonantajien päätöksenteon tueksi.
Pelkkä numeerinen tilinpäätösinformaatio ei aina ole kansainvälisten sijoittajien
tarpeisiin riittävää, vaan tietoja mm. yrityksen johtamisjärjestelmistä ja niiden
toimivuudesta sijoituskohdeyrityksessä on pidetty tärkeinä.
Suomessa esimerkiksi Nokian corporate governance -järjestelmän kehitys 1980ja 1990- luvuilla on ollut globaalin yrityksen kasvun karmalta keskeistä. Hyvä ja
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tehokas

sisäinen johtamisjärjestelmä tekee toisaalta

mahdolliseksi

myös

kannattavan kasvun ja laajentumisen. Yrityksen suuntautuminen toiminnassaan
kohti markkinoille suuntautunutta amerikkalaista järjestelmää on selkeä ja hyvän
sisäisen johtamisjärjestelmän rooli on keskeinen. Toisaalta yleisemminkin
pääomamarkkinoiden kehitystä kuvaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus.
Tällä on puolestaan yhteys markkinoiden harjoittamaan ulkoiseen ja yrityksen
harjoittamaan sisäiseen johtamiseen. Pääomamarkkinat nimittäin kontrolloivat
yritystä vaikuttamalla sisäiseen johtamiseen, esimerkiksi esittämällä vaatimuksia
johdon palkkiojärjestelyistä. (Leppämäki 1999, 23)

4.2 Lait ja tiedonantovelvollisuus
Keskeisimmän lainsäädännöllisen perustan corporate governancen kannalta
muodostavat

osakeyhtiölaki

(OYL),

tilintarkastuslaki

(TTL)

sekä

arvopaperimarkkinalaki (AML). Tämän lainsäädännön lisäksi keskeisiä ovat
valtiovarainministeriön

viranomaispäätökset,

sekä

kaikkiin

julkisesti

noteerattuihin osakeyhtiöihin soveltuvat että AML:n nojalla antamat päätökset,
Helsingin Pörssin säännöt ja KHT-yhdistyksen suositukset. Tässä tutkielmassa
lakisääteiset tiedot on jätetty tutkielman ulkopuolelle, mutta seuraavassa luettelen
kuitenkin lyhyesti joitakin keskeisiä kohtia lainsäädännöstä.
Edellä

mainituissa

laeissa

on

säädöksiä

eri

toimielinten,

hallituksen,

hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan tehtävistä, työskentelystä ja päätöksenteosta
sekä hallituksen puheenjohtajan asemasta, (esim. OYL 8:6,12; 9:8; 8:8,14,11,13)
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa on säädetty osakkeenomistajan
oikeudesta saada tietoa yhtiöstä valvonnan kannalta merkittävistä seikoista.
Näihin

sisältyy tietoja

mm.

osakkeenomistajan oikeudesta saada tietoa

yhtiökokouksessa ja vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen julkaisemisesta.

Tämän

lisäksi

valintamenettelystä,

säädöksiä

on

kelpoisuudesta,

mm.

hallituksen

esteellisyydestä,
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ja

toimitusjohtajan

riippumattomuudesta.

johdon palkkioista ja etuisuuksista, valvontajärjestelmistä, osakkeenomistajan
oikeudesta saada tietoa yhtiöstä valvonnan kannalta merkittävistä seikoista,
tilintarkastajasta ja

sisäisestä

tarkastuksesta.

Yleisesti

ottaen

Suomessa

lakisääteinen sijoittajansuoja on melko laaja, verrattuna esimerkiksi IsoBritannian

järjestelmään,

jossa

itsesääntelyllä

ja

oikeuslaitoksen

ennakkopäätöksillä on tärkeä rooli oikeuskäytännössä, lakien ollessa hitaammin
syntyvää. (Keskuskauppakamari & Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto
1996)
Julkisella yhtiöllä on lisäksi suhteellisen laaja velvollisuus antaa tietoa yhtiön
taloudellisesta

asemasta.

Tiedonantovelvollisuus

perustuu

arvopaperimarkkinalakiin ja pörssin antamiin ohjeisiin. Tiedonantovelvollisuuden
tarkoituksena on antaa kaikille osapuolille samanaikaisesti riittävä ja oikea tieto,
jotta arvopaperin tai osakkeen arvon voidaan perustellusti määrittää. Yhtiön on
ilman aiheetonta viivytystä julkistettava kaikki sellaiset seikat, jotka olennaisesti
vaikuttavat

arvopaperin

arvoon.

Tiedonantovelvollisuus

voidaan

jakaa

säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Corporate governancen
taholta esimerkiksi johdon henkilövaihdoksista on tiedotettava. (Hirvonen ym.
1997, 91-92)

4.3 Eri maiden suositukset
4.3.1 Taustaa
Eri maissa on laadittu suosituksia yritysten corporate governance -järjestelmissä
noudatettavista periaatteista. Lähes kaikki kansainväliset suositukset ottavat
kantaa

siihen,

mitä

julkisesti

noteeratun

osakeyhtiön

tulisi

julkistaa

hallintoperiaatteistaan osakkeenomistajalle. Kantavana ajatuksena on usein
osakkeenomistajien oikeuksien vahvistaminen ja "läpinäkyvyyden" lisääminen
yhtiön hallintorakenteista ja johtamisesta.
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Suosituksia tarkastellessa tulee muistaa, että ne eivät ole vahvistettuja säädöksiä,
vaan toimintatapoja koskevia suosituksia. Näiden suositusten takana on usein
jokin etutaho, jossa kaikki osapuolet eivät ehkä ole täysin edustettuja. Lisäksi
tulee ottaa huomioon se, että eri maiden suositukset on laadittu omaan
toimintaympäristöönsä, jossa lainsäädännölliset seikat ja yhtiöiden toimintatavat
ovat ominaisia juuri kyseiselle valtiolle. Muun muassa eri maissa toimivat
mekanismit ovat erilaisia, tämän lisäksi eri mekanismit vaihtelevat yrityksittäin.
(Short ym. 1999. 417) Kriittisyyden säilyttäminen on siis tärkeää.
Seuraavassa

esitellään

suomalainen

Teollisuus-

ja

Työnantajien

ja

Keskuskauppakamarin asettaman Corporate governance -työryhmän vuonna 1996
julkaisema

soveltamisohje.

Tämän jälkeen

esitellään

lyhyesti

muutama

kansainvälisesti keskeinen suositus erityisesti tämän tutkielman fokuksen osakkeenomistajalle

tiedottamisen

-

kannalta.

Lopuksi

vertaillaan

näitä

suosituksia melko yleisellä tasolla keskenään.

4.3.2 Suomalainen Corporate governance -työryhmän suositus ja kommentteja
Vuonna 1996 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto asettivat työryhmän
pohtimaan

julkisten

yhtiöiden

hallinnointitapaa

ja

tarvetta

löytää

ne

vähimmäisperiaatteet, joita julkiset yhtiöt voisivat hallinnossaan noudattaa.
Tarkoituksena oli hyvän hallintotavan noudattamisen edistäminen keskeisillä
avainalueilla, joita ovat mm. hallituksen ja muiden hallintoelimien kokoonpanoja
tehtävät, raportointi, valvontamekanismit sekä hallituksen palkkiot ja niistä
päättäminen. (Corporate governance -työryhmän loppuraportti, soveltamisohje,
liite 1)
Tämä työryhmä julkaisi pohdinnastaan loppuraportin, jota tässä tutkimuksessa
kutsutaan nimellä suomalaiset corporate governance -suositukset. Työryhmä on
mm. suositellut, että sijoittajien mahdollisuutta saada tietoa yhtiön hallintoelinten
työnjaosta ja niiden jäsenten erityistehtävistä tulisi lisätä.
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Suositus pureutuu seitsemään eri aihealueeseen: hallituksen ja hallituksen
puheenjohtajan tehtäviin ja sisäiseen työnjakoon, toimitusjohtajan asemaan,
hallintoneuvoston

asemaan,

hallintoelinten

valintamenettelyyn,

hallituksen

henkilö- ja etuyhteystietoihin, johdon palkkioihin ja päätöksentekojärjestykseen
sekä

tarkastusvaliokunnan

kokoonpanoon

tai

vastaaviin

sisäisiin

tarkastusjärjestelmiin. Corporate governance -suositusten soveltamisohje on
liitteenä 1.
Tämän lisäksi suosituksessa on toimintatapoja koskevia ohjeita, jotka on rajattu
tämän käsittelyn ulkopuolelle. Suosituksessa on lisäksi tarkasteltu ja koottu
aiheeseen liittyvä suomalainen lainsäädäntö (OYL. KPA, TTL, AML) sekä
jokaisesta suosituksen kohdasta erillinen perusteluja yksityiskohtaisempi selostus.

Ohjeisto on lähinnä menettelyllinen, ei niinkään sisällöllinen. Siinä keskitytään
lähinnä yrityksen tiedonantovelvollisuuksiin ja niiden täyttämiseen. Varsinaiset
selostukset ja keskustelunaiheet ovat kuitenkin yksityiskohtaisempia ja osoittavat,
että

tavoitteena

on

erityisesti

läpinäkyvyyden

parantaminen

kaikissa

soveltamisohjeessa esille nostetuissa kysymyksissä. (Timonen 2000, 10-11)

Raporttia ei ole otettu käyttöön tai muulla tavalla vahvistettu esimerkiksi
Keskuskauppakamarin päätöksellä eikä se ole saanut merkittävää julkisuutta tai
sitä koskevaa tieteellistä keskustelua. Timonen (2000, 11) luonnehtii raporttia
toteamalla, että sen suositukset rajoittuvat yhtiön hallinnon ja sisäisen valvonnan
järjestämiseen

ja

tiedonantovelvollisuuksiin.

voimakkaasti.

Hänen

mukaansa

raportti

Timonen
vaikuttaa

kritisoi
pitkälti

raporttia
"julkisivun

kiillotukselta", josta tällaisia suosituksia on aiemminkin kritisoitu. Timonen
(2000, 11) myöskään "ei näe asialle erityistä lisäarvoa lainsäädännöllisiin
velvoitteisiin verrattuna".

Suomalaisissa corporate governance -suosituksissa on lähinnä keskitytty
hallintoperiaatteiden kannalta olennaisiin tekijöihin,
kokoonpanoon

ja

tehtäviin,

kuten

tarkastusvaliokunnan

hallintoelimien
muodostamiseen,

toimitusjohtajan asemaan ja johdon palkkioihin. Ei kuitenkaan tiedetä, onko
näiden tekijöiden julkaisemisella tosiasiassa vaikutusta esimerkiksi siihen, miten
osakkeenomistaja arvottaa yhtiötä sijoituskohteena. Lisäksi voidaan kritisoida,
onko suositus yhtiön tai osakkeenomistajan kannalta edes tarpeellinen.

Suomalainen suositus - kuten ilmeisesti myös muut kansainväliset suositukset on laadittu sijoittajan suojaamiseksi. Tämä näkyy selvästi suomalaisessa
suosituksessa. Epäselvää on, miten yritykset ovat suhtautuneet suosituksiin ja
missä määrin ne pitävät niitä tärkeinä ja noudatettavina. Mikään laki tai sääntö ei
siis velvoita noudattamaan näitä suosituksia Suomessa. Suomessa ja muissa
Pohjoismaissa lakisääteinen sijoittajansuoja on melko laajaa jo lakisääteistenkin
säädöksien pohjalta.
Suomalaiset corporate governance —suositukset ovat kuitenkin pääosiltaan linjassa
vastaavien kansainvälisten suositusten kanssa. Seuraavassa esitellään muutamia
muissa maissa julkaistuja soveltamisohjeita tämän tutkielman fokuksen kannalta.

4.3.3 Cadbury Report ja kommentteja
Isossa-Britanniassa asetettiin vuonna 1991 komitea Sir Adrian Cadburyn johdolla
selvittämään, mitä ongelmia nykyisten yritysten johtamisjärjestelmissä ja
yrityksen valvonnassa esiintyy, miten yrityksissä tulisi hallinto, tilintarkastus ja
muut yrityksen valvontamekanismit järjestää sekä miten osakkeenomistajan edut
tulisi huomioida. Vuoden 1992 lopulla komitea julkaisi mietintönsä.

Mietinnössä annettiin suosituksia yrityksen johtamisjärjestelmän ominaisuuksista
sekä modernin yrityksen valvontamekanismeista. Suositukset on annettu kahdesta
syystä. Ensiksikin, selkeä ymmärrys omasta vastuustaan helpottaa yritysjohdon
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työtä. Toiseksi, suositukset edistävät pääomamarkkinoiden tehokasta toimintaa ja
lisäävät yleistä luottamusta yritystoimintaan.
Cadbury Report käsittelee yhtiön hallitukseen, tilintarkastukseen ja muihin yhtiön
valvontamekanismeihin

sekä

osakkeenomistajan

oikeuksiin

liittyvää

problematiikkaa. Nämä nk. Code of Best Practice -suositukset on myös jaettu
kolmeen aihepiiriin: 1) hallituksen kokoonpano ja työskentelytavat 2) yhtiön
palveluksessa olevien ja yrityksen ulkopuolisten henkilöiden roolit hallituksen
jäseninä sekä 3) raportointi-ja valvontamekanismit.
Cadbury Report on saanut Isossa-Britanniassa aikaan paljon tieteellistä
keskustelua (ks. esim. Forbes & Watson (1993), Short, Keasey, Wright & Hull
(1993). Keaseyn ja Wrightin (1993, 302) mukaan Cadbury Report painottaa
julkaistun

informaation

merkitystä

kontrolliongelmien

ratkaisijana.

Tämä

heijastaa uskomusta, että governanceen liittyvät osatekijät ovat seurausta
epätäydellisestä informaatiosta. Lisääntynyt julkistaminen voi olla myös keino
ikäänkuin painostaa johtoa toimimaan suositusten periaatteiden mukaisesti.

Myös kritiikkiä raporttia kohtaan on esitetty: suositusten on sanottu olevan liian
kuvailevia (prescriptive) ja keskittyvät liiaksi tilivelvollisuuden korostamiseen
(Short ym. 1999. 337). Niinpä vuonna 1995 asetettiin nk. Hampel-komitea
pohtimaan mahdollisia muutoksia Cadbury Reportiin. Vuonna 1998 julkaistu
Hampel-raportti pyrkii laajempaan avoimuuteen yrityksen tiedottamisessa.
Toisaalta hyvän corporate governancen kannalta tärkeää on, että ohjeisto perustuu
periaatteisiin, ei ohjeisiin. (Short ym. 1999, 337)

Yllä mainitun kahden raportin ohella Isossa-Britanniassa on julkaistu myös nk.
Greenbury Report, joka keskittyy johdon palkka- sekä muiden etuisuuksien ja
niihin liittyvän problematiikan ohjeistamiseen. Suositukseen sisältyy ohjeet mm.
palkkapolitiikasta ja tiedonantovelvollisuudesta. Hollandin (1998, 267) mukaan
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esimerkiksi Hampel Report saattaa osaltaan parantaa tiedotuksen läpinäkyvyyttä
yrityksen hallintorakenteista.
Cadbury Reportia ja suomalaisia suosituksia verratessa tulee huomioida, että IsoBritannian lainsäädäntö on erilainen, itsesäätely on merkittävää, kun taas
lainsäädäntö on yleistävämpää - toisin kuin Suomessa, jossa lainsäädännöllä on
merkittävä rooli (Keskuskauppakamari & Teollisuus ja Työnantajat 1997). IsossaBritanniassa Lontoon Pörssi edellyttää, että julkisesti noteeratut yhtiöt julkaisevat
erillisen lausunnon siitä, noudattaako yhtiö Cadbury Reportin tai Greenbury
Coden suosituksia ja mikäli ne eivät noudata, tulee yhtiöiden identifioida ja
luetella ne kohdat, joissa suosituksia ei noudateta, (nk. compliance statement).

Keasey ja Wright (1993, 291) pitävät Cadbury Reportin julkaisemista eräänä
angloamerikkalaisessa

vastauksena

corporate

governance

-järjestelmässä

esiintyviin ongelmiin, joita ovat mm. odottamattomien konkurssien määrän
kasvaminen, tilintarkastajan rooli ja johdon kompensaatiojärjestelmät. Heidän
mukaansa Cadbury Reportin suositukset tähtäävät parempaan (improved)
tiedottamiseen

osakkeenomistajille,

itsesäätelyyn

sekä

riippumattoman

tilintarkastajan roolin vahvistamiseen.
Forbesin ja Watsonin (1993, 333) mukaan Cadbury Reportin ehdotukset parantaa
corporate governancea nojautuvat vahvasti itsesääntelyyn ja vapaaehtoiseen
informaation julkistamiseen. Tutkijoiden mukaan osakkeenomistajat - vaikka
heille tarjottaisiinkin enemmän tietoa - käyttävät silti vaikutuskanavillaan
ennemmin "exitiä" kuin "voicea". Tutkijoiden mukaan Cadburyn ehdotuksilla ei
ole

huomattavaa

vaikutusta

keskeiseen

corporate

governancen

ongelmanasetteluun, siihen, kuinka voidaan parantaa osakkeenomistajan kykyä ja
kannustimia monitoroida johtoa. (Forbes & Watson 1993, 336) Lisäksi tutkijat
korostavat

institutionaalisen

sijoittamisen

merkitystä:

institutionaalisilla

sijoittajilla on paremmat mahdollisuudet käyttää vaikutuskanavinaan voicea kuin
exitiä.
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Cadburyn (1999, 14) mukaan Code of Best Practicen tavoitteena oli tehdä
olemassa oleva governance- järjestelmä toimimaan niin, että osakkeenomistajilla
on jokin keino kontrolloida johtoa. Keino tähän oli tiedottaminen. Eri maissa
julkaistujen corporate governance -suositusten eräänä päämääränä on yrityksen
hallintorakenteista tiedottaminen ja

läpinäkyvyyden

lisääminen

yrityksen

hallinnosta. Osakkeenomistajien ja johdon välinen tasapaino on saavutettavissa
vain, jos osakkeenomistajilla on saatavilla kaikki se tieto, jota he tarvitsevat
voidakseen

toimia

tehokkaasti.

Tämä

tietenkin

edellyttää

sitä.

että

osakkeenomistajalla on kyky käyttää tieto hyväkseen ja toimia sen mukaisesti.
Cadburyn (1999. 14) mukaan jatkossa tarvitaan enemmän tulevaisuuteen
suuntaavaa ja ei-numeromääräistä (non-financial) tietoa.

Short ym. (1999, 338) mukaan ei ole selvillä, että julkaistut suositukset toimivat
sekä hyvän corporate governance -rakenteiden että yrityksen tuloksellisen
toiminnan kannalta. Yrityksen tuloksellisuuden ja corporate governance rakenteiden yhteyttä ei ole selkeästi todistettu. Kuten tutkijat asian ilmaisevat:

"It is far from clear that the recommendations of the various corporate governance
codes act to achieve "good governance" from both the accountability and enterprise
pespectives. Both perspectives need to be considered when attempting to create
governance structures and procedures which lead to improved performance."

Myöskään Belcherin (1995, 326) mukaan ei ole selvää, että suositusten
noudattaminen

olisi

osakkeenomistajan

kannalta

arvoa

lisäävää

(value-

maximizing). Lisäksi Belcherin (1995. 325) mukaan suurin ongelma on julkaistun
informaation laatu sekä johdon insentiivit manipuloida julkaistavaa tietoa.

Belcher (1995, 322) on tutkinut markkinoilta lähtöisin olevan sääntelyn
vaikutuksia (regulation by the market) ja julkaistuja suosituksia, varsinkin
Cadbury Reportia Isossa-Britanniassa. Hän erottelee viisi ehtoa tai elementtiä.
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jotka markkinoilta lähtöisin olevan sääntelyn tulisi täyttää ollakseen toimivaa:
1) Osakemarkkinoilla osakekurssit heijastavat markkinoilla olevaa informaatiota
yrityksestä.
2) Suosituksen tulee olla arvoa lisäävä osakkeenomistajan kannalta. Jotta
osakemarkkinat voisivat reagoida positiivisesti suosituksen noudattamiseen, tulee
suosituksen hyödyttää jollain tavoin osakkeenomistajaa. Esimerkiksi suositus,
joka hyödyttää yhteiskuntaa, mutta josta aiheutuu kustannuksia yksittäiselle
yritykselle, esimerkiksi ympäristönsuojelusuositus, ei voi toimia markkinoilta
käsin, koska se ei maksimoi osakkeenomistajan varallisuutta.
3) Markkinat kykenevät tulkitsemaan julkistettua tietoa.
4) Julkaistu tieto on luotettavaa.
5) Markkinat reagoivat julkaistuun tietoon "oikein”. Johdolla saattaa olla
kannustin julkaista Cadbury Reportin suositusten mukaista tietoa, mutta
markkinat saattavat tulkita tämän virheellisesti.
4.3.4 Vienot Raportti
Myös Ranskassa on julkaistu corporate governancea käsittelevä raportti, nk.
Vienot-raportti (Le Conseil d'Administration des Sociétés Côtees, Conseil
National du Patronet Francais & Accociation Française des Enterprises Privées)
vuonna 1995. Suositusten takana on Ranskan työnantajaliitto ja kansallinen
yksityisten yritysten etujärjestö, jotka asettivat nk. Vienot-komitean pohtimaan
erityisesti yritysten hallitustyöskentelyä. Pariisin Pörssi on ottanut omiin
sääntöihinsä Vienot-raportin suositukset.

Vienot-raportissa tutkitaan hallituksen tehtäviä ja vastuukysymyksiä sekä
hallituksen kokoonpanoa sekä työskentelytapoja. Raportti keskittyy lähinnä
hallituksen yleisiin tehtäviin ja vastuualueisiin, (esim. hallituksen suhde
yhtiökokoukseen ja hallituksen vastuu tietojen antajana markkinoille), hallituksen
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kokoonpanoon, (riippumattomien jäsenten merkitys, vähemmistöosakkaiden
edustus, valintamenettelyt) sekä hallituksen työskentelytapoihin (kokoukset,
raportoinnin laatu hallituksen jäsenille, erityistyöryhmät, velvollisuudet).

4.3.5 OECDm ja kansainvälisen pörssi liiton suositukset
Ulkomailla ovat saaneet huomiota myös OECD-maiden periaatteet corporate
governancesta (the OECD Principles of Corporate Governance). OECDm
suositukset rakentuvat seuraavien periaatteiden pohjalle:
1.

Jokaisen julkisen yhtiön corporate governance -hallinnointijärjestelmän

tulee edistää hyvän hallintotavan noudattamista sekä lisäarvon tuottamista
sijoittajalle. Liiallista virkavaltaisuutta ja sääntelyä on vältettävä.
2.

Yhtiöiden corporate governance -avainalueilla "läpinäkyvyyden" periaatetta

tulisi edistää.

Tietojen antamista sijoittajille tulisi

rohkaista,

erityisesti

kansainvälisesti omistetuissa suurissa yhtiöissä. Keskeisimmät avainalueet ovat
seuraavat: yhtiön hallituksen valinta, vastuu ja tehtävät, johtaminen ja sisäinen
valvonta, johdon palkitsemisjärjestelmät ja tarkastus.
OECDm suositukset jakautuvat viiteen eri pääkohtaan: 1) Osakkeenomistajan
oikeudet,

2)

Osakkeenomistajien

yhdenmukainen

kohtelu,

3)

Muiden

sidosryhmien rooli corporate governancessa, 4) Tietojen julkaiseminen ja
läpinäkyvyys, 5) Hallituksen velvollisuudet. Kohdassa 4 (Tietojen julkaiseminen.
Disclosure and Transparency) OECD suosittaa, että yhtiön tulisi julkistaa
ajankohtaista, täsmällistä ja riittävää tietoa taloudellisen raportoinnin lisäksi mm.
yhtiön tavoitteista, riskeistä ja governance -järjestelmistä. Vuosikertomuksessa
tulisi julkistaa

riittävästi

informaatiota

hallituksen jäsenistä ja

näiden

valintamenettelystä, palkitsemisjärjestelmistä sekä tilintarkastuksesta.

Iskander ja Chamlou (2000, 8) kommentoivat Maailmanpankin julkaisussa
corporate governance -periaatteita, joista eräs mm. OECDm mukaan on

37

tiedottamisen ja läpinäkyvyyden parantaminen. Heidän mukaansa tärkeää on, että
yritykset ovat omaksuneet toimenpiteitä parantaakseen julkistetun tiedon laatua ja
läpinäkyvyyttä ottaen huomioon sidosryhmien tavoitteet.
Myös kansainvälinen pörssiliitto (FIBV) on laatinut oman suosituksensa. 1 ämän
suosituksen mukaan yhtiön governance -profiili on perinteisen taloudellisen
informaation ohella keskeinen tekijä, kun sijoittaja harkitsee ja päättää
investointivarojensa
kymmeneen

allokoinnista.

kohtaan:

osakkeenomistajille,
valintaprosessista

yrityksen

Suosituksissa
tavoitteen

äänestysoikeuksiin,
tiedottamiseen,

kiinnitetään

asettamiseen,

hallituksen

huomiota
raportointiin

tehtäviin

ja

palkitsemisjärjestelmiin,

jäsenen

strategiseen

tavoitteisiin, tulokselliseen liiketoimintaan, osakkeenomistajan tuottoon ja lakien
sekä corporate governance -järjestelmän toteuttamiseen.
4.3.6 Corporate governance -Grundsätze für Börsennotierte Gesellschaften
Saksassa on vuoden 2000 tammikuussa julkaistu kansainvälisiä vastaavat
suositukset, joissa on melko pitkälle noudatettu OECD:n suositusten mukaista
linjaa.

Saksalaisessa

suosituksessa

on

kuitenkin

otettu

huomioon

osakkeenomistajien lisäksi myös muita sidosryhmiä (stakeholders). (Schneider &
Strenger 2000, 107) Suositus keskittyy tiedottamisvelvollisuuksiin, hallituksen
jäsenten toimintaan ja velvollisuuksiin sekä ristiriitatilanteiden ratkaisuun.
Keskeisimmät

kohdat

suosituksista

ovat

sijoittajansuoja

(Schütz

der

Aktionärsrechte), osakkeenomistajien tasavertaisuus (Gleichbehandlung der
Aktionäre) ja avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaate (Offenlegung und
Transparenz).
Tiedottamisvelvollisuuksista

(Informations-

und

Offenlegungspflichten)

on

jaoteltu mm. seuraavia kohtia. Hallituksen tulee julkaista viivyttelemättä yhtiön
taloudellisessa tilanteessa tapahtuneet muutokset. Taloudellinen tilanne tulee
julkaista vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa. Hallituksen (der Vorstand)
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tulee informoida hallintoneuvostoa (der Aufsichtsrat) kaikista olennaisista
asioista, jotka saattavat vaikuttaa konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Näiden
lisäksi merkittävät omistusosuuksien muutokset on tiedotettava. (Schneider &
Strenger 2000. 110) Näiden lisäksi on runsaasti myös muita tiedottamiseen
liittyviä säännöksiä. Yleisesti ottaen saksalaiset suositukset ovat melko laajat ja
yksityiskohtaiset.
4.4 Eri raporttien vertailua
Edellä lyhyesti käsitellyt corporate governance -suositukset on laadittu erilaisiin
toimintaympäristöihin, joissa tietyt lait ja yritysten toimintatavat vaihtelevat.
Seuraavassa

kuitenkin

vertaillaan

eri

raportteja

etenkin

tiedottamisen

näkökulmasta ja tarkastellaan sitä. miten suomalainen corporate governance suositus suhtautuu muihin vastaaviin raportteihin.
Kaikissa edellä käsitellyissä suosituksissa kiinnitetään huomiota

lähinnä

hallituksen vastuukysymyksiin, osakkeenomistajan oikeuksiin, johdon palkkioihin
sekä tiedottamisvelvollisuuksiin osakkeenomistajalle. Suomalainen corporate
governance -suositus on pääosin linjassa muiden vastaavien suositusten kanssa.
OECD:n suositukset korostavat osakkeenomistajan oikeuksien turvaamista sekä
yritysten sisäisen hallinnointikäytännön muodostamista. Cadbury Report IsossaBritanniassa korostaa puolestaan hallintoelinten kokoonpanoon, työskentelytapaan
ja rooleihin sekä raportointi- ja valvontamekanismien kehittämiseen liittyviä
ongelmakohtia,

kun

taas

Greenbury

Report

keskittyy

lähinnä johdon

palkitsemiskysymyksiin.

Ranskalainen

Vienot-raportti

käsittelee

lähinnä

pelkästään

hallituksen

kokoonpanoa, vastuuta ja työskentelytapoja. Saksalainen suositus puolestaan on
melko laaja ja sisältää hyvin paljon yksityiskohtaista sääntelyä sekä hallituksen
roolista että valvontamekanismeista. Suomalaisten suositusten seitsemän kohtaa,
jotka keskittyvät hallituksen ja toimitusjohtajan asemaan, valvontamekanismeihin.
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johdon palkkioihin sekä valvontajärjestelmiin, ovat pääosin samoja, jotka
esiintyvät myös kansainvälisissä suosituksissa. Suomalaisissa suosituksissa on
lisäksi otettu huomioon myös suomalainen lainsäädäntö.

Toisaalta

ei

ole

selvää,

mitä

käytännön

hyötyä

suosituksista

on

osakkeenomistajille tai yhtiölle. Vaikka yritys noudattaisikin laadittuja suosituksia
ja julkaisisi suositusten mukaisia tietoja, ei ole selvillä, miten tämä vaikuttaa
esimerkiksi yrityksen markkina-arvoon välillisesti. Lisäksi ei ole todisteita, ovatko
suositukset hyvä keino parantaa corporate governancea sinänsä. Tämän lisäksi on
pulma mm. siinä, pystyykö osakkeenomistaja hyödyntämään julkaistua tietoa ja
mikä saa yritykset julkaisemaan suositusten mukaisia tietoja. Seuraavassa luvussa
käsitellään yritysten kannustimia julkaista tietoja vuosikertomuksessaan.
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5

YRITYKSEN MOTIIVIT JULKAISTA TIETOJA VUOSIKERTOMUKSESSA

5.1 Tiedottaminen yrityksen strategisena valintana
Lev (1992, 9) on tarkastellut tiedottamista johdon strategisena valintana.
Empiiriset tutkimukset osoittavat, että seuraukset yrityksen vapaaehtoisesti
julkaisemista tiedoista (voluntary disclosure) ovat pitkäaikaisia sekä merkittäviä:
pääomamarkkinoiden tehokkuus pikemminkin lisää tiedottamisen hyötyjä.
Huolimatta laajoista lakisääteisistä tiedotusvelvollisuuksista on vapaaehtoiselle
tiedottamiselle myös huomattavaa tarvetta. Lev (1992, 10) rinnastaakin viestinnän
tasavertaiseksi toiminnoksi yrityksissä esimerkiksi markkinoinnin ja tuotannon
kanssa.
Levin (1992, 12) tutkimuksen mukaan vapaaehtoisella tiedottamisella on
merkittävä rooli markkina-arvoihin ja osakkeenomistajan käsityksiin yhtiöstä.
Keskeisimmät lähtökohdat ovat:
1) Vapaaehtoinen tiedottaminen ja niistä markkinoilla tehdyt tulkinnat ja
analyysit vaikuttavat merkittävästi arvopaperin hintaan ja kauppavolyymeihin.
2) Tiedottaminen saattaa olla yhteydessä myös arvopaperin likviditeettiin sekä
omistajakuntaan.
3) Vaikka viestintää säädellään mm. laein, jää suuri osa viestintään liittyvistä
päätöksistä yhtiön johdon harteille.
4) Tulevaisuuden odotuksista viestiminen on olennainen osa viestintästrategiaa.

Ketä tämä viestintä hyödyttää? Suurimpia hyötyjiä ovat yhtiön johto sekä
osakkeenomistajat. Tieto, jonka yhtiö julkistaa - tai jättää julkistamatta - vaikuttaa
ulkopuolisten

käsityksiin

yhtiöstä,

sen

tulevaisuudenodotuksista. (Lev 1992, 13)
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taloudellisesta

tilanteesta

sekä

Alla olevan kuvan mukaisesti viestintä voi luoda arvoa kahdella tavalla: suoralla
ja epäsuoralla tavalla. Ensiksikin, viestintä kaventaa johdon ja osakkeenomistajien
välistä informaatiokuilua eli informaation asymmetriaa ja täten vähentää
sijoittajien epävarmuutta yhtiöstä (agenttikustannuksia). Toiseksi, viestintä lisää
arvonluomista

yrityksessä,

koska

onnistunut

viestintä

laskee

pääoman

kustannuksia markkinoilla sekä parantaa sidosryhmien välistä toimintaa. (Lev
1992,16)
Kuva 2. Tiedottamisen vaikutuskaavio (Lev 1992)

Tieto vaikuttaa
ulkopuolisten käsityksiin
ja markkina-arvoon

SIDOSRYHMÄT
(stakeholders)

YRITYS

Ulkopuolisten käsitykset ja
markkina-arvo vaikuttavat
johdon päätöksiin

Agenttiteorian

näkökulmasta

tiedottamista

voidaan

käsitellä

seuraavasti.

Ormrodin ja Cleaverin (1993, 431) mukaan kaikki informaation julkaiseminen
vähentää informaation asymmetriaa osakkeenomistajan ja johdon välillä. Myös
Baetge ja Thiele (1998, 723) erittelevät agenttiteorian näkökulmasta kaksi
elementtiä, jotka tiedottamisen tulisi täyttää valvonnan taholta:
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1)

Paljastamalla johdon tulokset osakkeenomistajille, tiedon julkistaminen

tekee osakkeenomistajalle johdon suoran monitoroinnin mahdolliseksi
2)

Tarjoamalla osakkeenomistajan vaatimaa tietoa, osakkeenomistajalla on

mahdollisuus investoida varansa niin tuottavasti kuin mahdollista ja näin tekee
johdon epäsuoran monitoroinnin mahdolliseksi.
Levin (1992, 20-21) mukaan viestinnällä on viisi selkeää tavoitetta:

1)

Pyrkiminen oikeaan arvostustasoon markkinoilla. Aliarvostus tai yliarvostus

on seurausta informaation asymmetriasta johdon ja sijoittajien välillä.
2)

Likviditeetin

lisääminen.

Alhaiseen likviditeettiin on eräänä syynä

informaation asymmetria, mitä voidaan siis parantaa tiedottamalla
3)

Yhtiön

sijoittajakunnan

rakenteen

vakiinnuttaminen.

Esimerkiksi

institutionaalisten sijoittajien on argumentoitu olevan hyödyllisiä yhtiölle, koska
heidän oletetaan olevan tehokkaita yhtiön johdon kontrolloimisessa. Toisaalta
institutionaalinen

sijoittaminen

luo

sijoittajille

Institutionaalisilla

sijoittajilla

on

erilaiset

suurta

valtaa

yhtiössä.

informaatiotarpeet

kuin

yksityissijoittajilla. mikä puolestaan vaikuttaa viestinnän organisoimiseen ja
toteuttamiseen.
4)

Kilpailuedun luominen antamalla oikeita signaaleita markkinoille.

Fosterin

(1996,

julkaisemaan

31-33)

mukaan pääomamarkkinat

informaatioon.

pääomamarkkinoilla.

Näiden

Julkiset
yhtiöiden

yhtiöt

vaikuttavat
kilpailevat

kassavirtojen

riskisyys

yrityksen
keskenään
vaihtelee.

Sijoittajat vaativat tietoa arvioidakseen tämänhetkisiä ja tulevia kassavirtoja, jotta
he voivat määrittää yrityksen arvoa ja valita oman sijoitusportfolionsa. Yritykset
täyttävät informaatiotarpeen julkaisemalla vapaaehtoisesti tietoja, jotta ne voisivat
nostaa pääomamarkkinoilta pääomaa parhailla mahdollisilla ehdoilla. Meekin yrn.
(1995, 555) mukaan yrityksen johto vapaaehtoisesti julkaisee sitä tietoa
vuosikertomuksessaan, minkä näkee olennaiseksi vuosikertomusten käyttäjien
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päätöksenteon pohjaksi.
Myös

Levin

(1992,

21)

mukaan

tiedottamisstrategialla

on

merkitystä

arvopaperimarkkinoilla. Hänen mukaansa tietojen "panttaaminen" on haitallista:
no news will generally be perceived as bad news". Tämä vaikuttaa sijoittajien
muodostamiin käsityksiin yhtiöstä. Tällä edelleen on merkitystä mm. yrityksen
arvonmuodostumiseen ja osakekurssiin markkinoilla. Fox (1998, 709) esittää
puolestaan julkaistun informaation vaikutuksia mm. vaikutusvallan markkinoille
(market for corporate control), johdon kompensaatiojärjestelmiin, pääoman
allokointiin sekä ulkoisen rahoituksen saamiseen.

5.2 Sijoittajasuhteet
5.2.1 Sijoittajien informaatiotarpeet
Huolmanin et ai. (1999, 66) mukaan sijoittajasuhdefunktio on yleistynyt Suomen
suurimmissa pörssiyhtiöissä vasta viime vuosina. Institutionaalisilla sijoittajilla
onkin erilaisia informaatiotarpeita kuin piensijoittajilla: institutionaaliset sijoittajat
ottavat usein suoraan yritykseen yhteyttä tietoja tarvitessaan. Tämä onkin osaltaan
vaikuttanut sijoittajasuhdetoimintojen (investor relations) merkityksen kasvuun
yrityksissä. Sij oittaj asuhteilla on nykyisin melko tärkeä asema yrityksen arvon
muodostumisessa

markkinoilla.

Markkina-arvon

kasvattamisen

lisäksi

sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteina on myös vakiinnuttaa yrityksen asema
analyytikkojen piirissä sekä saavuttaa yritykselle laaja omistuspohja. (Kasanen &
Puttonen 1994)
Sij oittaj aviestinnän merkitys on myös Verasen (1996) mukaan kasvanut: suurilla
institutionaalisilla sijoittajilla on suurempi insentiivi valvoa johtoa. Yritykset
hakevat osakkeen arvon nousua amerikkalaiseen tapaan ja tämän vuoksi heillä on
kannustin tehdä yrityksestään osakkeenomistajan silmissä houkuttelevampi.
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Hollandin (1998, 255) mukaan yhtiöiden tiedottaminen suoraan institutionaalisille
sijoittajille (private dislosure) on yleistynyt. Pääomamarkkinoilla samanaikaisesti
tapahtuneet

muutokset

vaikuttavat

yhtiöiden

tiedotuskäytäntöihin:

vuosikertomuksen rooli on muuttumassa. Kaikille osakkeenomistajille julkistettu
tieto (public

disclosure) esimerkiksi

vuosikertomuksessa toimii

edelleen

viestinnän pohjana, mutta tätä toimintoa täydentää suora tiedottaminen
instituutioille.

Hollantiin (1998.

256)

tiedottaminen

muodostavat yhdessä

mukaan julkinen

tehokkaamman

sekä yksityinen

tiedotuskanavan

kuin

kumpikaan erikseen.
Myös

Fox

(1998,

706)

kiinnittää

huomiota

erilaisten

sijoittajien

informaatiotarpeeseen: piensijoittajalla ja institutionaalisella sijoittajalla on
erilaiset informaatiotarpeet. Institutionaaliselle sijoittajalle julkistettu informaatio
on usein vähemmän merkityksellistä, koska suursijoittaja voi helposti kysyä
suoraan yhtiöltä haluamiaan asioita. Agentti kustannusten näkökulmasta suurille
sijoittajille koituisi huomattavia kustannuksia ko. tiedon hankintaan, jollei
vaadittua tietojen julkistamista olisi. Niinpä Foxin mukaan julkistettu tieto, joka
on vapaasti kaikkien saatavilla, heijastaa sitä tiedon määrää, jonka suuri
sijoittaja tarvitseekin monitoroidakseen johtoa. Näiden seikkojen lisäksi yhtiöt
saavuttavat on skaalaetuja, jos he julkaisevat tiedon kaikille samanaikaisesti, sen
sijaan että jokaisen osakkeenomistajan tiedusteluihin vastattaisiin erikseen. (Fox
1998, 707)
5.2.2 Vuosikertomusinformaation rooli
Vuosikertomus on yrityksen vuosittain julkaisema raportti, joka sisältää
tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, toimitusjohtajan katsauksen ja
muita

tärkeitä

tietoja.

Pörssiyhtiöiden

vuosikertomukset

laaditaan

sekä

osakkeenomistajille että muille sidosryhmille. Pörssiyhtiön vuosikertomus sisältää
poikkeuksetta virallista tilinpäätöstä laajemmin tietoja yrityksen toiminnasta.
Tärkeimmät tiedonlähteet sijoittajalle vuosikertomuksen ohella ovat mm.
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kommunikointi osakevälittäjien kanssa, lehdistö, analyytikoiden raportit ja
ennusteet sekä osavuosikatsaukset (Ikäheimo 1996, 144).

Bartlettin ja Chandlerin (2000. 417) mukaan vuosikertomuksen roolia corporate
governance

-rakenteista

raportoitaessa

voidaan

arvioida

kriittisesti.

Vuosikertomuksesta on yhä enemmän tullut keino viestittää yrityksen imagoon
liittyviä asioita. Erilaisista informaatiotarpeista huolimatta vuosikertomus on
jokaiselle osakkeenomistajalle ja sidosryhmille saatavilla oleva raportti, joka
sisältää usein varsin perusteellista informaatiota yrityksestä. Empiiristä evidenssiä
on myös siitä, että osakekurssi reagoi vuosikertomuksessa julkaistuun tietoon.

Sijoittajat ja analyytikot vaativat pörssiyhtiöiden vuosikertomusten sivuilla
tilinpäätösten

lisäksi

tarkkoja

tietoja

tulevaisuuden

näkymistä.

Arvopaperimarkkinalaki puolestaan edellyttää tilinpäätöksen esittävän kaiken
informaation, jolla on merkitystä arvopaperin hinnan muodostumisen kannalta.
Vuosikertomus on myös suunnattu kaikille sidosryhmille. (Kuisma 2000, 7)

Toisaalta

Hollantiin

(1998,

266)

mukaan

vuosikertomuksen

rooli

institutionaaliselle sijoittajalle on muuttunut: se ei sisällä mitään uutta tietoa.
Institutionaaliset sijoittajat pitävät parempina yksityisiä tapaamisia johdon kanssa,
joissa he saavat syvällisempää tietoa yhtiöstä. Vaikka vuosikertomuksessa on
omat rajoitteensa (limitations), toimii se kuitenkin keskeisenä elementtinä yhtiön
sijoitta)aviestinnässä. (Holland 1998, 267)

Angervuo ja Jylhiä (2000) puolustavat Kuisman artikkelissa (2000, 10)
vuosikertomuksen

asemaa.

Toisaalta

Angervuo

huomauttaa,

että

vuosikertomuksilla ei enää ole yhtä merkittävää asemaa kuin 1980-luvulla, koska
vuosikertomuksesta ei enää löydä asioita, jotka eivät olisi jo näkyneet yhtiön
kurssissa. Jylhiä puolustaa vuosikertomuksen asemaa etenkin piensijoittajan
päätöksenteossa.
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5.2.3 Aiempien tutkimusten tuloksia
Bartlett ja Chandler (2000, 415) ovat tutkineet yksityissijoittajan, corporate
governance!! ja vuosikertomuksen välisiä suhteita Isossa-Britanniassa. Tutkijoiden
mukaan raportoinnin merkitys Cadbury Reportia mukaillen on parantaa johtajien
tilivelvollisuutta (accountability).

Keskeinen teema Bartlettin ja Chandlerin

(2000, 425) mukaan on osakkeenomistajan tarve vahvistaa asemiaan agentteihin
eli

johtajiin

nähden.

Tutkijoiden

fokus

on

siinä,

miten

tehokkaasti

osakkeenomistajat, etenkin piensijoittajat, pystyvät hyödyntämään julkistettua
tietoa. Tutkijat ovatkin keskittyneet kuvaamaan sitä, miten yksityissijoittajat
havainnoivat yrityksen viestintää (corporate communications). (Bartlett &
Chandler 2000,417)
Bartlettin

ja

osakkeenomistajat

Chandlerin
näyttävät

(2000.

420)

mukaan

olevan

kiinnostuneempia

Isossa-Britanniassa
vuosikertomuksen

kertovasta osuudesta kuin tilinpäätösosuudesta. Osakkeenomistajat pyrkivät
tutkimuksen mukaan hankkimaan jonkinnäköisen yleiskatsauksen yrityksestä kuin
tutkimaan yksityiskohtaista tilinpäätöstietoa. Tuloksien perusteella tutkijat
ehdottavatkin. että jotkut muut informaatiokanavat kuin vuosikertomukset
saattaisivat olla tehokkaampia yksityisen osakkeenomistajan tavoittamisessa.
Osakkeenomistajat haluavat myös lisää tietoa ymmärrettävässä muodossa.
(Bartlett & Chandler 2000, 420)

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen (ks. Epstein & Pava 1992) mukaan
osakkeenomistajan tietoisuus yrityksen hallintoasioista on lisääntynyt. Yhä
harvemmat sijoittajat kertoivat lukevansa vuosikertomuksesta numeromääräisen
tilinpäätöksen. Tuloksien mukaan amerikkalaiset osakkeenomistajat kuitenkin
uskovat, että vuosikertomus on käyttökelpoisempi nyt kuin aikaisemmin.
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5.3 Julkaisevien yritysten ominaispiirteitä
Ahmed ja Courtis (1999, 53) ovat tutkineet vuosikertomuksessa tietoja
julkaisevien yritysten ominaispiirteitä. Tuloksien mukaan suuret yhtiöt julkaisevat
enemmän tietoa kuin pienet yhtiöt. Tähän saattaa olla syynä mm. se, että suurilla
yhtiöillä

on

enemmän

toimintoja

tai

että

laajan

omistajakunnan

tiedonjulkaisuodotukset ovat korkeammat. Lisäksi agenttikustannukset ovat
suurilla yhtiöillä suuremmat: suuret yhtiöt julkaisevat enemmän tietoa (Meek ym.
1995). Cooken (1993) mukaan ulkomaisissa pörsseissä listautuneet yhtiöt
raportoivat enemmän tietoja vuosikertomuksessaan.

Ahmedin ja Courtisin (1999, 53-55) mukaan on todisteita myös siitä, että pienet
yhtiöt pyrkivät parantamaan tiedottamistaan erilaisten vuosikertomuskilpailujen
vuoksi. Mikäli yhtiö on listautunut sekä koti- että ulkomailla, julkaisee se
enemmän vapaaehtoisesti julkaistavaa tietoa. Kuitenkin on huomioitava, että
yhtiön koko ja ulkomainen listautuminen ovat usein yhteydessä toisiinsa. Sen
sijaan yhtiön kannattavuuden ja julkaistun tiedon määrän välillä ei löydetty
yhteyttä, vaikka signallointiteoria esittääkin, että kannattavat yhtiöt julkaisevat
enemmän tietoa sijoittajille. Tässäkin tulee ottaa huomioon, että vuosikertomus on
vain yksi väline tietojen julkaisemiseen.
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5.4 Yhteenvetoa
Tutkittavaan asiaan siis ovat yhteydessä ainakin kolme eri tahoa: ensinnäkin.
Huolmanin

y m.

(1999)

mukaan

yritys

itse

pyrkii

tekemään

itsestään

houkuttelevan sijoituskohteen pääomamarkkinoilla (nk. corporate push mekanismi). Päätös julkaisemisesta on siis aina johdon harteilla (Pound 1995. Lev
1992). Toisaalta osakkeenomistajalla on agenttiteorian mukaan tarve valvoa
johtoa, jotta se tekee osakkeenomistajan edun mukaisia päätöksiä. Kolmanneksi,
yhteiskunnan säätämät lait ja eri tahojen antamat suositukset luovat osaltaan
pohjaa sille, mitä yhtiöt raportoivat osakkeenomistajille.

Empiriaosassa tarkastellaan, mitä suomalaiset julkiset osakeyhtiöt raportoivat
hallintoperiaatteistaan vuosikertomusten corporate governance -selostuksissa ja
noudattavatko ne julkaistuja suosituksia. Saatuja tuloksia tarkastellaan yrityksen
toimialan, koon ja ulkomaalaisomistuksen määrän mukaan.
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6

EMPIIRINEN OSIO

6.1 Menetelmät
6.1.1

Tutkimusongelmat ja aineisto
Empiria on toteutettu vuosikertomusanalyysinä. Tavoitteena on selvittää vastaus
seuraaviin ongelmiin:

Miten suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden laatimissa vuosikertomusten
corporate governance -selostuksissa näkyy suositusten vaikutus?
Mitä tietoja yhtiöt julkaisevat?
Ovatko yrityksen koko,

toimiala tai

ulkomaalaisomistuksen

määrä

yhteydessä julkaistun tiedon määrään?

Tutkimuksen

aineistona

on

käytetty

markkina-arvoltaan
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suurimman

suomalaisen Helsingin Pörssin päälistalla noteeratun yhtiön vuoden 1999
vuosikertomuksia. Markkina-arvot 31. toukokuuta 2000 on hankittu Helsingin
Pörssistä. Aineiston ulkopuolelle on jätetty pankki- ja rahoitusala sekä
vakuutustoimiala. koska näiden lakimääräinen sääntely varsinkin corporate
go vernalicen osa-alueilla eroaa olennaisissa kohdissa muista yhtiöistä. Tällöin
tutkimuksen kohderyhmäksi muodostui 45 yhtiötä. Tämän jälkeen otoksesta
tiputettiin pois HPY Holding, joka toimi syksyyn 2000 saakka Helsingin
Puhelimen holding-yhtiönä. Näin ollen aineiston muodostivat 44 markkinaarvoltaan suurinta Helsingin Pörssin päälistalla noteerattua yritystä, näistä
poisluettuina pankki-, rahoitus- ja vakuutustoimiala sekä HPY Holding. Aineisto
tutkimuksen yrityksistä on liitteessä 2.

Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (1996)
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Vuosikertomukset

on

hankittu

Helsingin

kauppakorkeakoulun

kirjaston

Companies-tietokannasta tai yritysten kotisivuilta Internetistä. Vuoden 1999
vuosikertomukset

ovat

tutkielman

tekohetkellä

viimeisimmät

julkaistut

kertomukset. Tiedot ulkomaalaisomistuksesta on Arvopaperikeskuksen tilastoista
31.5.2000. Liikevaihdot on hankittu Talouselämän 500 suurinta -tietokannasta tai
yritysten

vuosikertomuksista.

Tutkielmassa

käytetyt

liikevaihdot

sekä

ulkomaalaisomistusosuudet ovat liitteessä 2.
Analysoinnin kohteena on ollut vuosikertomusten selostukset hallituksesta ja
johdon jäsenistä sekä hallinnointiperiaatteista tai vaihtoehtoisesti erilliset
corporate governance -selostukset, mikäli vuosikertomuksessa sellainen on
julkaistu. Muissa vuosikertomuksen osioissa olevia tietoja ei ole otettu huomioon,
vaikka

tietoja

hallintokäytännöistä

saattaa

olla

julkaistu

myös

niissä.

Vuosikertomusten hallintoperiaatteista raportointi on pääosin kvalitatiivista,
deskriptiivistä sekä ei-numeromääräistä.

Vuosikertomusaineistoa on tarkasteltu seitsemän eri muuttujan avulla. Nämä
muuttujat noudattavat pitkälti suomalaisen nk. corporate governance -työryhmän
suosituksen (1996) kohtia. Näin on menetelty, koska oletetaan, että suosituksen
eri kohdat ovat keskeisiä teemoja suomalaisen corporate governance -järjestelmän
taholta. On muistettava, että suosituksia ei ole millään toimielimellä vahvistettu.
Myös lait (esim. arvopaperimarkkinalaki) määräävät julkaistavia tietoja (esim.
optiojärjestelmien ehdot), mutta näihin tietoihin ei ole kiinnitetty huomiota:
oletetaan, että suomalaiset julkiset osakeyhtiöt noudattavat Suomen lakien
säännöksiä.
6.1.2 Reliabiliteetti ja validiteetti
Tutkielmassa käytetyt muuttujat on muodostettu julkaistun suosituksen pohjalta
melko voimakkaasti yksinkertaistaen. Näin ollen tutkijan oma suositusten
tulkitseminen

muuttujia

muodostettaessa
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on

vaikuttanut

tutkimukseen

olennaisesti. Saatuihin tuloksiin vaikuttaa myös tutkijan oma arvio siitä, onko
kyseinen seikka todella mainittu vuosikertomuksessa vai ei: miten tutkielman
tekijä on tulkinnut vuosikertomuksia. Mittausvirhettä on todennäköisesti jonkin
verran, mikä johtuu kohtien osittaisesta tulkinnanvaraisuudesta ja tutkijan omasta
harkinnasta eri kohtien arvottamisesta.
Tämän

lisäksi

ongelmia

aiheuttaa

aineiston

luokittelu.

Esimerkiksi

toimialaluokittelu on tehty melko vapaasti. Ulkomaalaisomistus ja liikevaihto on
myös luokiteltu. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa saatuihin tuloksiin.

Mittarin käyttöön liittyy myös joitain validiteetin kannalta huomioitavia seikkoja.
Merkittävä ulkoisen validiteetin ongelma on, että vuosikertomusaineistosta tehty
tutkimus ei välttämättä vastaa yrityksen todellista tilannetta, sitä, miten yhtiö
käytännössä toimii. Toisaalta tämän tutkielman fokus onkin, mitä yritykset
raportoivat hallintoperiaatteistaan, eikä

se,

toteuttavatko

nämä

yritykset

suosituksia myös toiminnassaan. Lisäksi tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa
ovat olleet vain vuosikertomusten hallintoperiaatteista kertovat luvut tai erilliset
corporate governance -selostukset. Muissa vuosikertomusten osioissa on myös
saatettu julkaista tietoja. Lisäksi on otettava huomioon, että vuosikertomus on
vain yksi viestintäväline muiden joukossa.

6.1.3 Vuosikertomusaineisto

Vuosikertomus

on julkisesti

saatavilla

oleva

pörssiyhtiöiden julkaisema

dokumentti, jonka kohderyhmänä ovat usein kaikki yrityksen sidosryhmät.
Vuosikertomusten käytettävyydestä yrityksen arvojen ja todellisen toiminnan
arvioimisessa on esitetty kritiikkiä. On kritisoitu, heijastaako vuosikertomuksessa
raportointi yrityksen todellista tilannetta, (ks. esim. Halme & Huse 1997, 139)
Asian julkaiseminen vuosikertomuksessa kuitenkin indikoi sitä, että yritys on
tietoinen julkaistusta asiasta ja pitää sitä niin olennaisena, että julkaisee tiedon.
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Tämän lisäksi vuosikertomus on yksi keskeisin tietolähde, jota useat sidosryhmät
lukevat. Näin ollen sidosryhmien (mm. henkilöstön) tietoisuus aiheesta kasvaa.

Toisaalta vuosikertomuksen ohella tärkeitä viestintäkanavia on muitakin, kuten
mainokset

ja

analyytikkotilaisuudet.

Lisäksi

on

kommentoitu,

että

vuosikertomuksen merkitys on viime vuosina vähentynyt, koska siinä ei ole enää
mitään sellaista tietoa, mikä ei olisi jo heijastunut osakkeen hintaan, (ks. esim.
Kuisma 2000)
6.1.4 Ominaispiirteitä
Otoksen yritykset edustavat alunperin 13 eri toimialaa: kuljetus ja liikenne,
kauppa, muuta palvelut, metalliteollisuus, metsäteollisuus, monialayritykset,
energia, elintarviketeollisuus, rakennusteollisuus, tietoliikenne ja elektroniikka,
kemianteollisuus, viestintä ja kustannus sekä muu teollisuus. Vain pankki- ja
vakuutustoimiala eivät ole edustettuina. Selvyyden vuoksi olen jakanut toimialat
viiteen eri pääryhmään: : 1) metalliteollisuus ja rakentaminen, 2) metsäteollisuus,
3) energia- ja kemianteollisuus, 4) tietoliikenne ja elektroniikka sekä näiden
palvelut. 5) tavarat ja palvelut (kauppa, kuljetus, liikenne, elintarvike, viestintä,
monialayritykset ja muut palvelut). Luettelo toimialaluokituksesta on liitteessä 3.

Yritykset ovat huomattavan erilaisia: joukossa on monikansallisia, kymmenien
miljardien liikevaihdolla pyöriviä konserneja ja toisaalta uusia - usein
tietoliikenne- ja elektroniikka-alaa edustavia - liikevaihdoltaan pienehköjä, mutta
markkina-arvoltaan suuria pörssiyhtiöitä.
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Taulukko 5. Raportoivien yritysten ominaispiirteitä

Yritysten ominaispiirteitä
Ulkomaalaisomistus

Koko (liikevaihto milj. mk)

Keskiarvo

Max

Min

13507 117559

Kaikki yritykset

Mediaani Keskiarvo

139

6807

Max

Min

Mediaani

25,85 % 86,04 % 1,00%

19,02%

Toimialoittain
Metalliteollisuus ja rakentaminen

12173

20138

3517

14198

20,81 % 61,22 %

1,00%

19,03%

35256

49118

3482

37152

23,87 % 70,09 % 26,95 %

46,83 %

19327

48945

5424

15020

11,97 % 58,75 % 4,06 %

19,00%

11975 117559

139

1674

36,88 % 86,04 % 7,28 %

32,40 %

36333

890

3745

24,26 % 50,59 %

1,88%

18,55%

n=9
Metsäteollisuus
n =4
Kemia ja energia

/7=5
Tietoliikenne ja elektroniikka
n=13

7031

Tavarat ja palvelut
n=13

6.1.5 Muuttujat
Muuttujien pohjana on käytetty lähinnä tiedottamiseen kohdistuvia suosituksia.
Tämän lisäksi muuttujia on melko voimakkaasti yksinkertaistettu suositusten
mukaisista kohdista.

Muuttujien muodostamisessa on tutkielman tekijän

tulkitseminen ollut keskeisellä sijalla.

Muuttujina tarkasteltu seuraavia kohtia, jotka pääosin noudattavat suomalaisen
Corporate Governance -suosituksen (Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto &
Keskuskauppakamari 1996) eri kohtia:
1) Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja sisäinen työnjako.
Hallintoelinten ja niiden jäsenien työnjako ja vastuualueet on selostettu, mikäli näille on
annettu lakia täydentäviä erityistehtäviä. Tai vaihtoehtoisesti hallituksen lakisääteiset
päätehtävät on selostettu.
2)

Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot ja edut on määritelty erillisessä

toimitusjohtajasopimuksessa.
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3) Hallintoneuvoston (mikäli on olemassa) päätehtävät mainittu.

4) Hallituksen (ja hallintoneuvoston mikäli on olemassa) jäsenten sekä puheenjohtajien
sekä toimitusjohtajan valintamenettely. Vuosikertomuksessa on mainittu, kuka, mikä ja
milloin valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan.
5) Hallituksen (ja hallintoneuvoston mikäli on olemassa) jäsenten henkilö- ja
etuvhtevstiedot mainittu: nimi, ikä, koulutus ja keskeisin työkokemus, päätehtävät.
6) Johdon palkkiot ja muut etuisuudet. Päätöksentekojärjestys mainittu ja/tai tiedot yhtiön
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle
viimeksi päättyneen tilikauden osalta maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteissumma.
7) Tarkastuskomitean (mikäli on olemassa) kokoonpano ja päätehtävät selostettu
vuosikertomuksessa

tai

korvaavista

sisäisistä

valvontajärjestelmistä

selostettu

vuosikertomuksessa.

Muuttujille on annettu arvot sen mukaan, onko tieto julkaistu (1) tai sitä ei ole
julkaistu (0) mainituissa analysoinnin kohteina olevissa vuosikertomuksen
osioissa.
Kohtien arvotuksessa on noudatettu seuraavassa lueteltuja periaatteita. Kohdassa 1
pisteen on saanut, mikäli hallituksen tehtävistä on selostettu vuosikertomuksessa.
Kohdassa 2 on pisteen saanut, jos toimitusjohtajasopimus on mainittu
vuosikertomuksen

hallintoperiaatteista

kertovassa

osiossa.

Kohta

3,

hallintoneuvoston tehtävien julkaiseminen, on skaalattu lopullisessa pistemäärässä
pois niiltä yrityksiltä, joilla hallintoneuvostoa ei ole. Samoin kohdissa 4 ja 5
hallintoneuvoston osuus on otettu huomioon vain, jos yrityksellä on olemassa
hallintoneuvosto. Kohdassa 5 hallituksen jäsenten etuyhteystiedot, pisteen on
saanut, vaikka kaikkia suosituksessa mainittuja kohtia -nimi, ikä, koulutus,
ammatti - ei olisikaan mainittu. Kohdassa 6, johdon palkkiot tai muut etuisuudet.
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pisteen on saanut, jos joko päätöksentekojärjestys tai johdon palkkioiden
yhteissumma on ilmoitettu. Kohdassa 7 pisteen on saanut, jos tarkastuskomiteasta
tai vaihtoehtoisesti muista sisäisistä valvontajärjestelmistä on selostettu. Muina
sisäisinä

valvontajärjestelminä

selostaminen

on

otettu

huomioon,

jos

vuosikertomuksen hallintoperiaatteista kertovassa osiossa on selkeästi kerrottu
mm. sisäisestä tarkastuksesta erillisenä lukuna.
Jokaiselle yritykselle on laskettu indeksi, jossa yhteenlaskettu todellinen pisteiden
määrä (kun muuttujan arvot on laskettu yhteen) on jaettu maksimaalisella
pistemäärällä. Jokaisen yhtiön saama pistemäärä on additiivinen ja painottamaton:
julkaistun kohdan tärkeyttä ole arvotettu.

6.2 Tulosten raportoiminen

6.2.1 Yrityskohtainen informaatio

Yhtiöistä seitsemän (Nokia Oyj, Sonera Oyj, Stora-Enso Oyj, Sanoma-WSOY
Oyj, Outokumpu Oyj, Kesko Oyj, Kemira Oyj,) olivat raportoineet kaikki
suositusten suosittelemat kohdat eli saaneet indeksiksi 1,0. Näiden lisäksi oli
yhdeksän yhtiötä, jotka ilmoittivat noudattavansa toiminnassaan suomalaista
corporate governance -suositusta ja jotka olivat raportoineet yli 80% suosituksissa
suositelluista

tiedoista.

julkistamissuosituksia

Näiden

yritysten

vuosikertomuksessaan.

katsottiin
Näin

on

myös

noudattavan

menetelty,

koska

suositukset ovat tulkinnanvaraisia. Tämän tutkielman muuttujat ovat myös
voimakkaasti

yksinkertaistettu,

mikä

on

vaikuttanut

Suosituksia noudatti siis noin 39% aineiston yrityksistä.
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saatuihin

tuloksiin.

Indeksitulosten perusteella yritykset jaoteltiin kolmeen ryhmään:
1 julkaisee "paljon”: yritys julkaissut yli 80% suositelluista tiedoista
2 raportoi jonkin verran suositusten mukaisista tiedoista: yritys julkaissut 4079% tiedoista
3 raportoi "vähän": yritys julkaissut alle 40%

Seuraavassa on esitelty yritykset julkaistun tiedon määrän mukaan:

Taulukko 6. Julkaisevat yritykset

1 Julkaisee yli 80% tiedoista
Nokia Oyj
Sonera Oyj
Stora Enso Oyj
Sanoma-VVSOY Oyj
Outokumpu Oyj
Kesko Oyj
Kemira Oyj
Fortum Oyj
Alma Media Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Metsä-Serla Oyj
Huhtamäki Van Leer Oyj
UponorOyj
Partek Oyj Abp
Elcoteq Network Oyj
KOI Konecranes International Oyj
Teleste Oyj

6.2.2

2 Julkaisee 40-79% tiedoista
Metso Oyj
Instrumentarium Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Finnair Oyj
Tietoenator Oyj
Amer-yhtymä Oyj
Aspocomp Group Oyj
Metsä Tissue Oyj
YIT-Yhtymä Oyj
Helsingin Puhelin Oyj
JOT Automation Group Oyj
Stonesoft Oyj
Lassila & Tikanoja Oyj
Tamro Oyj

3 Julkaisee alle 40% tiedoista
Kone Oyj
Metra Oyj Abp
Sanitec Oyj Abp
Finnlines Oyj
Rautaruukki Oyj
Comptel Oyj
F-Secure Oyj
Oyj Hartwall Abp
Stockmann Oyj Abp
Fiskars Oyj Abp
Kyrö Oyj Abp
Perlos Oyj
Orion-yhtymä Oyj

Määrällinen informaatio
Aineiston yritykset olivat raportoineet keskimäärin 3,88 tietoa seitsemästä
mahdollisesta. Keskihajonta oli 1,7. Yleisimmin yhtiöt ovat julkaisseet viisi tietoa.
Tietojen julkaiseminen vaihteli suuresti yritysten välillä. Yli puolet yrityksistä oli
laatinut erillisen corporate governance -selostuksen vuosikertomuksessaan.
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Taulukko 7. Raportoidut kohdat

Raportoidut tiedot kohdittain

3

4

5

Muuttujat 1-7

(Muuttujat: 1. hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja sisäinen työnjako, 2.
toimitusjohtajasopimus, 3. hallintoneuvoston tehtävät, 4. hallintoelinten valintamenettely, 5.
hallitusten jäsenten etuyhteystiedot, 6. johdon palkkiot ja muut etuisuudet, 7. tarkastuskomitea)

Noin 64% yrityksistä oli maininnut hallituksen päätehtävät ja vastuualueet tai
hallituksen lakisääteiset tehtävät. Yritykset olivat selostaneet mm. myös
yhtiökokouksen roolia ja tehtäviä usein. Toimitusjohtajan palvelusuhteen ehdoista
erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa oli maininnut noin 32% yrityksistä. Tosin
vajaa puolet yrityksistä oli maininnut toimitusjohtajan päätehtävät tai vastuualueet
vuosikertomuksessa.

Ne yritykset, joilla on hallintoneuvosto, olivat pääsääntöisesti raportoineet myös
hallintoneuvoston

tehtävät

vuosikertomuksessaan.

Kaksi

yritystä

(Instrumentarium Oyj ja Huhtamäki Van Leer Oyj) olivat lakkauttaneet
hallintoneuvoston

vuoden

1999

lopussa.
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Hallintoneuvoston

tehtävien

mainitsemista vuosikertomuksessa Corporate governance -työryhmä perustelee
sillä, että kansainvälisesti hallintoneuvoston asema ja tehtävät ovat melko
tuntemattomia.

Hallituksen

ja

mahdollisen

hallintoneuvoston

sekä

toimitusjohtajan

valintamenettelyn oli selostanut vuosikertomuksessa 73% yrityksistä. Hallituksen
jäsenten etuyhteystiedot oli mainittu jokaisessa vuosikertomuksessa, tosin tiedon
määrä vaihteli huomattavasti, joissakin vuosikertomuksessa oli mainittu mm. ikä,
koulutus, päätoimet ja tehtävät kun taas joissakin vuosikertomuksissa oli mainittu
vain nimet ja ammatit.

Johdon palkkioiden päätöksentekojärjestyksen oli raportoinut 64% yrityksistä.
Johdolle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteissumma oli mainittu 45%
vuosikertomuksen varsinaisessa hallintoperiaatteista kertovassa luvussa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävistä ja kokoonpanosta oli raportoinut yhdeksän
yritystä eli noin 20 % aineiston yrityksistä (Kone Oyj, Metso Oyj, UPMKymmene Oyj, Nokia Oyj, Huhtamäki Van Leer, Sanoma-WSOY Oyj,
Outokumpu Oyj, Stora Enso Oyj, Metra Oyj). Nämä yritykset ovat pääasiassa
suuria kansainvälisiä konserneja, joista suurin osa on listattu myös ulkomailla.
Koska corporate governance -soveltamisohjeen mukaan tarkastusvaliokunta ei
sovellu kaikkiin yhtiöihin, on tässä kohdin otettu huomioon myös vaihtoehtoisista
sisäisistä valvontajärjestelmistä raportoiminen. Sisäisistä valvontajärjestelmistä oli
raportoinut yhteensä 36% yrityksistä. Tähän kohtaan vaikutti tosin tutkielman
tekijän oma harkinta siitä, mitkä on tulkittu sisäisiksi valvontajärjestelmiksi.
Muita vuosikertomuksissa mainittuja suosituksien ulkopuolisia kohtia olivat
johdon omistusosuus yrityksen osakkeista sekä oliko yrityksellä sisäinen vai
ulkoinen hallitus (esim. Huhtamäki van Leer Oyj, Tamro Oyj, Orion Oyj).
Erilaisten komiteoiden tehtäviä ja kokoonpanoja oli myös selostettu: useimmin
mainitut olivat kompensaatiokomitea (7 yritystä) sekä henkilöstö-, työ- ja
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ympäristökomitea.

Ympäristökomiteoista

metsäteollisuudessa.

Useissa

hallinnoimiskäytäntöjen

oli

vuosikertomuksissa

yhteydessä

mm.

bonus-

selostettu

eniten

raportoitiin

lisäksi

ja

optiojärj estetyistä,

tilintarkastajista sekä sisäpiiriohjeiden hyväksymisestä ja niiden noudattamisesta.
6.2.3 Vertailu vuoden 1997 tietoihin
Tilintarkastajat Holopainen ja Saanikari (1997) olivat tutkineet corporate
governance -työryhmän suositusten toteutumista 56 pörssiyhtiön vuoden 1997
vuosikertomuksissa.

Vuonna
yleensä

1997

vuosikertomuksissa

ei

yksityiskohtaisesti :

vuosikertomuksissa

suomalaisten

ollut

käsitelty
oli

julkisten

yhtiön

esitetty

yhtiöiden

hallintoa

lähinnä

kovin

lakisääteiset

vähimmäistiedot. Ainoastaan 3 yritystä oli laatinut erilliset corporate governance
-selostukset. Vain muutamassa vuosikertomuksessa oli mainittu hallituksen
tehtävät ja

toimitusj ohtaj asopimus.

Noin

puolet

yrityksistä,

joilla

oli

hallintoneuvosto, oli maininnut sen päätehtävät. Noin neljäsosa yrityksistä oli
maininnut, kuka valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan. Noin kolmasosassa
vuosikertomuksia oli mainittu johdon palkoista ja etuuksista noudatettava
päätöksentekojärjestys, bonus- ja optiojärjestelyistä oli mainittu noin puolessa
tutkimuksen yrityksistä.

Tarkastuskomitean jäsenet oli

mainittu

viidessä

vuosikertomuksessa. (Holopainen & Saanikari 1997, 16-17)

Verrattuna yllä selostettuihin tuloksiin, yhtiöt ovat tämän tutkielman mukaan
vuonna 1999 raportoineet hal 1 i ntoperiaattei staan huomattavasti enemmän kuin
vuonna 1997 Holopaisen ja Saanikarin (1997) tutkimuksen mukaan. Tosin
aineisto ei ole yhtenäinen, joten päätelmiä ei voine tehdä.
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6.3 Tulosten analysointia

6.3.1 Vertailu toimialoittain
Toimiala saattaa olla yhteydessä siihen, mitä yritys vuosikertomuksessaan
julkaisee (Meek ym. 1995, 559, Foster 1986). Seuraavassa tarkastellaan tämän
tutkielman raportointituloksia yrityksen toimialan mukaan.

Toimialan suhteen olen tässä tutkielmassa jakanut yritykset viiteen eri luokkaan:
1) metalliteollisuus ja rakentaminen, 2) metsäteollisuus, 3) energia- ja
kemianteollisuus, 4) tietoliikenne ja elektroniikka sekä näiden palvelut, 5) tavarat
ja palvelut (kauppa, kuljetus, liikenne, elintarvike, viestintä, moniala ja muut
palvelut). Toimialaluokitus on liitteessä 3.

Tietoliikenne ja elektroniikka -toimialan yrityksiä on varsin paljon. 13 yritystä
44:stä. Mukana on kuitenkin myös perinteisiä suuria suomalaisia pörssiyhtiöitä
metsä-ja metalliteollisuudesta. Aineistoyritysten oletetaan edustavan tällä hetkellä
merkittävimpiä pörssiyhtiöitä.
Taulukko 8. Toimialakohtaiset tulokset

Yritysten raportoimat tiedot
toimialoittain

Metalliteollisuus ja rakentaminen
n=9
Metsäteollisuus
n=4
Kemia ja energia
n=5
Tietoliikenne ja elektroniikka
n=13
Tavarat ja palvelut
n=13

Mediaani

Max

Min

0,57

0,67

1,0

0,17

0,83

0,83

1,0

0,67

0,67

0,83

1,0

0,14

0,60

0,67

1,0

0,14

0,57

0,67

1,0

0,14

Keskiarvo

61

Toimialojen välillä ei ole tässä tutkimuksessa havaittavissa eroja raportoidun
tiedon määrässä. Toisaalta mukana olevien yritysten lukumäärä on hyvin pieni,
mikä vaikuttaa tuloksiin. Lisäksi toimialaluokittelu vaikuttaa saatuihin tuloksiin
olennaisesti. Näin ollen asiasta ei voine tehdä johtopäätöksiä.

6.3.2 Vertailu yrityksen koon mukaan
Aikaisempien tutkimuksien (esim. Meek ym. (1995, 558), Foster (1986, 44),
Ahmed & Courtis (1999)) mukaan yritysten vapaaehtoisesti julkaiseman
informaation (voluntary disclosure) osalta yrityksen koko vaikuttaa merkittävästi
siihen, mitä yritykset julkaisevat. Yleisesti ottaen, suuret yrityksen julkaisevat
enemmän tietoa kuin pienet. Tämä saattaa johtua mm. alemmista informaation
tuottamisen kustannuksista.

Tämän

lisäksi

suuret

yritykset

ovat usein

toiminnassaan monimutkaisempia (complex) ja niillä on usein laajempi
omistuspohja kuin pienillä yrityksellä (Meek ym. 1995, 558). Agenttiteorian
mukaan suurilla yrityksillä on myös korkeammat agenttikustannukset. (Jensen &
Meckling 1976). Seuraavaksi on tarkasteltu yhtiöiden raportoimien tietojen
määrää yhtiön liikevaihdolla mitatun koon mukaan.

Yrityksen koon mittarina on käytetty vuoden 1999 liikevaihtoa. Liikevaihtoa on
käytetty, koska eri laskenta- ja tilinpäätöstekniikat vaikuttavat siihen vähemmän
kuin muihin koon mittareihin, kuten taseen

loppusummaan.

Yritysten

liikevaihdot vuodelta 1999 ovat liitteessä 2. Liikevaihdon perusteella yritykset on
jaoteltu seuraaviin luokkiin:
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Taulukko 9. Raportoidut tiedot liikevaihdon mukaan

Liikevaihto luokittain (milj. mk)
<1000

1000-5000

5000-10000

10000-20000

>20000

6 yritystä

14 yritystä

9 yritystä

8 yritystä

7 yritystä

Keskiarvo

0,39

0,54

0,62

0,66

0,89

Mediaani

0,34

0,67

0,67

0,67

0,86

Max

0,83

0,86

1

1

1

Min

0,17

0,14

0,14

0,29

0,71

Raportoidut kohdat

Tämän tutkimuksen yrityksistä liikevaihdon perusteella yli 20 miljardin
liikevaihdon yritykset ovat raportoineet keskimäärin enemmän kuin pienemmän
liikevaihdon pörssiyritykset. Alle miljardin markan liikevaihdon yhtiöiden
indeksi on 0.39. kun taas yli 20 miljardin liikevaihdon yhtiöiden indeksi on
keskimäärin 0.89. Raportoitujen tietojen määrä näyttää kasvavan, mitä suurempi
liikevaihto on. Toisaalta hajonta näiden lukujen välillä on melko suuri, lukuun
ottamatta yli 20 miljardin liikevaihdon yrityksiä. Pienen liikevaihdon yrityksissä
mediaani oli 0,34. kun taas suuremmissa yrityksissä 0,67 tai 0,86.

Tulokset tukevat aikaisempien tutkimuksien käsityksiä: suuremmat yritykset
yleensä raportoivat enemmän kuin pienemmät, (ks. esim. Meek ym. 1995, Foster
1986) Nämä tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, eikä pienen
aineistokoon ja käytetyn menetelmän vuoksi voine tehdä tarkempia yleistyksiä
tai johtopäätöksiä.
6.3.3 Vertailu ulkomaalaisomistuksen mukaan

Ulkomaalaisomistus Suomessa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti (ks.
esim. Huolman ym. 1999 & 2000, Ylä-Anttila 2000). Arvopaperikeskuksen
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mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistus oli vuonna 1996
keskimäärin 25%. kun se vuonna 2000 toukokuussa oli keskimäärin yli 45%.
Seuraavassa on tarkasteltu yritysten hallintoperiaatteista julkaiseman tiedon
määrää yrityksen ulkomaalaisomistuksen mukaan. Ulkomaalaisomistusta on
mitattu prosentteina osakekannasta. Tiedot ovat Arvopaperikeskuksen tilastoista
1.1.2000 ja ne sisältävät hallintarekisteröidyt osakkeet. Tutkielmassa käytetyt
ulkomaalaisomistusprosentit ovat liitteessä 2. Tämän perusteella saadut tulokset
on jaoteltu seuraaviin luokkiin:
Taulukko 10. Raportointi ulkomaalaisomistuksen (% osakekannasta) mukaan

Ulkomaalaisomistus
alle 10%

10-20%

20-50%

yli 50%

12 yritystä

11 yritystä

14 yritystä

7 yritystä

Keskiarvo

0,55

0,43

0,67

0,79

Mediaani

0,59

0,33

0,77

0,83

Max

1

1

1

1

Min

0,14

0,14

0,14

0,5

Raportoidut kohdat

Yritykset, joissa on alle 10 prosentin ulkomaalaisomistus, ovat raportoineet
keskimäärin indeksillä mitattuna 0,55. 10-20 prosentin omistuksen yhtiöt ovat
raportoineet 0,43. Suuremman ulkomaalaisomistusosuuden yritykset (20-50%)
ovat raportoineet keskimäärin 0,67 ja yli 50% osuuden 0,79 tietoa. Yrityksissä,
joissa ulkomaalaisomistusosuus on 10-20%, mediaani on 0,33, kun taas 20-50%
omistusosuuden yhtiöissä mediaani on 0.77. On kuitenkin huomattava, että alle
10% ulkomaalaisomistuksen yhtiöissä mediaani oli korkeampi, 0,59. Vaikuttaa
siltä, että tämän aineiston yrityksistä suuremman ulkomaalaisomistuksen yhtiöt
raportoivat keskimäärin enemmän hallintoperiaatteistaan vuosikertomuksessaan
kuin pienemmän omistusosuuden yritykset.4

4 Ulkomaalaisomistuksen määrän ja liikevaihdon välillä on positiivinen korrelaatio (0,56).
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Tässäkin

tapauksessa

tulokset

ovat

suuntaa

antavia,

eivät

laajemmin

yleistettävissä. Jotain vaikutusta ulkomaalaisomistuksella saattaa kuitenkin olla
varsinkin yli

50% ulkomaalaisomistuksen yhtiöissä, joissa yhtiöt ovat

raportoineet lähes poikkeuksetta enemmän kuin muissa luokissa.

6.3.4 Regressio
Seuraavassa on esitelty regressiotaulukko selitettävänä muuttujana raportoidut
tiedot (indeksi) ja selittävinä muuttujina liikevaihtoja ulkomaalaisomistus.

Taulukko 11. Regressiot

Liikevaihto

Ulkomaalaisomistus

R

0,435

0,304

Selitysaste

0,189

0,093

Regression

0,700

0,343

В

0,533

0,500

F-testi

9,784

4,291

t-testi

11,132

7,181

Regressio

Liikevaihdon määrä näyttää siis olevan yhteydessä raportoidun tiedon määrään
lineaarisen regression avulla tarkasteltaessa. Pearsonin korrelaatio liikevaihdon ja
raportoidun tiedon määrän välillä on 0,435. Liikevaihdon määrä selittää tämän
regression mukaan noin 19% raportoidun tiedon määrästä (selitysaste). F-testin
mukaan tämä on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Saadut tulokset tukevat
aikaisempia tutkimustuloksia, (ks. esim. Meek 1995)
Ulkomaalaisomistus näyttää selittävän 9,3 % raportoidun tiedon määrästä.
Pearsonin korrelaatiokerroin ulkomaalaisomistuksen ja raportoidun tiedon

65

määrän välillä on 0.304. F-testin mukaan saadut tulokset ovat tilastollisesti
merkitseviä.

Tulee

kuitenkin

ottaa

huomioon,

että

ulkomaalaisomistuksen välillä on positiivinen korrelaatio 0.558.
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liikevaihdon

ja

7

YHTEENVETO EMPIRIAOSUUDESTA, TULOSTEN ESITTELY JA
MERKITYS
Empiirinen tutkimus tehtiin 50 markkina-arvoltaan suurimman Helsingin
Pörssissä noteeratun julkisen osakeyhtiön vuosikertomuksista. Aineistoa oli
tarkasteltu seitsemän suomalaisten corporate governance -suosituksista johdetun
muuttujan avulla. Nämä muuttujat koskivat hallintoperiaatteista tiedottamista.
Muuttujat koskivat hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan asemaa,
tehtäviä ja jäsenten henkilötietoja sekä valintamenettelyä sekä johdon palkkioita
ja tarkastusvaliokuntaa ja muita sisäisiä valvontajärjestelmiä. Näiden muuttujien
perusteella yhtiöille oli laskettu pistemäärä, ”indeksi”, joista yksi muuttuja,
hallintoneuvoston kokoonpanon ja tehtävien julkaiseminen, oli skaalattu pois
niiltä yhtiöiltä, joilla hallintoneuvostoa ei ole.

Miten suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden laatimissa vuosikertomusten
corporate governance -selostuksissa näkyy suositusten vaikutus?

Suosituksia (Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto & Keskuskauppakamari
1996) noudatti n. 39% (16 kpl) aineistoyrityksistä. 7 yritystä 44:stä oli
raportoinut kaikki tiedot ja 9 yritystä oli raportoinut yli 80% tiedoista ja
ilmoittanut noudattavansa suosituksia. Noin kolmasosa oli yrityksistä oli
julkaissut alle puolet tiedoista. Keskimäärin yritykset olivat julkaisseet n. 60%
suositusten mukaisista tiedoista. Tästä voidaan päätellä, että suositukset ainakin
jonkin verran näyttävät vaikuttavan siihen, mitä yritykset vuosikertomuksessaan
raportoivat.
Mitä näistä tiedoista yhtiöt raportoivat?
Useimmin julkaistiin hallituksen jäsenten etuyhteystiedoista (100% yrityksistä)
ja harvimmin sisäisistä valvontajärjestelmistä (32% yrityksistä). Tutkielman
yritykset

raportoivat

useimmiten

suositusten

mukaisia

tietoja

yhtiön

hallintoelimistä, niiden tehtävistä ja yhteystiedoista sekä johdon palkkioista,

67

mutta myös suositusten vähimmäistietojen ulkopuolisia asioita raportoitiin jonkin
verran.

Suositusten vähimmäistietojen

lisäksi

raportoitiin

mm.

työ- ja

ympäristövaliokunnista, johdon palkitsemisjärjestelmistä ja sisäpiirisäännöksistä.

Tutkimuksen

mukaan

yritykset

raportoivat

hallintoperiaatteistaan

vuosikertomuksissaan varsin vaihtelevasti. Julkaistun tiedon määrä vaihteli
suuresti yrityskohtaisesti. Keskimääräinen indeksi kaikki yritykset mukaan
lukien oli 0,61. Verrattuna vuonna 1997 toteutettuun lähes vastaavaan aineistoon
yritykset olivat silloin julkaisseet huomattavasti vähemmän kuin vuonna 1999.

Onko yrityksen koolla, toimialalla tai ulkomaalaisomistuksen määreillä yhteyttä
siihen, kuinka paljon yritys suositusten mukaisista tiedoista raportoi?

Tässä tutkielmassa ei löydetty eroja suositusten mukaisen raportoidun tiedon
määrässä eri toimialojen välillä. Aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Meek ym.
1995, Foster 1986) on todettu toimialan olevan yhteydessä yritysten raportoiman
tiedon määrään. Pieni aineistokoko ja toimialaluokittelu vaikuttivat tässä
tutkielmassa saatuihin tuloksiin.

Tämän tutkimuksen mukaan liikevaihdoltaan suuremmat yritykset raportoivat
keskimäärin enemmän suositusten mukaisista tiedoista kuin liikevaihdoltaan
pienemmät yritykset. Regressioanalyysin mukaan liikevaihdon määrä selittää
19% raportoidun tiedon määrästä. Tässä kohdin tämän tutkimuksen tulokset
tukevat aikaisempien tutkimusten tuloksia: suuremmat yritykset raportoivat usein
enemmän kuin pienemmät, (esim. Meek ym. 1995, Foster 1986)

Yli 50% ulkomaalaisomistusosuuden yritykset raportoivat keskimäärin enemmän
suositusten mukaisista tiedoista kuin pienen

ulkomaalaisomistusosuuden

yritykset. Näin ollen ulkomaalaisomistuksella saattaa olla jotain yhteyttä siihen,
kuinka paljon tietoja yritys raportoi hallintorakenteistaan vuosikertomuksessa.
Regressioanalyysin mukaan ulkomaalaisomistuksen määrä selittää noin 9,3 %
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raportoidun tiedon määrästä. Tämän tutkielman pienen aineiston ja muiden
puutteellisuuksien vuoksi tässä tutkimuksessa saadut tulokset eivät antane aihetta
laajempiin johtopäätöksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Huolman ym.
1999 ja 2000, Ylä-Anttila 2000) on havaittu ulkomaalaisomistuksen olevan
yhteydessä mm. yritysten valvonta-ja johtamisjärjestelmien muuttumiseen.

Tutkimuksen laadussa on kuitenkin useita puutteita. Tutkimukseen sisältyy
reliabiliteettiongelma sen suhteen, miten tutkielman tekijä on tulkinnut kunkin
muuttujan ja milloin tutkija on pisteitä antaessaan katsonut, että yritys on
julkaissut tiedon vuosikertomuksessaan ja milloin ei. Tulosten luokittelu mm.
toimialan ja liikevaihdon mukaan on saattanut vaikuttaa lopputuloksiin. Käytetyt
menetelmät ovat puutteellisia. Hajonta yritysten välillä oli suurta ja saadut
tulokset ovat suuntaa antavia. Lisäksi aineiston koko on melko pieni ja
rajoittunut ajallisesti yhden vuoden vuosikertomuksiin. Näin ollen saatujen
tuloksien perusteella ei voi tehdä laajempia johtopäätöksiä tutkittujen asioiden
suhteen.

Tämän lisäksi tulee muistaa, että tutkimuksen pohjana on käytetty suosituksista
lähes suoraan johdettuja muuttujia. Näitä suosituksia ei ole mikään elin
vahvistanut, ja on esitetty runsaasti kritiikkiä näitä suosituksia kohtaan. Ei ole
todisteita, että näiden suositusten noudattaminen olisi jollain tavalla hyödyllistä
yritykselle tai että suosituksen kohdat pureutuvat aiheen kannalta keskeisimpiin
kysymyksiin. Myöskään tieteellistä keskustelua asiasta ei liiemmin ole
Suomessa. Lisäksi suositusten eri kohtien voimakas pelkistäminen, tiivistäminen
ja yksinkertaistaminen muuttujiksi saattoi vaikuttaa lopputuloksiin.

Lisäksi tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat olleet vain vuosikertomusten
hallintoperiaatteista kertovat luvut tai vaihtoehtoisesti erilliset corporate
governance -selostukset. Myös muualla vuosikertomuksessa on saatettu julkaista
keskeisiä tietoja hallintorakenteista. Lisäksi tulee muistaa, että vuosikertomus on
vain yksi viestintäkanava yritysviestinnässä: viime vuosina vuosikertomuksen
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roolia sijoittajaviestinnässä on myös kritisoitu.

Puutteista huolimatta saadut tulokset antanevat jotain suuntaa siitä, mihin
suuntaan

hallintorakenteista

raportointi

vuosikertomuksissa

on

aineistoyrityksissä kehittynyt ja mitkä tekijät ovat siihen yhteydessä. Raportointi
hallinnointikäytännöistä ei kuitenkaan anna kuvaa siitä, toimitaanko yrityksessä
todella suositusten mukaisesti (ulkoinen validiteetti).
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkielmassa pyrittiin selvittämään, mitä suomalaiset julkiset osakeyhtiöt
raportoivat hallintoperiaatteistaan vuosikertomuksessaan ja ovatko julkaistut
corporate governance -suositukset yhteydessä siihen, mitä tietoja yhtiöt
raportoivat vuosikertomusten corporate governance -selostuksissaan. Taustana
aiheelle olivat Suomessa tapahtuneet toimintaympäristön muutokset, kuten
ulkomaalaisomistuksen kasvu sekä omistajavetoisen johtamisen merkityksen
kasvu.
Tämän tutkielman aineistoyrityksistä 39% noudatti suosituksia ja julkaisi
suositusten esittämät vähimmäistiedot vuosikertomuksessaan.

Suomalaiset

julkiset osakeyhtiöt julkaisevat siis jonkin verran Teollisuus- ja Työnantajain
Keskusliiton ja Keskuskauppakamarin työryhmän Corporate Governance suositusten (1996) vähimmäistiedoista, vaikka niiden noudattaminen onkin
vapaaehtoista.
Suositusten noudattaminen ja avoin tiedottaminen yhtiön hallintokäytännöistä
vuosikertomuksessa antaa tietoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.
Suositusten noudattaminen ei välttämättä merkitse, että yhtiön hallinnointi
toimisi tehokkaasti. Sijoittajille ja muille sidosryhmille halutaan kenties antaa
tietoa yrityksen hallinnosta, jotta sijoittajat voivat varmistua siitä, että yrityksen
hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja on viitteitä siitä, että johdolla on
kannustimet toimia osakkeenomistajan edun mukaisesti. Tämä puolestaan saattaa
vaikuttaa osakkeenomistajan sijoituspäätöksiin, mikäli osakkeenomistajalla on
kyky tulkita julkaistua tietoa. Maailmanpankin (2000) mukaan yrityksen
governance -profiili on tulevaisuudessa yhä keskeisempi tekijä sijoituskohteen
arvottamisessa.
Ulkomaalaisomistuksen ja institutionaalisen sijoittamisen kasvu saattavat olla
yhteydessä siihen, että yhtiön intresseissä on tehdä yrityksestään houkutteleva
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mm. kansainvälisten sijoittajien silmissä, mikä saattaa vaikuttaa yritysten
julkaiseman tiedon määrään ja laatuun. Tutkijoista mm. Huolman ym. (1999. 56)
mainitsevatkin institutionaalisten sijoittajien vaikutuskanavana corporate push nimisen ilmiön, joka tarkoittaa, että yritys pyrkii muuttamaan itseään
kansainvälisten vaatimusten mukaisesti ja tekemään itsestään houkuttelevan
sijoituskohteen.

Aihealueella on myös useita jatkotutkimusaiheita. Mikäli yritykset julkaisevat
tietoja hallintoperiaatteista vuosikertomuksessaan, on keskeistä myös. pystyykö
sijoittaja hyödyntämään tätä tietoa sijoituspäätöksensä pohjaksi? Kykenevätkö
sijoittajat

hyödyntämään

tietoja,

joita

yritykset

vuosikertomuksissaan

hallinnointirakenteistaan julkaisevat? Mikä on muiden viestintäkanavien kuin
vuosikertomuksen rooli?
Toisaalta jatkotutkimusselvitystä kaipaisi myös se, mikä saa yritykset
julkaisemaan

suositusten

osakkeenomistajille.
hallintoperiaatteista

mukaisia

Onko

corporate

esimerkiksi

raportoimisen

välillä

governance

yhtiön

-tietoja

markkina-arvon

yhteyttä?

Mikä

on

ja

muiden

sidosryhmien ja esimerkiksi institutionaalisen sijoittamisen rooli corporate
governance

-toimintakentässä

raportoimisen

kannalta?

Nämä ja

muut

jatkotutkimusaiheet jätetään myöhempien tutkimusten selvitettäviksi. Sekä
yrityksen

johtamisen

valvontajärjestelmiin

että

toimintakenttään liittyy useita selvittämättömiä kysymyksiä.
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Liite 1

KESKUSKAUPPAKAMARI JA TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN
KESKUSLIITTO ANTOIVAT SUOSITUKSIA PÖRSSIYHTIÖIDEN
HALLINNOINNISTA
Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto asettivat 15.5.1996
työryhmän käsittelemään suomalaisten yhtiöiden hallitustyöskentelyyn liittyviä kysymyksiä.
Työryhmän puheenjohtajana toimi Helsingin Arvopaperipörssi Osakeyhtiön toimitusjohtaja
Juhani Erma.
Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto laativat työryhmän raportin
pohjalta soveltamisohjeen, jonka mukaisesti julkisten yhtiöiden suositellaan toimivan.
Suosituksen mukaisesti olisi toimittava ensimmäisen kerran laadittaessa vuodelta 1997
tehtäviä vuosikertomuksia. Lisäksi järjestöt suositelevat, että suositukset omaksuttaisiin
osaksi pörssin sääntöjä.
Suositukset perustuvat tehtyyn kansainväliseen vertailuun ja tarpeeseen selkiyttää
suomalaisten yritysten hallinnointikäytäntöä sekä antaa sijoittajille parempaa tietoa yhtiöissä
noudatetuista hallintokäytännöistä. Ne koskevat muun muassa yhtiöiden johdon
valintamenettelyä ja keskinäistä työnjakoa, johdon jäsenten kelpoisuutta, riippumattomuutta
ja
esteellisyyttä,
eräitä johdon
palkkioihin
liittyviä
kysymyksiä ja
yhtiöiden
valvontajärjestelmiä.
Alla on soveltamisohje.

Soveltamisohje
Soveltamisohje Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton
asettaman corporate governance -työryhmän suositusten yhtenäiseksi käyttöönottamiseksi
julkisissa osakeyhtiöissä
1. Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja sisäinen työnjako

Yhtiön on vahvistettava kirjallisesti hallintoelinten ja niiden yksittäistenjäsenten tehtävät,
mikäli näille annetaan yhtiössä lakia täydentäviä erityistehtäviä ja vastuualueita.
Vastuualueet on määriteltävä erityisesti silloin, kun kyse on hallituksen päätoimisesta
puheenjohtajasta tai yhtiön palveluksessa olevasta muusta hallituksen jäsenestä.
Hallintoelinten ja
niiden jäsenten
työnjako ja vastuualueet on
selostettava
vuosikertomuksessa ja listalleottoesitteessä, kun näille on annettu lakia täydentäviä
erityistehtäviä. Hallituksen yksittäisten jäsenten osalta tiedot on annettava silloin, kun nämä
ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi on selostettava, missä järjestyksessä hallituksen jäsenten
tehtävät ja vastuualueet on vahvistettu.
2. Toimitusjohtajan asema

Yhtiön hallituksen on määriteltävä toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot
kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hyväksyy toimitusjohtajan nimittävä toimielin.
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3. Hallintoneuvoston asema

Yhtiön
on
selostettava
listalleottoesitteessä.

hallintoneuvoston

päätehtävät

vuosikertomuksessa

ja

4. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toimitusjohtajan valintamenettely

Yhtiön on selostettava vuosikertomuksessa ja listalleottoesitteessä, mikä elin ja milloin
valitsee yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan.
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valintaa koskevat yhtiön hallituksentietoon tulleet
ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettava viimeistään yhtiökokouksessa silloin, kun
ehdotusta kannattaa vähintään 20 % kaikista yhtiön äänistä ja ehdotettu henkilö on
suostunut tehtävään.
Vuosikertomuksessa on lisäksi mainittava hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenten
erovuoroista. Yhtiön tiedossa olevista eronpyynnöistä sekä uudesta ehdokkuudesta
kieltäytymisistä on tiedotettava viimeistään yhtiökokouksessa.
5. Hallintoelinten jäsenten kelpoisuus, riippumattomuus ja esteellisyys

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja etuyhteystiedot on julkistettava
viimeistään yhtiökokouksessa silloin, kun yhtiön on kohdan 4 mukaan julkistettava
ehdokkuus.
Valinnan
jälkeen
tiedot
on
mainittavavuosikertomuksessa
ja
listalleottoesitteessä.
Hallintoneuvoston jäseniin ja valinnan jälkeen toimitusjohtajaan on sovellettava samoja
julkistamisperiaatteita kuin hallituksen jäseniin. Jos yhtiön hallintoneuvoston kokoonpano on
erityisen laaja, yhtiö voi olla mainitsematta tietoja vuosikertomuksessa. Tällöin tiedot on
pidettävä saatavilla yhtiön pääkonttorissa ja ne on lähetettävä sitä pyytäville.
Listalleottoesitteessä on mainittava myös hallintoneuvoston jäsenten henkilö- ja
etuyhteystiedot.
Henkilö-ja etuyhteystietoina on kerrottava seuraavat seikat
*
*
*
*

nimi ja ikä
koulutus ja keskeisin työ- tai muu kokemus
päätehtävä ehdotushetkellä ja
keskeisimmät muut samanaikaiset tai tiedossa olevat tulevat tehtävät

6. Johdon palkkiot ja muut etuisuudet

Yhtiön on määriteltävä ne yleiset periaatteet, joita noudatetaan ylimmän johdon palkoista ja
muista etuisuuksista päätettäessä. Mikäli hallituksenjäsenelle maksetaan hallituspalkkion
lisäksi palkkioita myös muulla perusteella, ne on aina annettava hallituksen tietoon. Tieto
tällaisten
palkkioiden
maksamisesta
on
julkistettava
vuosikertomuksessa
ja
listalleottoesitteessä.
Ylimmän johdon palkoista ja etuuksista päätettäessä noudatettavapäätöksentekojärjestys on
julkistettava vuosikertomuksessa ja listalleottoesitteessä.
Vuosikertomuksessa ja listalleottoesitteessä on oltava tiedot yhtiön hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan varamiehelle viimeksi
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7. Valvontajärjestelmät
Mikäli yhtiössä on erityinen tarkastuskomitea, sen osalta on noudatettava seuraavia
periaatteita:
* Komitea on mahdollisuuksien mukaan valittava sellaisista hallituksen jäsenistä, jotka
eivät ole yhtiön palveluksessa.
* Yhtiön hallituksen on määriteltävä komitean keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet
komitealle vahvistettavilla ohjeilla tai työjärjestyksellä.
*
Komitean
kokoonpano
on
selostettava
yhtiön
vuosikertomuksessa
ja
listalleottoesitteessä.

(lähde: http://www.keskuskauppakamari.fi/uutisia/tiedo24.html 5.3.2001)
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Liite 3: Toimialaluokitus

Metalliteollisuus ja rakentaminen
Fiskars Oyj Abp
KCI Konecranes Oyj
Kone Oyj
Metra Oyj Abp
Metso Oyj
Outokumpu Oyj
Partek Oyj
Rautaruukki Oyj
YlT-yhtymä Oyj

Metsäteollisuus
Metsä-Serla Oyj
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Metsä-Tissue Oyj

Kemia ja energia
Fortum Oyj
Kemira Oyj
Tamro Oyj
Uponor Oyj
Orion Oyj

Tietoliikenne ja elektroniikka
sekä näihin liittyvät palvelut
Aspocomp Pyj
Comptel Oyj
Elcoteq Network Oyj
F-Secure Oyj
Helsingin Puhelin Oyj
Instrumentarium Oyj
JOT Automation Group Oyj
Nokia Oyj
Perlos Oyj
Sonera Oyj
Stonesoft Oyj
Teleste Oyj
Tieto-Enator Oyj

Tavarat ja palvelut
Sanoma-VVSOY Oyj
Kesko Oyj
Fluhtamäki Van Leer Oyj
Hartwall Oyj
Stockmann Oyj
Amer-yhtymä Oyj
Sanitec Oyj
Alma Media Oyj
Kyrö Oyj
Finnlines Oyj
Lassila&Tikanoja Oyj
Finnair Oyj
Nokian Renkaat Oyj

