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1. Johdanto

Tutkimuksen taustaa

1990-luvun loppupuolella omistajalähtöisestä johtamisajattelusta tuli päivän sana 

(ks. esim. Veranen 1997). Omistajuuden ja johtajuuden eriytyminen nähtiin 

lisähaasteina yritysten hallitustyöskentelylle. Myös rahoitusmarkkinoiden 

integraatio, kilpailun kansainvälistyminen ja teknologinen kehitys asettivat uusia 

vaatimuksia yrityksen hallinnolle. Hyvin toimiva hallitus alettiin nähdä 

kilpailuetuna muuttuneilla markkinoilla ja ymmärrettiin, että hallinnon tuli vastata 

kansainvälisiä vaatimuksia (Hirvonen ym. 1997; Huolman ym. 2000). Corporate 

governancesta tuli kuuma keskustelun ja tutkimuksen aihe lähestyttäessä uutta 

vuosituhatta ja aiheesta järjestettiin mm. seminaareja (ks. esim. Leppämäki 1998). 

Tämän hetken keskustelun aiheita Suomessa ovat mm. johto-ja hallitustehtävissä 

olevien henkilöiden poistuminen työmarkkinoilta ikääntymisen myötä ja tätä 

kautta syntyvä tarve uusille osaajille. Myös naisia kaivataan enemmän 

hallitustyöskentelyyn mukaan. Lisäksi kansainväliset skandaalit ovat luoneet 

vaatimuksia pörssiyhtiöiden hallintotavan yhteisistä periaatteista ja hallitustyön 

riippumattomuudesta, (ks. mm. Kauppalehti 4.4.2005; 5.4.2005; 15.4.2005)

Omistajien aktivoituminen on kansainvälinen kehitystrendi (Veranen 1996, 28). 

Omistajat ovat alkaneet asettaa vaatimuksia ja esittää näkökantojaan yrityksen 

johdolle. Samalla sijoittajasuhdetoimintaan on alettu kiinnittää enemmän 

huomiota yrityksissä. Sijoittajakeskeinen toimintaympäristö tuo uusia haasteita 

yritysten sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle. (Huolman yms. 2000, 14-15, 35) 

Yrityksen johdolle on tärkeä tuntea sijoittajasuhdekentän erilaisten toimijoiden 

ajattelutapaa. Kuitenkin johdolla on vain harvoin aikaa paneutua tähän.
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Sijoittajien ja analyytikoiden odotukset saattavat poiketa toisistaan suurestikin ja 

tämä ristiriitaisuus saattaa aiheuttaa epätietoisuutta yrityksen johdossa. (Kariola 

ym. 2004) Listatulle yritykselle on kuitenkin elintärkeää pystyä täyttämään 

sijoittajien odotukset. Osakkeenomistajilla kun on aina mahdollisuus myydä 

osakkeensa ja laajamittaisena tämä aiheuttaa laskun yrityksen markkina-arvossa. 

(Ferran 1999, 7)

Globaaleilla markkinoilla liikuttaessa eri maiden välillä olevien erojen 

huomioonottaminen on äärimmäisen tärkeää. Kun hyväksytään kulttuurin rooli 

organisaatioissa, ymmärretään paremmin esimerkiksi johtamista ja 

organisaatiokäyttäytymistä eri puolilla maailmaa (Francesco & Gold 1998, 33). 

Viime vuosina on varsinkin kansainvälisissä piireissä ruvettu keskustelemaan 

corporate governance -periaatteiden eroista eri maissa. On tehty tutkimuksia siitä, 

ovatko periaatteet globalisaation myötä lähentyneet toisiaan vai eivät. Molempia 

tutkimustuloksia on tarjolla, mutta enemmistö näyttää kuitenkin olevan sitä 

mieltä, ettei yhdentyminen ole ollut niin nopeaa kuin on luultu, (ks. esim. Guillen 

1999; Palepu ym. 2002; Leppämäki 1998) Ainakin kulttuuristen tekijöiden 

hidastava vaikutus periaatteiden yhdentymisessä tunnustetaan (ks. esim. Stulz & 

Willamson 2001).

Pörssiyhtiöiden corporate governance -käytäntöihin liittyvä tutkimus on Suomessa 

ollut tähän mennessä vähäistä (Kairinen 2001, 12). Erityisesti kulttuurien välisiä 

tutkimuksia, joissa Suomen käytäntöjä verrataan muiden maiden käytäntöihin, on 

tehty vähän. Kairisen (2001) tutkimuksessa suomalaisyritysten corporate 

governance -tiedottamista vertailtiin muutaman Euroopan maan ja 

yhdysvaltalaisen yritysten kesken. Latinalainen Amerikka on tutkimuksissa jäänyt 

ulkopuolelle. Tutkimukset koskien Latinalaista Amerikkaa ja erityisesti Meksikoa 

tehdään yleensä Yhdysvalloissa (ks. esim. Adler ym. 1987; Condon 1997). Siksi 

onkin tärkeää tutkia aluetta myös suomalaisesta näkökulmasta.



5

Muutamia tutkimuksia on tehty liittyen Suomen ja latinalaisamerikkalaisten 

maiden väliseen viestintään yrityskontekstissa (ks. mm. Vaahterikko-Mejia 2001; 

Isotalus 2002). Isotaluksen (2002) pro gradu -työssä on tutkittu nimenomaan eroja 

Suomen ja Meksikon välillä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalainen 

yrityskulttuuri eroaa selvästi latinalaisamerikkalaisesta, mikä luo toiminnalle 

erityisiä haasteita. Tietämättömyyttä kulttuurieroista esiintyy ja se vaikeuttaa 

yritysten välistä kanssakäyntiä. Lisää tietoa aiheesta tarvitaan.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Suomen ja Meksikon välisiä eroja liittyen 

corporate governance -periaatteisiin ja niistä tiedottamiseen. Näkökulmaksi on 

valittu sijoittajan näkökulma. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ne erot, 

jotka sijoittaja kohtaa tutkiessaan mahdollisten sijoituskohteiden 

vuosikertomuksia Suomessa ja Meksikossa. Tarkoituksena on myös tutkia 

kulttuurierojen merkitystä näissä eroissa. Tavoitteena on luoda tietoa sijoittajille 

siitä, miten corporate governance ja siitä tiedottaminen saattavat erota maiden 

välillä ja mitä tulisi ottaa huomioon informaatiota tulkittaessa. Tavoitteena on 

tarjota myös tietoa siitä, mitä kansainväliset sijoittajat nykypäivänä haluavat 

liittyen corporate governance -tiedottamiseen ja mahdollisesti tarjota ehdotuksia 

siitä miten tämä kohderyhmä, sen tarpeet ja sijoittajien erilaiset kulttuuritaustat 

osattaisiin Suomessa ja Meksikossa ottaa paremmin huomioon.

Tutkimuskysymykset ovat siis:

• Mitä eroja suomalaisten ja meksikolaisten vuosikertomusten corporate 

governance -tiedottamisessa voidaan löytää sijoittajan näkökulmasta 

tarkasteltuna?

• Ovatko erojen syyt kulttuurieroista johtuvia?
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Aineistoksi on valittu suomalaisten ja meksikolaisten pörssiyhtiöiden 

vuosikertomuksia vuodelta 2003. Yhtiöiksi on valittu 10 meksikolaista ja 10 

suomalaista pörssiyhtiötä. Suomalaiset yhtiöt valittiin edustavasti eri toimialoilta, 

jonka jälkeen niille valittiin pari vastaavalta tai mahdollisimman läheiseltä 

toimialalta Meksikosta.

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksessa tarkastellaan ensin, mitä on corporate governance ja millaisia eroja 

sen suhteen voidaan havaita eri maissa. Tarkemmin tarkastellaan suomalaisia ja 

meksikolaisia corporate governance -suosituksia. Tarkasteluun on otettu 

molempien maiden pörssien antamat suositukset listatuille yhtiöille. Niiden avulla 

on tarkoitus muodostaa yleiskuva siitä, millaista corporate governancea ja siitä 

tiedottamista listatuilta yrityksiltä näissä maissa odotetaan. Molempien maiden 

lainsäädännön antamat velvoitteet, jotka välillisesti koskevat corporate 

governancea on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, koska kummassakaan maassa ei 

ole lakeja, jotka suoranaisesti säätelisivät corporate governancea. (Kairinen 2002, 

5-6; Economía y Negocios 20.4.2004) On kuitenkin muistettava, että eri maiden 

lainsäädäntö vaikuttaa corporate governance -periaatteiden syntymiseen 

välillisesti. Esimerkiksi pankkilaki edellyttää hallintoneuvostot suomalaisissa 

pankeissa (Huolman ym. 2000).

Seuraavaksi tarkastellaan mitä on corporate governance -tiedottaminen sijoittajan 

näkökulmasta. Corporate governance -tiedottamista tarkastellaan 

sijoittajaviestinnän kautta, koska corporate governance -tiedottaminen voidaan 

katsoa osaksi sijoittajaviestintää. Sijoittajaviestinnän ominaisuuksia sekä 

viimeaikaisia muutoksia ja sen luomia haasteita tarkastellaan lähemmin.
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Tämän jälkeen käsitellään suomalaista ja meksikolaista kulttuuria ja niiden 

merkittävimpiä eroja. Teoreettisena suuntaviivana käytetään Hofsteden (1991) 

teoriaa kulttuurillisista dimensioista. Hofsteden teoriaa on käytetty paljon 

erityisesti kulttuurienvälisen viestinnän tutkimuksissa (ks. esim. Vaahterikko- 

Mejia 2001; Isotalus 2002). Hofsteden teorian avulla tarkastellaan suomalaista ja 

meksikolaista kulttuuria neljän eri dimension avulla ja erityisesti teoriasta 

tarkastellaan sitä, millaisia ovat näiden maiden organisaatiokulttuurit ja millaisia 

eroja niissä maiden välillä esiintyy. Kappaleen lopuksi esitetään hypoteesit siitä, 

minkälaisia kulttuurista nousevia eroja teorian pohjalta voidaan olettaa löytyvän 

maiden corporate governance -periaatteissa ja niistä tiedottamisessa.

Empiirisessä osassa tutkitaan suomalaisten ja meksikolaisten pörssiyhtiöiden 

vuosikertomuksia. Tässä osassa pyritään löytämään vastauksia esitettyihin 

hypoteeseihin. Tässä tutkimuksessa on keskitytty yhtiöiden vuosikertomusten 

hallinnointi- ja johtamisjärjestelmien kuvausten analysointiin sekä muutamasta 

muusta corporate governanceen katsottavasta osa-alueesta eli ympäristö-, 

yhteiskuntavastuu- ja henkilöstöasioista tiedottamiseen. Tutkimuksen tulosten 

esittelyn jälkeen tuloksia analysoidaan syvemmin ja pyritään tarjoamaan 

ehdotuksia siitä, miten eroihin ja niistä mahdollisesti nouseviin ongelmiin 

voitaisiin vastata. Lopuksi esitetään vielä yhteenveto tutkimuksen kulusta ja 

tuloksista.
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2. Corporate governance

Taloustieteellinen kirjallisuus corporate governancen ympärillä on keskittynyt 

yhden nykyaikaisen liikkeenjohdon perusongelman, nk. agenttiongelman 

selvittämiseen. Tämä ongelma on seurausta omistuksen ja johdon eriytymisestä: 

kuinka osakkeen omistajat voivat varmistua siitä, että heidän intressinsä toteutuvat 

ja heidän etujaan valvotaan. Tämän corporate governancen perimmäisen 

problematiikan esittelivät jo 1930-luvulla Berle ja Means teoksessaan ”The 

Modern Corporation and Private Property”, vaikka itse termi ei silloin ollut vielä 

käytössä. (Leppämäki 1998, 3) Varsinaisen agenttiteorian kehittivät Jensen ja 

Meckling vuonna 1976. Yhdysvalloissa keskustelu lisääntyi 1980-luvulla useiden 

yritysvaltausten ja uudelleenjärjestelyjen jälkeen (Leppämäki 1998, 9). Suomessa 

pääomamarkkinoiden avautuminen 1990-luvun alussa asetti uudenlaisia 

vaatimuksia yritysten corporate governance -ajattelulle (Huolman ym. 2000, 6). 

Niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin sijoittajien aktivoituminen vaati muutosta 

hallitustyöskentelykulttuuriin (Hirvonen ym. 1997, 27). Pääomamarkkinoiden 

avautuminen on vaikuttanut myös Latinalaisessa Amerikassa siihen, että corporate 

govemancesta on tullut yhä tärkeämpi keskustelun aihe. Sen lisäksi entisten 

valtion omistamien yritysten yksityistäminen on johtanut siihen, että corporate 

governancen merkitys on entisestään kasvanut. Yksityiset yritykset toimivat nyt 

työpaikkojen ja kasvun luojina, joten tehokkaan toiminnan varmistaminen on 

tärkeää. (White Paper on Corporate Governance in Latin America)

Suppeasti ajateltuna corporate governance -käsitteellä tarkoitetaan johdon 

toiminnan valvontaa niin, että osakkeen arvo maksimoituu. Corporate governance 

-käsitettä voidaan ajatella myös laajemmin, jolloin se käsittää myös muiden 

sidosryhmien suhteet johtoon. Muiden sidosryhmien näkökulmasta osakkeen 

arvon maksimointi ei välttämättä ole ensisijainen tavoite. Henkilöstölle tavoite
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saattaa olla työpaikan säilyminen ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta tavoite 

saattaa liittyä esimerkiksi yhteiskunnan hyvinvointiin. Myös erilaisilla omistajilla 

on erilaisia tavoitteita: ensisijaisia tavoitteita saattavat olla esimerkiksi toiminnan 

jatkuvuus, säilyvyys perheen tai suvun hallinnassa tai erilaiset eettiset tavoitteet. 

(Huolman ym. 1999, 26) Hallituksen ja toimivan johdon tehtävänä on sovittaa eri 

sidosryhmien erilaiset odotukset ja tarpeet toisiinsa. Koska tavoitteet ovat 

erilaisia, syntyy yrityksissä nk. sidosryhmätavoitehierarkia. Joidenkin 

sidosryhmien tarpeet ovat hierarkiassa ylempänä kuin toisten. (Hirvonen ym. 

1997, 30; Huolman ym. 1999, 38)

Corporate governance -termiä voidaan käyttää monin tavoin. Erilaiset 

taloustieteen suuntaukset näkevät termin eri tavalla. Sitä voidaan tutkia 

esimerkiksi yritysjuridiikan, laskentatoimen tai johtamisen näkökulmasta. Termiä 

käytetään myös kuvaamaan eri maiden erilaisia järjestelmiä, joilla eri 

intressitahoja huomioidaan. Tässä tutkimuksessa lähestymistapana käytetään 

corporate governancen suppeampaa määritelmää eli johdon toiminnan 

yhdenmukaistamista omistajien tavoitteiden kanssa. Valinnan taustalla on 

kansainvälisten sijoittajien, erityisesti piensijoittajien merkityksen kasvu. Muiden 

sidosryhmien odotuksia ja tarpeita ei kuitenkaan tule väheksyä. Omistajilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tämän hetkisiä omistajia että potentiaalisia 

omistajia eli sijoittajia. Termiä sijoittaja käytetään tässä tutkimuksessa siis 

omistajan synonyyminä. Corporate governance -käsitteelle ei ole vakiintunutta 

suomenkielistä käännöstä, joskin termiä hyvä hallintotapa näkyy käytettävän 

joissakin yhteyksissä. Vakiintuneen suomenkielisen vastineen puuttumisen vuoksi 

tässä tutkimuksessa käytetään englanninkielistä termiä corporate governance.

Corporate governance -käsitteen keskeiset tekijät ovat sisäinen ja ulkoinen 

valvonta sekä palkitsemisjärjestelmät. Sisäinen valvonta kohdistuu yrityksen 

johtoon ja siitä vastaa pääasiassa yrityksen hallitus. Ulkoisesta valvonnasta 

huolehtivat osakkeenomistajat ja markkinat. Päävastuu on sisäisellä valvonnalla,
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mutta ulkoisen valvonnan merkitys korostuu jos sisäinen ei toimi kunnolla. 

Ulkoiset ja sisäiset kontrollijärjestelmät voivat olla erilaisia eri maissa. 

Hallituksen eli sisäisen kontrollin rooli on eri maissa melko samanlainen, vaikka 

eroavaisuuksiakin löytyy esimerkiksi hallituksen valinnassa, koossa, 

ulkopuolisten jäsenten määrässä sekä hallitusjäsenten roolissa. Ulkoinen kontrolli 

riippuu muun muassa omistuksen keskittyneisyydestä sekä keskittymisestä 

yritysryppäiksi ja pyramideiksi, pääomamarkkinoiden pankki- tai 

arvopaperimarkkinakeskeisyydestä sekä vähemmistöosakkaiden asemasta. 

(Leppämäki 1998, 5-6,18; Huolman ym. 2000, 12) Palkitsemisjärjestelmillä on 

kaksi tehtävää: toisaalta korvata menneisyydessä tehty työ ja toisaalta kannustaa 

tulevaisuuden saavutuksiin. Niiden merkitys on entisestään korostunut 

ulkomaalaisomistuksen lisääntymisen, omistajien vaikutusvallan kasvun ja 

omistaja-arvoajattelun leviämisen myötä. Johdon optioilla ja muilla 

osakepohjaisilla järjestelmillä yritetään pienentää omistajien ja johdon intressien 

erilaisuutta. (Huolman ym. 2000, 12; Ikäheimo ym. 2003, 7-8)

Taloudellisen menestyksen ja hyvän hallitustyöskentelyn välillä on empiirisesti 

todettu yhteys. Yrityksen on helpompi houkutella toiminnan kannalta 

välttämättömiä taloudellisia ja henkisiä resursseja kuten pääomaa ja osaavia 

ihmisiä. Myös kansainväliset sijoittajat suosivat yrityksiä, joissa on 

mahdollisimman tehokkaasti toimiva corporate governance -järjestelmä. 

Hallitustyöskentelyn tehokkuutta voidaan mitata sillä, kuinka hyvin yritys 

saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Hyvä hallitustyöskentely ei aina näy ulospäin, 

sen sijaan toimimattoman hallituksen vaikutukset näkyvät välittömästi. Merkkejä 

huonosta hallitustyöskentelystä ovat yritysten äkilliset romahdukset, vaikeudet 

toimitusjohtajan vaihdossa, kangertelu sijoittajaviestinnässä, yhtiöstä ulospäin 

annettavat ristiriitaiset lausunnot sekä päätösasioiden ennenaikainen vuotaminen 

julkisuuteen. Vaikka syy ei välttämättä olisikaan hallituksen, hyvä hallitus saa 

tällaiset asiat järjestykseen. (Hirvonen ym. 1997, 20; Huolman ym. 2000, 6; 

Colley ym. 2003, 10)
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Corporate governance eri maissa

Eri maat ovat ratkaisseet corporate governanceen liittyviä ongelmia eri tavalla. 

Maiden tekemien valintojen lisäksi corporate governance -periaatteiden 

muotoutumiseen eri maissa vaikuttavat esimerkiksi historialliset tekijät, paikalliset 

lait, instituutiot, poliittinen tilanne sekä asema maailmantaloudessa. Muutokset 

periaatteissa tapahtuvat siis poliittisessa kontekstissa, mikä tekee niiden 

lähentymisen vaikeammaksi. (Leppämäki 1998, 3; Guillen 1999, 7) Myös maiden 

kulttuureilla on suuri merkitys periaatteiden muodostumisessa. Kulttuurisia 

tekijöitä on vaikeata ja hidasta muuttaa, mikä osaltaan hidastaa periaatteiden 

yhdentymistä. (Stulz & Williamson 2001)

Suurimmat erot maiden välillä löytyvät suurten osakkeenomistajien 

merkityksessä, osakkeenomistajien kohtelussa ja oikeuksien suojelussa, lakien 

täytäntöönpanossa, luottamuksessa vieraaseen pääomaan, hallituksen 

kokoonpanossa, yritysostojen ja -valtausten kohtelussa ja lukumäärissä sekä 

johdon palkitsemisessa (ks. Guillen 1999, 5). Sen lisäksi yrityksen rooli ja vastuu 

nähdään eri tavalla eri maissa. Myös eri intressiryhmien merkitys yritysten 

käytännön johtamisessa vaihtelee eli sidosryhmätavoitehierarkiassa on eroja 

maiden välillä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa järjestelmän pääasiallisena 

tarkoituksena on osakkeen arvon kasvattaminen ja Japanissa se on taas elinikäisen 

työllisyyden varmistaminen. (Leppämäki 1998, 4)

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on nähtävissä sidosryhmien merkitys eri 

maissa. Maiden yritysjohtajilta kysyttiin, mitä varten yritys on olemassa.
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Taulukko 1. Sidosryhmien priorisointi eri maissa - ketä varten yritys on 

olemassa?
Kaikkien intressitahojen Osakkeenomistajien

vuoksi (%) vuoksi (%)

Japani 97,1 2,9

Yhdysvallat 24,4 75,6

Iso-Britannia 29,5 70,5

Saksa 82,7 17,3

Ranska 78 22

Lähde: Institute of Fiscal and Monetary Policy (1996); ks. Leppämäki 1998

Taulukosta voidaan havaita suuret erot eri maiden sidosryhmätavoitehierarkioiden 

välillä. Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa on käytössä anglosaksinen 

järjestelmä, jonka tunnusmerkkinä on osakkeenomistajakeskeisyys. Suomalainen 

järjestelmä on muuttunut viime vuosien aikana yhä enemmän tähän suuntaan. 

Latinalaisamerikkalainen malli poikkeaa anglosaksisesta mallista siten, että 

omistajuus on hyvin keskittynyttä. Tämä vaikuttaa corporate governanceen tehden 

pienten osakkeenomistajien aseman heikoksi. (White Paper on Corporate 

Governance in Latin America)

Tutkimuksen mukaan (Stulz & Williamson 2001) katolinen uskonto vaikuttaa 

corporate governanceen tehden luotonantajan oikeuksien suojelun heikommaksi ja 

pitkäaikaisen vieraan pääoman merkityksen pienemmäksi. Syyt tähän ovat 

historiassa, sillä koronkiskonnan kieltäminen on ollut katolisen kirkon perinteinen 

oppi. Uskonnon vaikutus on sitä pienempi mitä avoimemmin maa käy 

kansainvälistä kauppaa. Meksiko käy hyvin avoimesti kansainvälistä kauppaa, 

joten uskonnon merkityksen voidaan olettaa siellä pienentyneen. Protestanttisissa 

maissa, kuten Suomessa, oikeuksia suojellaan parhaiten. Uskonto vaikuttaa myös 

osakkeenomistajien oikeuksiin, mutta vaikutus on tutkimuksen mukaan paljon 

pienempi kuin luotonantajien oikeuksiin. Katolinen uskonto vaikuttaa
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osakkeenomistajien äänivaltaan: katolisissa maissa osakkeenomistajan ääni painaa 

enemmän äänestettäessä, mutta osakkeenomistajan on vaikea päästä äänestämään. 

Tähän vaikuttaa varmasti ainakin Latinalaisen Amerikan tapauksessa myös 

aiemmin mainittu osakkeenomistuksen keskittyminen. Uskontoja kieli ovat myös 

osakkeenomistajien kannalta tärkeitä tekijöitä siinä, kuinka maa toimeenpanee 

oikeuksia. Katoliset maat, erityisesti espanjankieliset maat toimeenpanevat 

oikeuksia erityisen heikosti.

Tutkimuksen mukaan uskontoa enemmän osakkeenomistajien oikeuksiin 

vaikuttaa maan lakisysteemi. Common law -maissa on osakkeenomistajien 

oikeuksien suojelu parempi. Syyksi tähän on esitetty valtion pienempää roolia 

sekä sitä, että common-law -maissa tuomarilla on mahdollisuuksia sopeutua 

tilanteiden ja talouden muutoksiin kun taas civil-law -maissa lakia noudatetaan 

kirjaimellisesti. Seuraavassa taulukossa on nähtävissä eri maiden jakautuminen 

lainsäädännön ja taloudellisen kehityksen taustan perusteella.

Taulukko 2. Valtioiden jako lainsäädännön ja taloudellisen kehityksen perusteella

Common-law
oikeusvaltiot

Romaanisgermanistiset oikeusvaltiot

englantilainen
alkuperä

skandinaavinen
alkuperä

germaaninen alkuperä ranskalainen alkuperä

Australia Tanska Itävalta Belgia
Kanada Suomi Saksa Ranska
Irlanti Norja Japani Kreikka
Uusi-Seelanti Ruotsi Etelä-Korea Italia
Iso-Britannia
Yhdysvallat

Sveitsi **?ksiko
Hoiianti
Portugali
Espanja
Turkki

Lähde: La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer and Vishny (1998); ks. Pousi 2002

Taulukosta voidaan nähdä, että Suomi ja Meksiko ovat kumpikin 

romaanisgermaanisia oikeusvaltioita eli nk. civil law -maita, joten lakisysteemin 

vaikutus maiden eroihin on pieni.
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Seuraavassa taulukossa arvioidaan vähemmistösuojan tasoa sekä lakisysteemin 

perusteella että maan taloudellisen kehityksen taustan perusteella.

Taulukko 3. Vähemmistösuoja maittain

Common-law
perinne

Civil-law perinne

englantilainen
alkuperä

skandinaavinen
alkuperä

germaaninen
alkuperä

ranskalainen
alkuperä

Luotonantajan
oikeudet

*** * ♦ ♦ *

Osakkeenomistajan
oikeudet

*** * **

Lainsäädäntö * *** **
Yhteensä 7 5 4 3
Lähde: La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer and Vishny (1998); ks. Pousi 2002

Taulukosta voidaan nähdä, että Suomessa luotonantajien ja osakkeenomistajien 

oikeuksien suojelu on heikompi kuin protestanttisissa common-law -maissa. 

Toisaalta Suomessa osakkeenomistajia ja luotonantajia turvaa lainsäädäntö. 

Taulukon mukaan Meksikossa osakkeenomistajien oikeudet ovat paremmat kuin 

Suomessa, mutta Meksikossa heillä ei ole taustallaan lainsäädännön tuomaa 

suojaa. Myös lakien toimeenpanossa on katolisessa maissa ongelmia, kuten 

aiemmin todettiin.
p «LU.., ^

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin Suomessa ja Meksikossa pörsseissä käytössä 

olevia suosituksia ja periaatteita corporate governance -asioiden järjestämisestä.

Corporate governance Suomessa

Suomessa perustettiin vuonna 1996 työryhmä pohtimaan listattujen yritysten 

kohtaamia corporate governance -ongelmia. Pääsyy tähän Keskuskauppakamarin 

(KKK) ja Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton (TT) muodostaman 

työryhmän perustamiseen oli yritysten kansainvälistyminen sekä sijoittajien
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kasvava informaation tarve. Sen tarkoituksena ei ollut yhdentää normeja vaan 

luoda sellainen raportoinnin taso, joka tarjoaa riittävästi informaatiota yritysten 

periaatteista. Suositukset julkaistiin vuonna 1997. Helsingin pörssi suositteli 

listautuneille yhtiöille niiden noudattamista. Sen lisäksi pörssi julkaisi vuonna 

1999 sisäpiiriohjeen, mutta sen rooli oli lähinnä edellistä täydentävä. Seuraavana 

vuonna kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) julkaisi suositukset koskien 

pörssinoteerattuja yhtiöitä, joissa valtio on osakkaana. Sitä suositellaan 

noudatettavaksi myös muissa valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyrityksissä. 

Vuosikertomusinformaation osalta suositus sisältää pääasiassa samantyyppisiä 

ohjeita kuin KKK:n ja TT:n antama suositus. (Kairinen 2002, 5-8)

Vuonna 2003 helmikuussa HEX Integrated Markets Oy, Keskuskauppakamari 

sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto asettivat työryhmän selvittämään 

vuonna 1997 tehdyn suosituksen uudistustarvetta. Työryhmä julkisti joulukuussa 

uuden suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ja Helsingin 

Pörssi päätti ottaa suosituksen osaksi sääntelyään. Suositukset tulivat voimaan 

1.7.2004. Ne yhtenäistävät periaatteita ja sijoittajainformaatiota ja kasvattavat 

näin luottamusta osakemarkkinoihin. Suositukset koskevat pääasiassa hallitusten 

jäsenten riippumattomuutta, hallituksen ja toimitusjohtajan 

palkitsemisjärjestelmien avoimuutta sekä komiteoiden muodostamista 

työskentelyn tehostamiseksi. Muut kohdat käsittelevät mm. yhtiökokouksen 

järjestämistä, hallituksen toimintaa, hallituksen jäsenten valintaa, lukumäärää ja 

toimikausia sekä hallinnointi-ja ohjausjärjestelmiä koskevien tietojen esittämistä. 

Suosituksen täytäntöönpanossa noudatetaan ns. Comply or Explain -periaatetta, 

joka tarkoittaa, että yrityksen on ilmoitettava syy, mikäli se ei noudata kyseistä 

säännöstä. (Corporate Governance -suositus 2004) Vuoden 2004 suositus on 

ensimmäinen asiaa koskeva englanninkielinen dokumentti. Aikaisemmin vain 

suomenkielentaitoiset sijoittajat pystyivät lukemaan vuoden 1997 suositusta. 

(Board News 1/2004)
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Lukuun ottamatta Helsingin pörssiltä saatavia epävirallisia neuvoja, KKK:n ja 

TT:n antamaa corporate governance -suositusta, Helsingin Pörssin antamaa 

sisäpiiriohjetta sekä kauppa-ja teollisuusministeriön antamaa toimenpideohjetta ei 

muita virallisia pörssiyhtiöitä ohjaavia corporate governanceen kuuluviksi 

katsottavia sääntöjä tai suosituksia Suomessa ole (Kairinen 2002, 8-9).

Tosin OECD julkisti vuonna 1998 omat corporate governance -periaatteensa 

(OECD Principles of Corporate Governance). Periaatteet on jaettu viiteen 

ryhmään: osakkeenomistajien oikeudet, osakkeenomistajien yhdenvertainen 

kohtelu, eri etutahojen rooli yhtiöiden hallinnoinnissa, tiedonantovelvollisuus ja 

hallituksen velvollisuudet. Myöskään nämä periaatteet eivät velvoita suomalaisia 

pörssiyhtiöitä, koska ne ovat luonteeltaan suosituksia. Niiden merkitys onkin 

jäänyt suhteellisen vähäiseksi, sillä suomalainen lainsäädäntö ja annetut 

suositukset vastasivat jo aikaisemmin OECD-suosituksen pääasiallista sisältöä. 

OECD:n corporate governance -periaatteet luotiin pääasiassa kehittyvien maiden, 

kuten Latinalaisen Amerikan maiden tarpeisiin. (Kairinen 2002, 9-10)

Tutkimusten mukaan suomalainen corporate governance ja sen 

tiedottaniiskäytäntö on kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla (ks. esim. 

Kairinen 2002). Deutsche Bankin vuonna 2001 tekemässä pörssiyhtiöiden 

corporate govemancea koskevassa tutkimuksessa (DWS Corporate Governance 

Survey), jossa oli mukana 43 eurooppalaista pörssiyhtiötä, korkeimmalla sijalla 

oli Nokia. Yhtiöitä arvioitiin sen perusteella, miten hyvin yleensä corporate 

governance -periaatteet on yhtiössä omaksuttu, kuinka avointa tiedottaminen on, 

minkälaisia oikeuksia yhtiön osakkeenomistajille on annettu, miten 

yritysvaltauksilta on suojauduttu ja miten yhtiön hallitus toimii. Nokia sijoittui 

parhaiten kaikilla kriteereillä arvioituna tutkimuksessa mukana olleisiin yhtiöihin

verrattuna.
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Suositukset ovat synnyttäneet paljon keskustelua aiheesta voimaantulonsa jälkeen. 

Suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset suositukset ovat hyvin yksityiskohtaisia. 

Niitä on kritisoitu jopa liian yksityiskohtaisiksi. Tiukka valvonta ja aukoton 

säädöstö eivät auta toimivaa johtoa tai hallitusta, jos luonnollinen luottamus ja 

läpinäkyvyys puuttuvat. (Kauppalehti 14.4.2005)

Corporate governance Meksikossa

Latin American Roundtable on Corporate Governance kehitti vuosina 2000-2003 

mietinnön koskien Latinalaisen Amerikan corporate governancea (nk. White 

Paper on Corporate Governance in Latin America). Mietinnön viitekehyksenä 

toimivat OECD:n corporate governance -periaatteet ja ideana oli tutkia kattavien 

periaatteiden merkitystä Latinalaisessa Amerikassa. Se on kasvattanut ymmärrystä 

niistä haasteista ja mahdollisuuksista, mutta myös ongelmista, joita aiheeseen 

liittyy. Myös vuosituhannen vaihteen maailmanlaajuinen huomio mediassa 

koskien yritysten johdon väärinkäytöksiä ja kirjanpitorikoksia on lisännyt 

keskustelua aiheesta. Julkinen ja yksityinen sektori on ilmaissut tukensa asian 

kehittämiseen. Mutta kriittisin vaihe on vielä edessä. Mietinnön mukaan 

Latinalaisen Amerikan maiden täytyy löytää tavat ottaa suositukset tehokkaasti 

osaksi käytäntöä ja yritysten toimintatapoja. Myös yhteistyö poliitikkojen, 

päätöksentekijöiden ja yksityisen sektorin välillä on ja tulee olemaan erityisen 

tärkeää. (White Paper on Corporate Governance in Latin America)

Myös Meksikossa on jo pidempään ilmaistu huolta asiasta. 1990-luvun lopulla 

heräsi eri taloussektoreiden keskuudessa kiinnostus kansainvälisten standardien 

saavuttamiseen, kun huomattiin läpinäkyvyyden hallinnossa parantavan 

sijoittajien luottamusta. Perustettiin Parhaiden hallintatapojen komitea (El Comité 

de Mejores Prácticas Corporativas), jonka ensimmäisenä tehtävänä oli tutkia, 

miten muissa maissa on toimittu läpinäkyvyyden saavuttamiseksi. Se totesi, että
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käytetyin ja sopivin tapa on luoda suositukset aiheesta. Se kokosikin suositukset 

(Código de Mejores Prácticas) hyvän corporate governance -tavan 

noudattamiseen meksikolaisissa yrityksissä. Suositusten luonne on samanlainen 

kuin suomalaisen eli siinä noudatetaan myös ns. Comply or Explain -käytäntöä. 

Niiden tarkoituksena on toimia suosituksena ja yleisen tason näyttäjänä 

ensisijaisesti listatuille yrityksille. Ottaen huomioon tietyt periaatteet, jotka 

koskevat vain listattuja yrityksiä, niiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana 

myös listaamattomille yrityksille. Pääasiallisena tarkoituksena on, että sijoittajilla 

olisi enemmän tietoa saatavilla. Suositusten tavoitteet ovat seuraavat: yritykset 

laajentaisivat informaatiotaan koskien niiden hallintojärjestelmiä, yrityksillä olisi 

mekanismit, jotka varmistavat riittävän taloudellisen informaation, hallituksen 

jäsenten osallistumista ja keskinäistä kommunikaatiota edistetään ja että 

läpinäkyvyyttä osakkeenomistajille lisätään.

Komitea totesi tarpeen luoda periaatteita, joita ei ole muissa maissa. Syy tähän oli 

se, että esimerkiksi pääoman rakenne meksikolaisissa yrityksissä on erilainen kuin 

monissa muissa maissa: muissa maissa vähemmistöosakkailla ja 

institutionaalisilla sijoittajilla on isompi rooli kun taas Meksikossa omistajuus on 

hyvin keskittynyttä. Komitean mukaan meksikolaisissa yrityksissä olisi 

perehdyttävä osakkeenomistajien rakenteeseen ja siihen merkitykseen, mikä 

osakkeenomistajilla voisi olla hallinnossa. (Código de Mejores Prácticas) 

Latinalaisen Amerikan corporate governance -järjestelmän yksi tunnuspiirre on 

myös se, että hallituksen jäsenten velvollisuuksia ei ole selkeästi määritelty. 

Velvollisuuksien ja vastuiden epämääräisyys ja sanktioiden puuttuminen 

heikentävät hallitustyöskentelyn tehokkuutta. Myös tähän asiaan on alettu 

kiinnittämään enemmän huomiota. (Paz-Ares 2002)

Comisión Naciona Bancaria y de valoresin tutkimuksen mukaan meksikolaisissa 

yrityksissä, jotka ilmoittivat noudattavansa suositusta (175 kpl) suosituksia 

noudatettiin keskimäärin 74 prosenttisesti. Hallituksen rakennetta koskevia ohjeita
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noudatti 64% ja toimintaa koskevia ohjeita 88% Palkitsemista koskevia 

suosituksia on noudattanut 49%. (Código de Mejores Prácticas en México: 

Resultados ¿Obligación u Oportunidad de Negocio?)
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3. Corporate governance -tiedottaminen

Corporate governance -tiedottamisella tarkoitetaan pääasiassa yhtiön 

hallinnointijärjestelmiä koskevaa tiedottamista. Käsitteeseen voidaan lukea yhtiön 

hallintoelinten tehtäviä, vastuualueita ja valintamenettelyä, jäsenten henkilö- ja 

etuyhteystietoja sekä paikkaaja palkkioita, yhtiön kannustinjärjestelmiä, ylimpien 

johtohenkilöiden palvelussuhteiden ehtoja, sisäistä valvontaa ja sisäpiiriasioita 

koskevat tiedot. Myös riskeihin ja riskienhallintaan, osakkeisiin ja 

osakkeenomistajiin, tulevaisuudennäkymiin sekä yrityksen ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuseen liittyvän informaation voidaan katsoa kuuluvan corporate 

governance -tiedottamiseen. (Kairinen 2001, 16)

Avoin tiedottaminen on yksi corporate governancen tärkeimmistä osa-alueista. 

Sen avulla eri sidosryhmät saavat tietoa yrityksen corporate governance - 

periaatteista ja niiden laajuudesta. Avoin corporate governance -tiedottaminen on 

myös yrityksen oma intressi. Osakkeenomistajat, erityisesti ulkomaalaiset 

sijoittajat, sijoittavat mieluummin sellaiseen yhtiöön, jonka hallinto on järjestetty 

luotettavalla ja tehokkaalla tavalla ja joka myös avoimesti tiedottaa hallinnointia 

ja yleistä toimintaa koskevista asioistaan. (Kairinen 2001, 2) Tiedottamisen 

sisällön lisäksi esittämistavan selkeys ja sähköinen tiedonjakelu edistävät 

läpinäkyvyyttä (Suositus listayhtiöiden hallinnoinnista 2004).

Tilinpäätöstietoja koskevan lainsäädännön lisäksi pörssiyhtiöiden vuosikertomus- 

informointia on ohjattu suositusten muodossa. Pakollisia määräyksiä ei corporate 

governance -periaatteista tiedottamisen järjestämisestä suomalaisissa tai 

meksikolaisissa osakeyhtiöissä ole (Kairinen 2002, 5-6; Economía y Finanza 

20.4.2004). Yritysten osakkeenomistajat ja sijoittajat ovat taustaltaan hyvin 

erilaisia. Eri sijoittajaryhmät tarvitsevat erilaista tietoa yrityksen tilasta.
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Lainsäädännön määrittelemässä informaation määrässä ja sisällössä ei voida 

täysin ottaa huomioon eri ryhmien tarpeita. Tällöin vapaaehtoisen 

lisäinformaation merkitys kasvaa, koska sen puitteissa sidosryhmien eri tarpeet 

voidaan paremmin ottaa huomioon. (Havunen & Yli-Olli 1986, 18-19) Tämä 

nostaa erityisesti myös corporate governance -tiedottamisen merkitystä.

Corporate governance -tiedottaminen osana 
sijoittajaviestintää

”Sijoittajaviestinnän perimmäisenä tavoitteena on, että yrityksen osakkeiden 

kurssi on yrityksen omaan historialliseen kehitykseen sekä tulevaisuuden 

näkymiin nähden mahdollisimman oikealla tasolla” (Mars & Virtanen & Virtanen 

2000, 45).

Sijoittajaviestintä on suhdetoimintaa. Sen avulla yritys kertoo sidosryhmilleen, 

mikä yritys on, mitä se tekee, osaa ja mitkä sen kilpailuedut ovat. 

Sijoittajaviestintää ei tule kuitenkaan sekoittaa markkinointiviestintään. 

Sijoittajaviestinnän tulee olla totuudenmukaista eikä markkinointiviestintään 

kuuluva tunteisiin vaikuttaminen sovi sijoittajaviestintään. Sijoittajaviestintä on 

myös strategisen johtamisen työväline, koska viestiessään itsestään sidosryhmille, 

se valitsee samalla strategisen asemansa markkinoilla. (Pietilä 2000, 7)

Sijoittajaviestintä on yrityksen ulkoista viestintää. Perinteisiä sijoittajaviestinnän 

välineitä ovat olleet vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset. (Kasanen & 

Puttonen 1994; Pietilä 2000, 7) Yrityksen on osattava viestiä sijoittajille 

toiminnastaan siten, että luottamus sen toimintaan vahvistuu (Kariola ym. 2004, 

19). Tämä on myös corporate governance -tiedottamisen tehtävä. Corporate 

governance -tiedottamisen voidaan katsoa olevan näin myös osa 

sijoittajaviestintää, tarkemmin sen ei-taloudellista informaatiota.
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Sijoittajamarkkinoilla on monenlaisia erilaisia toimijoita, kuten välittäjät, 

analyytikot, sijoittajat, markkinapaikat, viranomaiset sekä muut markkinatiedon 

välittäjät, esimerkiksi media. Tässä tutkimuksessa keskitytään yrityksen ja 

sijoittajien väliseen viestintään. Sijoittajat ovat joko yksityisiä henkilöitä ja 

kotitalouksia tai instituutioita. Yrityksen haasteena on tuottaa tarvittavaa 

informaatiota erilaisille sijoittajille. Yksityisen sijoittajan tarpeet poikkeavat 

institutionaalisten sijoittajien tarpeista. Myös sijoittajien erilaiset kulttuuri- sekä 

kielitaustat tuovat toimintaan haasteita. Kansainvälisessä sijoittajakentässä 

toimivat kommunikoivat suurimmaksi osaksi nk. vajaalla englannin kielellä 

(english as second language), mikä edelleen korostaa tarvetta ottaa huomioon 

sijoittajien erilaisuus ja kyky tulkita viestintää. (Kariola ym. 2004)

Yritykset tarvitsevat rahaa investointeihin. Julkisesti noteraatut yritykset 

kilpailevat osakemarkkinoilla sijoittajista, joilla on ylimääräisiä varoja ja haluja 

niiden sijoittamiseen. Sijoittajaviestintä on tärkeä kanava sijoittajien houkutteluun 

ja avoimeen kommunikointiin. Sijoittajan on tärkeää tietää asioista, jotka voivat 

mahdollisesti vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen eli sijoituskohteensa arvoon, jotta 

hän voi tehdä oikeita päätöksiä. Oikean markkina-arvon saavuttaminen on tärkeää 

myös itse yritykselle, jotta kurssikehitys säilyy vakaana. Oikea markkina-arvo tuo 

myös muita hyötyjä, kuten esimerkiksi oman pääoman ehtoisen rahoituksen 

kustannusten pienenemisen. Myös yrityksen mahdollisuudet rahoittaa yritysostoja 

omilla osakkeillaan tulevat edullisemmiksi. (Mars & Virtanen & Virtanen 2000, 

34-38; Hevonoja 1997, 9)

Sijoittajat ovat alkaneet antaa painoarvoa eettisille näkökohdille ja yrityksetkin 

ovat joutuneet ottamaan ne huomioon. On alettu puhumaan liiketoiminnan 

kestävästä kehityksestä, joka ottaa huomioon ekologisten näkökulmien lisäksi 

myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kestävyyden sekä yksilön inhimillisen 

elämän mielekkyyden. (Räsänen 2000, 166-169) Muutokset yrityksissä
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heijastuvat luonnollisesti myös sijoittajaviestintään. Henkilöstön hyvinvoinnin, 

ekologisten näkökohtien ja muiden ei-taloudellisten elementtien tulisi näkyä 

sijoittajaviestinnässä. Tutkimustulokset osoittavat, että perinteiset taloudellisen 

tiedon raportointimallit antavat liian vähän tietoa yrityksen todellisesta tilanteesta, 

koska ne eivät ota huomioon ei-taloudellisten elementtien vaikutuksia. Se saa 

sijoittajat turhautuneiksi, koska sijoituspäätöksiä on hyvin vaikea tehdä 

riittämättömän informaation perusteella. (Aviisori 2/2001, 3)

Yrityskuvan ja maineen hallinta muodostuu tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi. 

Siksi esimerkiksi ympäristö- ja henkilöstöasioista avoimesti tiedottaminen on 

erityisen tärkeää. Myös kansainvälisten sijoittajien lisääntyminen luo uusia 

haasteita sijoittajaviestintään. Kansainvälinen osakesijoittaja tarvitsee enemmän 

aikaa tutustuakseen markkinoilla tuntemattoman yrityksen toimintaan, johtoon ja 

osakkeen käyttäytymiseen kuin kotimainen sijoittaja, joka mahdollisesti jo tuntee 

yrityksen. (Kariola ym. 2004)

Vuosikertomusinformaation merkitys corporate 
governance - tiedottamisessa

Yhtiöiden ylläpitämät intemet-sivut ovat muodostuneet yhä tärkeämmäksi 

tiedottamisen välineeksi (Kairinen 2001, 2-3). Internet vie yrityksen myös 

ulkomaalaisten sijoittajien ulottuville. Se tuo tiedottamiselle uusia haasteita, sillä 

eri kulttuureissa asioiden esittämistapa on hyvin erilainen. Myös kansainvälisten 

sijoittajien toimintatavat saattavat olla hyvin erilaisia. Heidän toiveensa 

tiedottamisen suhteen saattavat poiketa kotimaisten sijoittajien odotuksista. 

(Pietilä 2000, 7) Internetin käyttö sijoittajaviestinnässä ja kaupankäynnissä tarjoaa 

tasa-arvoisen tiedonlähteen myös yksityissijoittajille. Heidän merkityksen 

uskotaankin kasvavan myös Suomessa. Analyytikotkin uskovat internetin 

tarjoavan suhteellisesti enemmän hyötyä piensijoittajille kuin heille itselleen. 

Analyytikoille Internet toimii vain perinteisten viestintäkanavien tukena. (Mars &
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Virtanen & Virtanen 2000, 165-166; Hevonoja 1997, 12-16, 84) Piensijoittajalle 

on tärkeää saada pörssiyhtiötä koskevaa selkeää informaatiota suhteellisen 

helposti. Internetin lisäksi muita kanavia ovat osavuosikatsaukset ja 

pörssitiedotteet. Vuosikertomus intemetversioineen on kuitenkin laajuutensa ja 

yhteenvetomaisuutensa ansiosta osakkeenomistajien ja sijoittajien näkökulmasta 

hyvin informatiivinen tietolähde yrityksen koko toiminnasta. (Kairinen 2001, 3)

Pricevvaterhouse Coopersin (ks. Pousi 2002) vuonna 1999 teettämässä 

tutkimuksessa kysyttiin kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta, mitkä asiat 

vaikuttavat heidän sijoituspäätöksiinsä. Selvityksen mukaan sijoituspäätös 

tehdään seuraavien tekijöiden pohjalta:

• taloudellinen tulos
• tilinpäätös ja vuosikertomus
• sijoittajaviestintä
• hallituksen kokoonpanoja laatu
• Corporate Governance -käytännöt
• imago
• osakkeen hinta

Selvityksen tulokset vahvistavat entisestään kuvaa vuosikertomusinformaation ja 

erityisesti corporate governance -tiedottamisen merkityksestä. Seitsemästä 

sijoittajien mainitsemasta kohdasta viisi kuuluu suoraan tai epäsuorasti 

vuosikertomuksessa tarjottavaan corporate governance -tiedottamiseen.
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4. Eroja suomalaisessa ja meksikolaisessa 
kulttuurissa

Mitä on kulttuuri?

Kulttuurille on olemassa satoja erilaisia määritelmiä. Useimmissa määritelmissä 

kulttuuri nähdään pääasiallisesti erottavana, ei yhdistävänä tekijänä. Kulttuurin 

tutkimuksen ongelmana on se, että tutkijat ovat pääasiallisesti koulutettu lännessä 

ja tutkimukset on siten tehty länsimaisesta näkökulmasta. Viime vuosikymmeninä 

on kuitenkin yritetty keskittyä tutkimuksessa siihen, että näkökulma ei olisi niin 

yksipuolinen. (Triandis 1994, 3) Miten kulttuuri sitten tulisi määritellä? ”Kulttuuri 

on mielen kollektiivinen ohjelmointi, joka erottaa jonkun ryhmän jäsenen toisen 

ryhmän jäsenestä” (Hofstede, 1997, 21). Holdenin (2001) mukaan taas kulttuurin 

käsite keskittyy eroihin ja kulttuurishokkiin. Kulttuuria pidetään homogeenisenä 

sisältäpäin sekä sen ajatellaan olevan muuttumaton. Näin ei kuitenkaan 

nykyaikana enää ole.

Kansallinen kulttuuri ei ole ainoa kulttuurin lähde. On olemassa useita erilaisia 

alakulttuureita. Usunier (1993) määrittelee kulttuurin lähteiksi seuraavat: kieli, 

kansallisuus, koulutus, ammatti, etninen ryhmä, uskonto, perhe, sukupuoli, 

yhteiskuntaluokka ja organisaatiokulttuuri. Nykyajan muuttuvassa ja 

yhdentyvässä maailmassa ihmiset saattavat identifioitua helpommin näihin 

alakulttuureihin kuin kansalliseen kulttuuriin. Yrityksen työntekijät saattavat 

esimerkiksi tuntea kuuluvansa vahvemmin organisaation kulttuuriin kuin omaan 

kansalliseen kulttuuriinsa. (Vaahterikko-Mejia 2001, 25)

Tutkimusten mukaan suomalainen ja meksikolainen kulttuuri eroavat toisistaan ja 

tämä heijastuu myös toimintaan organisaatioissa, (ks. esim. Hofstede 1991,
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Isotalus 2002). Seuraavaksi tarkastellaan suomalaista ja meksikolaista kulttuuria 

ja niiden merkittävimpiä eroja aikaisempien tutkimusten avulla.

Hofsteden neljä kulttuuridimensiota

Hofstede (1991, 1997) teki 70-luvulla tutkimuksen, jossa hän tutki IBM:n 

toimipisteitä yli 50 eri maassa. Tulosten perusteella hän määritteli neljä 

kulttuuridimensiota, joissa tulosten valossa nähtiin eniten eroja maiden välillä. 

Jokainen dimensio kuvaa kommunikaatiota, käyttäytymistä, arvoja, asenteita ja 

uskomuksia kyseisessä kulttuurissa. Tutkimusta on laajalti käytetty kulttuurien 

välisten erojen tutkimuksessa, erityisesti kulttuurienvälisen viestinnän 

tutkimuksessa, (ks. esim. Vaahterikko-Mejia 2001, Isotalus 2002) Koska 

haastatellut ihmiset työskentelivät samassa organisaatiossa, voidaan tutkimuksen 

tulosta pitää luotettavampana juuri kansallisten kulttuurierojen tarkastelussa 

(Francesco & Gold 1998, 23).

Neljä dimensiota ovat:

1. valtaetäisyys

2. epävarmuuden välttäminen

3. yksilöllisyys vs. yhteisöllisyys

4. feminiinisyys vs. maskuliinisuus

Erot dimensioissa eri kulttuurien välillä johtuvat monista eri tekijöistä, 

esimerkiksi historiallisista tekijöistä ja maan taloudellisesta kehityksestä. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan keskitytä siihen, mistä erot johtuvat, eikä siihen, 

miten ne vaikuttavat yhteiskuntaan yleensä vaan painopiste on siinä, miten erot 

vaikuttavat organisaatiokulttuureihin.
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Valtaetäisyys

Hofsteden dimensioista valtaetäisyys mittaa sitä, miten vähemmän valtaa omaavat 

instituutioiden jäsenet kyseisessä kulttuurissa suhtautuvat epätasa-arvoon 

yhteiskunnassa. Epätasa-arvoa voi olla esimerkiksi arvostuksessa, varallisuudessa 

tai vallanjaossa. Jos kulttuurissa ei hyväksytä valtaeroja eikä hierarkiaa, sanotaan 

kulttuurissa olevan alhainen valtaetäisyys. Tällaisia maita ovat mm. Pohjoismaat, 

USA ja Kanada. Korkean valtaetäisyyden maissa epätasa-arvo yhteiskunnassa on 

selkeä ja se näkyy esimerkiksi suurina luokkaeroina. Luokkaerot nähdään 

normaalina osana yhteiskuntaa ja ihmiset tarvitsevat niitä osatakseen toimia 

jokapäiväisessä elämässä.

Latinalaisen Amerikan maat ovat tyypillisiä korkean valtaetäisyyden maita. 

Meksikossa on Hofsteden tutkimuksen mukaan toiseksi korkein valtaetäisyys 

arvolla 81, kun taas Suomessa se on hyvin alhainen, 33. Tutkimuksessa kysyttiin 

kolme kysymystä, jotka liittyivät johtajan päätöksentekotyyliin, alaisen 

uskallukseen olla eri mieltä sekä päätöksentekotyyliin, jota alaiset toivovat 

esimieheltään.

Valtaetäisyyserojen luomia seurauksia organisaatioissa ovat:

Alhainen valtaetäisyys:

Pienempi keskittyminen 

Matalampi organisaatiopyramidi 

Pienempi osuus valvovaa henkilökuntaa 

Pienemmät palkkaerot 

Korkea laatu suorittavalla tasolla 

Suorittavan työllä sama arvostus 

kuin toimistotyöllä

Korkea valtaetäisyys:

Suurempi keskittyminen

Korkeampi organisaatiopyramidi

Suurempi osuus valvovaa henkilökuntaa

Suuremmat palkkaerot

Matalampi laatu suorittavalla tasolla

Valkokaulus työntekijöiden korkeampi

arvostus

(Lähde: Hofstede 1997, 107)
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Lisäksi korkea valtaetäisyys vaikuttaa poliittisiin systeemeihin niin, että 

verotusjärjestelmä suosii korkeatuloisia.

Suomalaisen yrityskulttuurin voidaan siis katsoa olevan vähemmän hierarkkinen 

kuin meksikolaisen yrityskulttuurin. Tätä tukee myös tutkimus espanjalaisista 

yrityksistä (Hänninen 1998), jonka mukaan espanjalaiset yritykset ovat hyvin 

hierarkkisia. Esimiehellä ja alaisella on omat roolinsa eikä niitä helposti rikota. 

Alainen ei ota vastuuta tehtävistä, jotka kuuluvat esimiehelle, eikä kyseenalaista 

esimiehensä päätöksiä. Vaikka meksikolainen yrityskulttuuri on ajan saatossa 

eriytynyt espanjalaisesta, luo sama historiallinen tausta myös yhtäläisyyksiä. 

Meksikolaisen yrityskulttuurin yksi piirre on haluttomuus informoida 

henkilökuntaa yritystä koskevista asioista (Davila & Garcia 2002). Toisaalta 

USA:n läheisyys vaikuttaa meksikolaiseen yrityskulttuuriin ja tämä on aiheuttanut 

mm. sen, että organisaatiorakenteet ovat alkaneet mataloitua (Lindsley & 

Braithwaite 1996,216).

Epävarmuuden välttäminen

Hofsteden määritelmä epävarmuuden välttämisestä on se laajuus, jolla 

epävarmuutta tai tuntemattomia tilanteita siedetään kulttuurissa. Epävarmuus 

kuuluu normaalina osana jokaisen elämään, mutta sitä voidaan vähentää laeilla, 

uskonnolla ja teknologialla. Organisaatioissa hallintaan käytetään teknologian 

lisäksi sääntöjä ja rituaaleja. Hofsteden mukaan epävarmuuden välttäminen ei 

kuitenkaan ole sama kuin riskien välttäminen.
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Seurauksia organisaatioissa

Matala epävarmuuden välttäminen 

Toimintojen alhainen järjestelmällisyys 

Vähemmän kirjoitettuja sääntöjä 

Enemmän amatöörejä tai yleisosaajia 

Organisaatiot voivat olla monimuotoisia 

Johtajat mukana strategian luomisessa 

Johtajat joustavia ja 

vuorovaikutuskeskeisiä 

Johtajat valmiita päätöksentekoon ja 

riskinottoon 

Korkea työn tuottavuus 

Kunnianhimoisempia työntekijöitä 

Alhaisemmat tyytyväi syysluvut 

Epävarmuuden kontrolloinnilla 

vähemmän valtaa 

Vähemmän rituaaleja

(Lähde: Hofstede 1997, 143)

Korkea epävarmuuden välttäminen 

Korkeampi toimintojen järjestelmällisyys 

Enemmän kirjoitettuja sääntöjä 

Enemmän erikoisosaajia 

Organisaatiot standardoituja 

Johtajat mukana yksityiskohdissa 

Johtajat johdonmukaisia ja 

tehtäväkeskeisiä

Johtajat haluttomampia päätöksentekoon

Matala työn tuottavuus 

Vähemmän kunnianhimoisia työntekijöitä 

Korkeammat tyytyväisyysluvut 

Epävarmuuden kontrolloinnilla enemmän 

valtaa

Enemmän rituaaleja

Hofsteden mukaan tapa, jolla organisaatiot hallitsevat epävarmuustekijöitä, 

ansaitsee enemmän huomiota. Epävarmuuden välttämisen aste vaikuttaa 

esimerkiksi strategiseen johtamiseen yrityksissä. Epävarmuuden välttäminen lisää 

myös rituaalien käyttöä.

Meksikon epävarmuuden välttämisen luku on 82. Suomen vastaava luku on 59. 

Epävarmuuden välttäminen näkyy meksikolaisessa yrityskulttuurissa. Rituaalit ja 

tavat ovat hyvin tärkeitä. Esimerkiksi muodolliset tervehdysrituaalit töihin tullessa 

ja sieltä lähtiessä ovat hyvin tavallisia. (Isotalus 2002)
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Yksilöllisyys vs. yhteisöllisyys

Yksilöllinen kulttuuri tarkoittaa Hofsteden mukaan sellaista, jossa ihmisten väliset 

kytkökset ovat löyhiä. Jokaisen oletetaan huolehtivan itsestään ja ydinperheestään. 

Organisaatioissa yksilön toiveita kuunnellaan ja arviointi ja palkitseminen 

perustuvat yksilön suorituksiin. Yhteisöllisessä kulttuurissa ihmissuhteet ovat 

tärkeitä ja perhe on käsitteenä paljon laajempi. Yhteisöllisessä kulttuurissa 

harmonia työpaikalla on tärkeää ja suoria konflikteja vältetään. Suoran palautteen 

antaminen koetaan tylynä ja epäsuotavana. Yhteisön edut menevät aina yksilön 

etujen edelle.

Seurauksia organisaatioissa:

Yhteisöllisyys

Yksilöiden osallistuminen moraalista 

Organisaation odotetaan huolehtivan 

työntekijöistään - laiminlyönti johtaa 

vieraantumiseen 

Organisaatiolla suuri vaikutus 

työntekijöidensä hyvinvointiin 

Organisaation odotetaan puolustavan 

työntekijöiden intressejä 

Toimintatavat perustuvat lojaalisuuteen 

ja velvollisuuden tunteeseen 

Ylennykset talon sisältä 

Ylennykset iän mukaan 

Vähemmän kiinnostusta johtamisen 

muotioppeihin

Toimintatavat vaihtelevat tilanteen 

mukaan

(Lähde: Hofstede 1997, 173)

Yksilöllisyys

Yksilöiden osallistuminen laskelmoivaa 

Organisaation ei odoteta huolehtivan 

työntekijöistään kehdosta hautaan

Organisaatiolla vain vähäinen vaikutus 

työntekijöidensä hyvinvointiin 

Työntekijöiden odotetaan puolustavan 

omia intressejään

Toimintatapojen tulisi mahdollistaa

aloitteellisuutta

Ylennykset sisältä ja ulkoa

Ylennykset markkina-arvon mukaan

Halu pysyä mukana ajan tasalla

johtamisopeissa

Toimintatavat samat kaikille
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Suomi on Hofsteden tutkimuksen mukaan yksilöllinen maa arvolla 63, kun taas 

Meksiko yhteisöllinen arvolla 30. Tätä tulosta tukevat myös muut tutkimukset, 

joiden mukaan suhteiden luominen on erityisen tärkeää meksikolaisessa 

yrityskulttuurissa. Neuvotteluissa tärkeintä ei ole saavutettu tulos tai voitto vaan 

luodut suhteet. Meksikossa ei haeta yhden kerran onnistuneita kauppoja vaan 

tarkoitus on aina luoda pidempi aikaisia suhteita. (Adler, Graham & Gehrke 1987, 

424-425)

Tämä on yleistä myös muualla Latinalaisessa Amerikassa. Erään tutkimuksen 

mukaan (Vaahterikko-Mejia 2001) kolumbialaisessa yrityskulttuurissa 

tehokkuuden ominaisuuksina pidetään luovuutta, joustavuutta, hyviä tapoja ja 

hyvää huumorintajua kun taas suomalainen yrityskulttuuri arvostaa 

sitoutuneisuutta, johtamistaitoja, täsmällisyyttä ja kielitaitoa. Vaikka 

meksikolaista yrityskulttuuria ei voidakaan suoranaisesti verrata kolumbialaiseen, 

voidaan sen avulla kuitenkin päätellä jotain myös meksikolaisesta 

yrityskulttuurista. Jakavathan maat saman kielen ja historiallisen taustan.

Meksikolaiset näkevät yrityksen ikään kuin perheenä, jossa jokaisella 

työntekijällä on oma rooli eikä hän ole helposti korvattavissa (Condon 1997, 21). 

Meksikolaisille merkitsee paljon kuuluminen sisäpiiriin tai ryhmään.

Sisäpiiriläisenä hän on hyväksytty ja arvostettu. (Lindsley & Braithwaite 1996, 

28) Usein myös rahalliset ansiot jaetaan ryhmän jäsenten kesken (Hofstede 1991, 

64).

Joissain maissa, erityisesti kehittyvissä maissa, voi olla eroja ihmisten arvojen ja 

yhteiskunnallisen toiminnan välillä. Ihmiset saattavat olla hyvin yhteisöllisiä 

esimerkiksi perhetasolla, mutta valtiotasolla maa saattaa olla hyvin yksilöllinen. 

Valtio ei ota vastuuta kansalaisistaan ja kaikki saavat pärjätä omillaan. Condonin 

mukaan (1997, 19) tämä on nähtävissä myös Meksikossa.
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Feminiinisyys vs. maskuliinisuus

Neljäs Hofsteden dimensio mittaa sukupuolien rooleja yhteiskunnassa. 

Maskuliinisuus mittaa sitä, missä määrin kulttuuri arvostaa korkeita tuloja, 

saavutuksia ja itsevarmuutta. Maskuliininen kulttuuri myös haluaa säilyttää 

sukupuolien roolit erillisinä, mm. säilyttämällä ns. miesten ja naisten työt. 

Feminiininen kulttuuri arvostaa ns. pehmeitä arvoja, kuten toisesta huolehtimista.

Seuraukset organisaatioissa:

Feminiininen

Jotkut nuoret haluavat uraa, jotkut 

eivät

Organisaation ei tule puuttua 

työntekijöiden yksityiselämään 

Enemmän naisia vaativissa ja 

hyvin palkatuissa tehtävissä 

Naiset vaativissa tehtävissä ei 

erityisen itsevarmoja 

Vähemmän työstressiä 

Vähemmän konflikteja 

Työn uudelleenjärjestely ryhmän 

integraation parantamiseksi

(Lähde: Hofstede 1997, 207)

Maskuliininen

Nuorten miesten oletetaan luovan uraa -

muuten heidän katsotaan epäonnistuneen

Organisaatiolla on oikeus puuttua

työntekijöiden yksityiselämään

Vähemmän naisia vaativissa ja

hyvin palkatuissa tehtävissä

Naiset vaativissa tehtävissä erittäin itsevarmoja

Enemmän työstressiä 

Enemmän konflikteja 

Työn uudelleenjärjestely 

yksilön suorituksen parantamiseksi

Hofsteden mukaan tämä dimensio aiheuttaa eroja johtamistyyleihin ja 

ongelmanratkaisemiseen. Feminiinisissä kulttuureissa johtaja ei ole kovin näkyvä 

ja hän toimii intuitiivisesti etsien konsensusta. Ongelmat ratkeavat neuvottelulla ja 

kompromisseilla kun taas maskuliinisessa kulttuurissa ne ratkaistaan 

aggressiivisesti, manipuloimalla ja yrittämällä voittaa toiset puolelleen.
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Meksikolainen kulttuuri on Hofsteden tutkimuksen mukaan maskuliininen arvolla 

69, kun taas suomalainen on feminiininen arvolla 26. Meksikossa, erityisesti 

kaupungeissa, on kuitenkin havaittu, että kulttuuri on muuttumassa 

feminiinisemmäksi (Condon 1997, 35).

Hypoteesit

Suomessa on corporate governance -tiedottaminen tutkimusten mukaan 

kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla. Suomalaisen tiedottamisen voidaan 

olettaa olevan myös tässä tutkimuksessa vähintään meksikolaisen tiedottamisen 

tasolla.

Latinalaisessa Amerikassa hallituksen jäsenten velvollisuuksia ei ole yleensä 

selkeästi määritelty. Tästä syystä myöskään meksikolaisista vuosikertomuksista ei 

oletettavasti löydy selkeästi määriteltyjä tehtäviä.

Maskuliininen kulttuuri vaikuttanee siihen, että Meksikossa on vähemmän naisia 

hallituksessa ja johtotehtävissä. Toisaalta taas suomalaisessa eli feminiinisessä 

kulttuurissa voidaan olettaa olevan naisia johtotehtävissä runsaammin. Yrityksen 

arvojen voidaan olettaa olevan kovempia meksikolaisessa eli maskuliinisessa kuin 

suomalaisessa, feminiinisessä kulttuurissa. Kovilla arvoilla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä taloudelliseen tulokseen ja tehokkuuteen liittyviä arvoja, pehmeillä 

arvoilla puolestaan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja eettisiin asioihin 

liittyviä arvoja.

Korkea valtaetäisyys saattaa näkyä organisaatiorakenteen monimutkaisuutena eli 

tässä tutkimuksessa hallituksen suurena kokona. Korkeaan valtaetäisyyteen 

liittyvät suuret palkkaerot aiheuttanevat myös sen, että Meksikossa ylimmän 

johdon ja hallitusjäsenten palkkioita ei ole ilmoitettu.
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Yhteisöllisyys vaikuttaa siihen, miten henkilöstöasiat nähdään yrityksissä ja miten 

niistä raportoidaan. Koska Meksiko on yhteisöllinen maa, siellä henkilöstöasiat 

saatetaan nähdä laaja-alaisemmin eli henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan 

myös työympäristön ulkopuolella. Suomessa henkilöstöpolitiikka perustuu 

henkilöstön vahvaan asemaan yrityksissä, joka johtuu mm. ammattiliittojen 

asemasta.

Epävarmuuden välttämisessä ei tässä tutkimuksessa käytettävän viitekehyksen 

mukaan ole merkitsevää eroa Suomen ja Meksikon välillä. Aiemmissa 

tutkimuksissa yritysten toimintatavoissa on havaittu eroja, mutta aineistonaan 

vuosikertomuksia käyttävässä tutkimuksessa niiden havaitseminen on 

todennäköisesti hyvin vaikeaa. Erot epävarmuuden välttämisessä näkyvät 

esimerkiksi sääntöjen ja rituaalien määrässä yrityksen päivittäisessä toiminnassa, 

joten erojen havaitseminen vuosikertomuksista on lähes mahdotonta.
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5. Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkijan oma osuus aineiston keruussa on ensiarvoisen tärkeä, koska tutkija itse on 

tärkein tutkimusväline. Samasta syystä on arvioitu, että tutkimusta suorittava 

tuskin voi sanoa tutkimuksensa olevan objektiivista. (Grönfors 1982, 13-14) 

Toisaalta tutkimuksessa on käytetty myös kvantitatiivisia menetelmiä, joten 

voidaan puhua kvantifioidusta kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Mittauksen 

validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet liittyvät yleensä kvantitatiiviseen 

tutkimukseen. Kvalitatiivisten tutkimusten yhteydessä puhutaan väljemmin 

analyysin arvioitavuudesta eli siitä, että lukijan on mahdollista seurata tutkijan 

päättelyä, sekä toistettavuudesta (reliabiliteetin vastine), joka edellyttää, että 

tutkijan käyttämät luokittelu- ja tulkintasäännöt ovat yksiselitteiset ja että niitä 

noudatetaan johdonmukaisesti. (Mäkelä 1990, 53; Uusitalo 1991, 63, 82)

Aineistoksi on valittu pörssiyhtiöiden vuosikertomuksia vuodelta 2003, koska 

molemmissa maissa käytössä olevat suositukset koskevat ensisijaisesti 

pörssinoteerattuja yrityksiä. Yhtiöiksi on valittu 10 meksikolaista ja 10 

suomalaista pörssiyhtiötä. Ensin valittiin 10 suomalaista yhtiötä, jonka jälkeen 

jokaiselle valittiin pariksi yritys Meksikosta. Vastaavuus pyrittiin varmistamaan 

valitsemalla yritys samalta tai mahdollisimman läheiseltä toimialalta. Yrityksen 

kokoa ei valinnassa huomioitu, koska meksikolaiset yritykset ovat maiden 

kokoeroista johtuen yleensä myös toimintavolyymiltaan suurempia. Tärkeämpänä 

asiana pidettiin markkina-asemaa kotimaassa. Saman maan yritykset on pyritty 

valitsemaan edustavasti eri toimialoilta. Aineistona on käytetty englanninkielisiä 

vuosikertomuksia, jotta mahdolliset kielieroista johtuvat erot eliminoituisivat. 

Meksikolaiset vuosikertomukset on saatu yhtiöiden internet-sivuilta.
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Tutkimuksessa on keskitytty vapaaehtoiseen corporate governance 

tiedottamiseen vuosikertomuksessa. Tutkimuksessa on jätetty kokonaan 

ulkopuolelle vuosikertomusten lain säätelemä numeraalinen informaatio, koska se 

koskee pääasiallisesti yritysten muuta toimintaa ja taloudellista tulosta.

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on esitelty tutkimukseen mukaan valitut 

yritykset sekä toimialat, jossa ne toimivat.

Taulukko 4. Tutkimusaineistoon valitut yritykset toimialoineen

Suomalaiset yritykset: Meksikolaiset yritykset: Toimiala:
OKO Banorte Pankki

Fortum Pemex Energia

Elisa Telmex Telekommunikaatio

Kemira Industrial Química de México Kemianteollisuus

Alma Media Televisa Media

Kesko Soriana Vähittäiskauppa

Kyrö Vitro Lasiteollisuus

Lemminkäinen Cemex Rakennus

Pohjola GNP Vakuutus

Atria Bachoco Elintarvike

Vuosikertomusten sisältöä on tarkasteltu sisällönanalyysiä käyttäen. 

Sisällönanalyysillä saadaan kerätty aineisto järjestetyksi johtopäätöksien tekoa 

varten. Se siis on ikään kuin tuottanut raaka-aineet teoreettiseen pohdintaan, mutta 

itse pohdinta on tapahtunut tutkijan järjellisen ajattelun keinoin. (Grönfors 1982, 

161) Apuna on käytetty aikaisempia asiaan liittyviä tutkimuksia.

On otettava huomioon, että Suomen uusi suositus tuli voimaan 1.7.2004 eikä 

varsinaisesti koske vuoden 2003 vuosikertomuksia. Tämä ei kuitenkaan ole tämän
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tutkimuksen kannalta ratkaisevaa, sillä tarkoitus ei ole tutkia, kuinka hyvin 

suositusta on noudatettu, vaan kartoittaa Suomen ja Meksikon välisiä eroja. 

Voidaan silti olettaa, että suomalaisten yritysten vuosikertomusten tiedottamisen 

taso paranee hieman 2004 alkaen uuden suosituksen tultua voimaan. Toisaalta 

voidaan ajatella, että suositus on mahdollisesti vaikuttanut jo vuoden 2003 

vuosikertomuksiin jonkun verran.

Tutkimuksen otos on ollut melko pieni, mikä heikentää tulosten reliabiliteettia. 

Myös se, että tutkija itse on tulkinnut milloin informaatio on ollut riittävää ja 

milloin ei ja on tulkinnut myös informaation sisältöä, vaikuttaa reliabiliteettia 

heikentävästi.

Tutkimustuloksiin saattaa osaltaan vaikuttaa myös se, että molempien maiden 

yrityksiltä on valittu englanninkieliset vuosikertomukset. Tarkoituksena oli 

eliminoida kielieroista aiheutuvat erot, mutta toisaalta englanninkielisten 

käännösten käyttäminen saattaa peittää alleen kulttuurille ominaisia tapoja 

ilmaista asioita. Jotta alkukielisiä tekstejä olisi voitu käyttää ja näin löytää 

kulttuurista nousevia vivahteita, olisi tutkijan tullut olla kaksikielinen halliten sekä 

suomen että espanjan kieli äidinkielenään.

Sijoittajaviestintää ei tulisi sekoittaa markkinointiviestintään, mutta on kuitenkin 

mahdollista, että vuosikertomusta käytetään myös markkinoinnin välineenä. 

Tällöin tutkitut asiat eivät kerro todellista tilannetta suomalaisissa ja 

meksikolaisissa yrityksissä vaan niiden tarkoituksena on ollut antaa yrityksestä 

parempi kuva kuin tilanne todellisuudessa on.
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6. Tutkimuksen tulokset

Tässä kappaleessa esitellään empiirisestä aineistosta saadut tulokset. Tutkituista 

vuosikertomuksista etsittiin maiden välisiä eroja mm. hallituksen kokoonpanossa 

sekä henkilöstö-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta tiedottamisessa. Lisäksi 

tutkittiin mm. sitä, ovatko yritykset tiedottaneet selkeästi hallituksen tehtävät, 

jäsenten henkilö-ja etuyhteystiedot sekä palkkiot. Myös yritysten viestimiä arvoja 

vertailtiin. Yksi kysymyksistä oli sijoittajien asema suomalaisten ja 

meksikolaisten yritysten sidosryhmähierarkiassa.

Onko vuosikertomuksissa maan corporate governance -suosituksen 

noudattamista koskeva maininta?

Vuoden 2004 suomalaisen suosituksen mukaan yhtiön on annettava 

vuosikertomuksessaan ja Internet-sivuillaan tieto suosituksen noudattamisesta. 

Suositus on laadittu noudatettavaksi ns. Comply or Explain -periaatteella eli 

yhtiön tulee noudattaa suositusta kokonaisuudessaan ja jos yhtiö poikkeaa 

suosituksesta, tulee ilmoittaa poikkeamisen syy. Myös meksikolaisessa 

suosituksessa edellytetään, että yhtiö ilmoittaa, kuinka tarkasti se noudattaa 

suositusta. Jos suositusta ei noudateta, tulee noudattamattomuuden syy ilmoittaa.

Seuraavassa kuvassa (kuva 1) on nähtävissä, kuinka monessa vuosikertomuksessa 

oli maininta maan suosituksen noudattamisesta.
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Kuva 1. Maininnat corporate governance -suosituksen noudattamisesta

Suomalaisista yrityksistä seitsemän mainitsi noudattavansa HEX:n, 

Keskuskauppakamarin ja TT:n julkaisemia corporate governance -suosituksia. 

Meksikolaisissa vuosikertomuksissa ei ollut vastaavaa mainintaa Meksikon 

pörssin suosituksen noudattamisesta.

Onko hallituksen tehtävistä tiedotettu tarkemmin kuin yleisellä tasolla?

Suomalaisen suosituksen mukaan tehokas hallitustyöskentely edellyttää, että 

hallituksilla on kirjallinen työjärjestys, jossa hallituksen tehtävät ja 

toimintaperiaatteet on tarkasti määritetty. Työjärjestyksestä saatavien tietojen 

perusteella osakkeenomistajat voivat arvioida hallituksen toimintaa. Varsinaista 

suositusta siitä, että työjärjestys tulisi julkaista vuosikertomuksessa, ei ole. 

Ainoastaan jos hallituksella on lakia täydentäviä erityistehtäviä, näistä tulisi 

tiedottaa.

Kuvassa 2 on nähtävissä, kuinka suuri osuus yrityksistä ilmoitti 

vuosikertomuksessaan hallituksen tehtävistä tarkemmin kuin vain viittaamalla sen 

valvovaan rooliin.
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Kuva 2. Hallituksen tehtävien yksityiskohtainen tiedottaminen

Suomalaisista yrityksistä seitsemän ja meksikolaisista yrityksistä kaksi ilmoittivat 

hallituksen tehtävät tarkemmin kuin yleisellä tasolla.

Mikä on hallituksen jäsenten lukumäärä?

Suomalaisen suosituksen mukaan hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen 

edellyttää, että hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä. Suomalaisessa 

suosituksessa ei ole mainintaa ylärajasta, mutta tehokkaana hallituksena pidetään 

suhteellisen pientä, esimerkiksi 7-9 jäsentä sisältävää hallitusta, jolla on vähän 

komiteoita. (Leppämäki 1998, 19) Meksikolaisessa suosituksessa sopivaksi 

hallituksen kooksi on määritelty 5 -15 jäsentä.

Seuraavassa kuvassa (kuva 3) on nähtävissä, kuinka monta jäsentä kummankin 

maan tutkittujen yritysten hallituksissa oli.
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Kuva 3. Hallitusjäsenten lukumäärä

Kaikki suomalaiset tutkitut yritykset noudattivat oman maansa suositeltua määrää. 

Keskimääräinen hallituskoko oli noin 7 jäsentä. Meksikolaisissa yrityksissä 

hallituksen keskimääräinen koko oli 14. Kolmessa yrityksessä oli hallitusjäseniä 

enemmän kuin suositellaan. Muissakin yrityksissä hallitusjäsenten lukumäärä oli 

lähempänä suosituksen ylärajaa. Hallitukset ovat selvästi suomalaisia hallituksia 

suurempia.

Kuinka monta naista oli tutkituissa hallituksissa?

Suomalaisista tutkituista yrityksistä puolella ei ollut naisia hallitusjäseninä. 

Viidellä tutkituista oli, neljällä yrityksellä 1 nainen ja yhdellä 2 

naishallitusjäsentä. Meksikolaisista yrityksistä neljällä oli naishallitusjäseniä: 

kahdella yrityksellä kaksi, kahdella yksi.

Onko toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sama henkilö?

Suomalaisen suosituksen mukaan toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen 

puheenjohtajaksi, koska hallituksen velvollisuutena on valvoa toimitusjohtajaa.
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Jos yhtiö päätyy siihen, että toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja on sama 

henkilö, yhtiön on selostettava perustelut ratkaisulle. Meksikolaisessa 

suosituksessa ei ole vastaavaa kohtaa.

Kuva 4 osoittaa sen, kuinka monessa yrityksessä toimitusjohtajan ja hallituksen 

puheenjohtajan tehtäviä hoiti sama henkilö.

Kuva 4. Toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sama henkilö

Meksikolaiset yrityksetSuomalaiset yritykset

□ kyliä□ kyllä

Suomalaisista yrityksistä kahdella oli toimitusjohtajana ja hallituksen 

puheenjohtajana sama henkilö. Meksikolaisista yrityksistä kolmessa 

toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan virkaa hoiti sama henkilö. Yhdessä 

yrityksistä kyseinen henkilö oli lisäksi merkittävin osakkeenomistaja. Maiden 

välillä ei siis tässä kohtaa löydy merkittävää eroa.

Tutkituista suomalaisista yrityksistä, joissa toimitusjohtaja ja hallituksen 

puheenjohtaja ei ollut sama henkilö, toimitusjohtaja toimi hallituksen jäsenenä 

kahdessa yrityksessä. Meksikossa vastaava luku oli viisi. Yhdessä meksikolaisista 

yrityksistä toimitusjohtaja toimi hallituksen sihteerinä. Toimitusjohtajan 

kuuluminen hallitukseen on siis yleisempää Meksikossa kuin Suomessa.
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Onko vuosikertomuksissa ilmoitettu hallituksen jäsenten henkilö- ja 

etuyhteystiedot?

Suomalaisen suosituksen mukaan hallituksen jäsenistä on ilmoitettava seuraavat 

henkilö- ja omistustiedot: nimi, syntymävuosi, koulutus, päätoimi, keskeinen 

työkokemus, hallituksen jäsenyyden alkamisaika, keskeisimmät samanaikaiset 

luottamustehtävät, osakeomistukset yhtiössä, yhtiön osakejohdannaisiin 

kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet. Hallituksen jäsenistä 

saamiensa tietojen perusteella osakkeenomistajat voivat arvioida hallituksen 

jäsenten toimintaedellytyksiä ja suhdetta yhtiöön. Meksikolaisessa suosituksessa 

jäsenistä tulee ilmoittaa mahdollinen riippuvuussuhde yhtiöön sekä sen hetkinen 

tehtävä yrityksessä. Tarkempien henkilötietojen ilmoittamista on suositeltu 

hallituksen jäsenten valintatilanteessa. Tällöin osakkeenomistajilla tulee olla 

riittävät tiedot ehdokkaista, jotta he voisivat tehdä oikeita ratkaisuja. Komiteoissa 

toimivien hallitusten jäsenten tiedot tulisi kuitenkin aina kertoa. Valiokunnan 

jäseniä koskevien tietojen perusteella osakkeenomistajat voivat arvioida 

valiokuntatyöskentelyn tehokkuutta ja jäsenten suhdetta yhtiöön.

Kuvassa 5 on nähtävissä, kuinka moni tutkituista yrityksistä ilmoitti 

hallitusjäsentensä henkilö- ja etuyhteystiedot.
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Kuva 5. Hallitusjäsenten henkilö- ja etuyhteystiedot ilmoitettu 

vuosikertomuksessa

Suomalaisista yrityksistä kaikki julkaisivat hallitusjäsentensä tiedot. 

Meksikolaisista yrityksistä neljä julkaisi tiedot. Vaikka meksikolaisilta yrityksiltä 

ei edellytetä yhtä tarkkoja henkilö- ja etuyhteystietoja kuin suomalaisilta, neljä 

yritystä kymmenestä julkaisi kuitenkin suositusta tarkemmat tiedot jäsenistään. 

Näiden yritysten osalta tiedot vastasivat suurin piirtein suomalaisen suosituksen 

edellyttämiä tietoja.

Onko hallituksen ja ylimmän johdon palkkiot tiedotettu?

Suomalaisen suosituksen mukaan yhtiön on ilmoitettava hallituksen jäsenen 

palkkiot ja muut etuisuudet hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä tilikaudelta. 

Osakkeenomistajat voivat tietojen avulla arvioida palkitsemisen määrää suhteessa 

hallituksen toimintaan. Avoin tiedottaminen helpottaa myös eri yhtiöiden 

maksamien palkkioiden ja muiden etuisuuksien vertailua. Myös meksikolaisessa 

suosituksessa on maininta siitä, että ylimmän johdon ja hallituksen jäsenten palkat 

tulisi ilmoittaa. Seuraava kuva (kuva 6) osoittaa sen, kuinka moni yrityksistä 

julkaisi vuosikertomuksessaan tiedot hallituksen ja ylimmän johdon palkkioista.
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Kuva 6. Hallituksen ja ylimmän johdon palkkioista tiedotettu

Suomalaisista yrityksistä kahdeksan tiedotti ylimmän johdon ja hallituksen 

jäsenten palkat ja palkkiot. Meksikossa näyttää olevan tapana jättää palkkiot 

ilmoittamatta, koska yksikään yrityksistä ei niistä tiedottanut.

Kuinka suuri osuus yrityksistä ilmoitti selkeästi hallitusjäsentensä 

riippumattomuuden? Kuinka suuri osuus jäsenistä oli riippumattomia?

Suomalaisen suosituksen mukaan hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla 

riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön 

kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä 

osakkeenomistajista. Suomalaisen suosituksen mukaan hallituksen tehtävä eli 

yhtiön toimivan johdon ohjaus ja valvonta toteutuu vain, jos enemmistöllä ei ole 

riippuvuussuhdetta yhtiöön. Meksikossa hallitusjäsenten riippuvuussuhde yhtiöstä 

jaetaan kolmeen ryhmään: riippumattomat jäsenet (consejeros independientes), 
merkittävimpien osakkeenomistajien edustajat (consejeros patrimoniales) sekä 

kolmas ryhmä (consejeros relacionados), joihin kuuluvat ne hallitusten jäsenet, 

jotka eivät kuulu kahteen aikaisempaan ryhmään. Merkittävimpien 

osakkeenomistajien edustajat jaetaan vielä kahteen ryhmään: consejeros
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patrimoniales independientes ja consejeros patrimoniales relacionados sen 

mukaan ovatko he riippumattomia yrityksestä vai eivät. Suosituksen mukaan 

riippumattomien hallitusjäsenten ja merkittävimpien osakkeenomistajien 

edustajien tulisi muodostaa vähintään 40% hallituksesta. Lisäksi pelkästään 

riippumattomia jäseniä tulisi olla vähintään 20%.

Kuvasta 7 voidaan nähdä, kuinka monta prosenttia yrityksistä ilmoitti selkeästi 

sen, ovatko hallituksen jäsenet riippumattomia yrityksestä vai eivät.

Kuva 7. Hallitusjäsenten riippumattomuudesta tiedottaminen

Suomalaisista yrityksistä viidessä vuosikertomuksessa hallitusjäsenten 

riippumattomuus oli ilmoitettu selkeästi. Kaksi yritystä ilmoitti lisäksi 

hallitusjäsentensä riippumattomuuden merkittävimmistä osakkeenomistajista. 

Lopuista vuosikertomuksista oli yhtiöitä vähän tuntevan vaikea saada selville 

jäsenten riippumattomuutta. Henkilö- ja etuyhteystietojen avulla voi päätellä 

jotain riippumattomuudesta, mutta se saattaa erityisesti ulkomaalaisille sijoittajille 

olla vaikeaa. Meksikolaisista vuosikertomuksista seitsemässä vuosikertomuksessa 

riippumattomuus oli ilmoitettu selkeästi. Kolmessa vuosikertomuksessa ei ollut 

selkeää merkintää. Kahdessa oli tosin ilmoitettu hallitusjäsenten muut tehtävät. 

Yhdessä vuosikertomuksessa oli ilmoitettu vain hallitusjäsenten nimet.
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Suomalaisista yrityksistä, jotka ilmoittivat selkeästi hallitusjäsentensä 

riippumattomuuden, keskimäärin 59% hallitusjäsenistä oli riippumattomia. 

Yhdessä yrityksessä kukaan hallituksen jäsenistä ei ollut riippumaton, toisessa 

taas kaikki jäsenet olivat riippumattomia. Kahden yrityksen osalta, jotka 

ilmoittivat myös riippumattomuuden merkittävimmistä osakkeenomistajista, 

suosituksen mukainen vähimmäismäärä toteutui. Meksikolaisista yrityksistä 

kaikki ne seitsemän yritystä, jotka ilmoittivat jäsentensä riippumattomuuden 

selkeästi, noudattivat paikallista suositusta. Keskimäärin riippumattomia 

hallitusjäseniä oli 49%. Riippumattomat hallitusjäsenet ja merkittävämmät 

osakkeenomistajat muodostivat keskimäärin n. 75% kaikista hallitusjäsenistä. 

Yhdessä yrityksessä, joka ilmoitti hallitusjäsenistään vain nimet, huomiota 

kiinnittää se, että melkein kaikki hallitusjäsenet näyttävät nimien perusteella 

olevan sukua toisilleen sekä yrityksen toimitusjohtajalle. Tämä herättää 

kysymyksen hallituksen kyvystä kriittisesti arvioida toisiaan ja toimivaa johtoa.

Onko yritysten arvot selkeästi määritelty?
Millaisia arvoja vuosikertomuksissa esiintyy?

Seuraavassa kuvassa (kuva 8) on esitetty, millaisia arvoja suomalaiset yritykset 

ovat määritelleet itselleen. Pystyakselilla on ilmoitettu kuinka monta yritystä on 

ilmoittanut kunkin vaaka-akselin ilmaiseman arvon vuosikertomuksessaan.
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Kuva 8. Suomalaisten yritysten viestittämät arvot

Suomalaisista yrityksistä seitsemän oli määritellyt arvonsa selkeästi. Kolmessa 

vuosikertomuksessa arvoja ei selkeästi ollut määritelty, mutta niissä esiintyi 

kuitenkin seuraavia arvoiksi määriteltäviä tavoitteita: kasvu, asiakaspalvelu, 

kilpailukyky, tulos, tehokkuus, yksinkertaisuus, läpinäkyvyys ja vapaus. 

Meksikolaisissa vuosikertomuksissa vain kahdessa oli selkeästi määritellyt arvot. 

Siellä esiintyivät asiakkaat, laatu, luovuus ja innovaatio, tiimityöskentely, 

rehellisyys sekä uskollisuus. Muissakin vuosikertomuksissa vastaavia arvoja oli 

nähtävissä, vaikka niitä ei varsinaisesti ollut määritelty yrityksen arvoiksi. Ne 

esiintyivät esimerkiksi otsikoissa tai iskulauseissa. Edellisten lisäksi esiintyi muita 

arvoiksi luokiteltavia tavoitteita: mm. kasvu, tuottavuus, joustavuus, 

markkinaosaaminen, tiedon jakaminen, yhteistyösuhteet, lisäarvon tuottaminen, 

turvallisuus ja ympäristö-ja yhteiskuntavastuu.
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Kuinka usein sijoittajat/osakkeenomistajat mainitaan vuosikertomuksen 

toimitusjohtajan katsauksessa? Onko sijoittajasuhteista muuten mainittu?

Kuvasta 9 voidaan nähdä, kuinka usein osakkeenomistajat mainitaan 

vuosikertomuksen toimitusjohtajan katsauksessa. Mainintojen määrä antaa 

suuntaviivaa siitä, kuinka tärkeäksi kyseinen sidosryhmä koetaan asetettaessa 

yrityksen tulevaisuuden tavoitteita.

Kuva 9. Maininnat osakkeenomistajista toimitusjohtajien katsauksessa

Kuvassa näkyy, että molemmissa, niin suomalaisissa kuin meksikolaisissa 

vuosikertomuksissa toimitusjohtajan katsauksessa sijoittajat tai osakkeenomistajat 

mainittiin 0-5 kertaan. Keskimäärin mainintoja oli Meksikossa 2,5 kun taas 

suomalaisissa vuosikertomuksissa hieman yli 1. Kuvan perusteella voi nähdä, että 

mainintojen määrän hajonta on Meksikossa suurempi. Suomalaisista yrityksistä 

kahdeksan mainitsi sijoittajat 0-1 kertaa.

Kaikissa tutkituissa suomalaisissa vuosikertomuksissa oli, yleensä lopuksi, yksi 

sivu, jossa oli tarjottu informaatiota sijoittajille ja osakkeenomistajille. Tämän 

tyyppistä ”information for shareholders” -sivua ei ollut meksikolaisissa 

vuosikertomuksissa kuin puolessa tutkituista. Suomalaisista yrityksistä yksi
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julkaisi kattavan sijoittajasuhteiden hoitamista koskevan osion. Siinä mainittiin 

mm. sijoittajasuhdeperiaatteet sekä viestintäpolitiikka ja -periaatteet. Yksi 

suomalainen yritys taas ilmoitti, että "We will continue to ensure that our investor 
pages and other investor information are the best in the business. "

Henkilöstö-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat tutkituissa 

vuosikertomuksissa

Henkilöstöasiat

Suomalaisista yrityksistä kahdeksan julkaisi erillisen henkilöstöstään kertovan 

raportin vuosikertomuksessaan. Raportin keskimääräinen pituus oli vajaa kaksi 

sivua. Meksikolaisista yrityksistä erillisen osion julkaisi vain kolme yritystä. 

Tosin kaksi muuta yritystä käsitteli henkilöstöasioita samassa osiossa 

yhteiskuntavastuun kanssa. Kaiken kaikkiaan henkilöstöasiat saivat 

meksikolaisissa vuosikertomuksissa paljon vähemmän tilaa kuin suomalaisissa 

vuosikertomuksissa ja keskimääräisen raportin pituudeksi muodostui vajaa puoli 

sivua.

Suomalaisissa ja meksikolaisissa henkilöstöä koskevassa raportoinnissa oli paljon 

yhtäläisyyksiä. Miellyttävän ilmapiirin luominen työpaikalle nähtiin tärkeänä 

molemmissa maissa. Myös henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja kehittäminen 

mainittiin usein. Yritykset ovat kehittäneet omia koulutusohjelmiaan yritysten 

sisälle. Yritykset tekevät myös yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa niin Suomessa 

kuin Meksikossa turvatakseen osaavan henkilökunnan myös tulevaisuudessa. 

Myös työturvallisuusasiat nousivat esiin. Osa yrityksistä tosin näki sen enemmän 

osaksi yhteiskuntavastuuta kuin varsinaista henkilöstöpolitiikkaa. Sukupuolten 

välisistä tasa-arvoasioista molempien maiden yritykset vaikenivat. Kummastakin 

maasta vain yhdet yritykset olivat ottaneet asian esiin. Myös työilmapiirin
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parantaminen erilaisilla vapaa-ajan aktiviteeteilla oli mainittu vain yhdessä 

suomalaisessa ja yhdessä meksikolaisessa vuosikertomuksessa. Kaiken kaikkiaan 

henkilöstön merkitys yrityksen menestyksessä tunnustettiin molemmissa maissa. 

Esimerkiksi Sorianan raportissa sanottiin näin: "Our personnel development plans 
for the coming years form one of the pillars on which we base our sustained 
growth model. ”

Myös eroavaisuuksia raportoinnissa löytyi maiden välillä. Suomalaiset yritykset 

raportoivat usein henkilöstön keskuudessa suoritettavista mielipide- ja 

ilmapiirikyselyistä. Meksikolaisista yrityksistä ei yksikään ainakaan maininnut 

suorittaneensa vastaavia. Suomalaisista yrityksistä osa mainitsi tarjoavansa 

henkilöstölle työterveyshuoltoa. Suomalaiset yritykset myös raportoivat 

henkilöstönsä palkoista ja palkitsemisesta. Meksikolaisista vuosikertomuksista ei 

vastaavia tietoja löytynyt. Yleisesti ottaen meksikolaiset yritykset raportoivat 

hyvin niukasti tilastotietoa henkilöstöstään, lukuun ottamatta lukumääriä, kun taas 

suomalaiset yritykset julkaisivat monenlaisia kaavioita, esimerkiksi ikä- ja 

sukupuolijakaumasta jne.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu asiat

Suomalainen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointi oli keskimäärin noin 1,5 

sivua pitkä. Meksikolaisissa vuosikertomuksissa vastuuasiat olivat saaneet tilaa 

keskimäärin vajaan yhden sivun. Tosin pituutta lisää hieman se, että muutama 

yrityksistä käsitteli myös henkilöstöasioitaan samassa osuudessa. Tämä saattaa 

olla merkki siitä, että henkilöstöasiat koetaan osaksi yhteiskuntavastuuta. 

Tunnetaan vastuu henkilöstöstä kokonaisuudessaan eli myös työajan ulkopuolella 

ja myös siitä yhteisöstä, johon he kuuluvat. Tämä näkyi yhdessä meksikolaisessa 

vuosikertomuksessa selkeästi. Niin suomalaisista kuin meksikolaisista yrityksistä 

erillistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuosiota ei julkaissut kolme yritystä. 

Suomalaisten yritysten välillä raportoinnissa on suuria eroja yritysten välillä.
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Muutama julkaisi erittäin pitkän ja kattavan raportin. Meksikolaisten yritysten 

välillä raportoinnissa ei ollut niin suurta eroa.

Useissa vuosikertomuksissa, niin suomalaisissa kuin meksikolaisissakin, 

yhteiskuntavastuu nähtiin taloudellisen toiminnan, ympäristönsuojelun ja 

sosiaalisen vastuun tasapainona. Esimerkiksi Pemexin vuosikertomuksessa 

kestävä kehitys määriteltiin näin: "Pemex is firmly committed to contributing to 
Mexico's sustainable development, which means achieving well-balanced 
economic growth combined with social advancement and environmental 
protection."

Taloudellinen menestys nähdään väylänä kestävään kehitykseen ja 

yhteiskuntavastuuseen. Myös erilaisten toimintojen, esimerkiksi koulujen, taiteen, 

urheilukilpailujen jne. tukeminen nähtiin molemmissa maissa yhteiskuntavastuun 

toteuttamisena. Myös työntekijöiden ja asiakkaiden koulutus ympäristöasioista 

nähtiin osana vastuuta. Muutamat yritykset mainitsivat läpinäkyvyyden ja 

raportoinnin erityisen tärkeäksi. Muutama yrityksistä oli liittänyt 

yhteiskuntavastuun osaksi missiotaan. Meksikolaisista yrityksistä muutama näki 

työpaikkojen luomisen tärkeäksi osaksi yhteiskuntavastuuta. Myös laadukkaiden 

tuotteiden tuottaminen mainittiin meksikolaisissa raporteissa.

Suomen ja Meksikon yhteiskunnalliset erot ja erilainen taloudellinen tilanne 

näkyivät myös raportoinnissa. Meksikolaiset yritykset osallistuivat projekteihin tai 

olivat perustaneet rahastoja, jotka keskittyivät enemmän ruohonjuuritason 

ongelmiin, kuten aliravitsemukseen jne. Myös köyhyyteen puuttuminen mainittiin 

usein ja peruskoulutuksen tukeminen nähtiin tärkeänä. Tällaiset asiat eivät 

luonnollisesti näy suomalaisissa raporteissa. Molemmissa maissa vastuut nähtiin 

nimenomaan juuri kansallisiksi eikä globaaleiksi. Kansallinen identiteetti näkyi 

hieman selvemmin meksikolaisissa vuosikertomuksissa, erityisesti muutamissa 

kuten seuraavasta Banorten vuosikertomuksesta otetusta esimerkissä voidaan



53

havaita. "Helping others has always been and will continue to be one of BA N О 
RT E ' s most important tasks. Being a Mexican that lends a helping hand to other 
Mexican is one of our traditions, which is carried out through the ongoing 
promotion of education, health, core values and quality of life. ”

Muutamia poikkeuksia vastuun kantamisessa kuitenkin löytyi. Nämä olivat 

suomalaisia vuosikertomuksia. Näissä mainittiin vastuu globaalista kehityksestä ja 

globalisaation tuomat haasteet oli tunnistettu.

”Kemira ’s Pulp & Paper Chemicals business has grown strongly in recent years. 
Global operations mean that the organization must meet tough requirements, and 
efficient communications have a heightened importance. Legislation and cultural 
differences may slow down technology transfer and the achievement of joint 
objectives. Our objective is to steer business integration via knowledge transfer so 
that thinking globally is extended to global operations - yet always taking local 
customs and cultures into account. ’’

“Kesko ’s buyers making purchases from developing countries have been trained 
in the international minimum standards of working-life, which provide them with 
a basis to present the ethical principles of Kesko ’s purchasing to their suppliers. 
However, they cannot be in charge of working conditions control in practice, but 
must use local, independent experts for that. Kesko’s buyers recommend that 
suppliers use the Social Accountability SA 8000 standard and obtain neutral 
certification that the terms of the standard are fulfilled. Kesko’s partner in 
auditing affairs is Bureau Veritas Quality International. ”

Ympäristönsuojelu nähtiin molemmissa maissa hyvin samankaltaisena. Energian 

säästön tärkeys nousi useissa raporteissa esiin. Myös erilaisten ympäristösääntöjen 

noudattaminen toiminnassa nähtiin tärkeäksi ja niiden noudattamista vakuuteltiin. 

Suomalaisista yrityksistä monet mainitsivat muun muassa ISO 14001 :n
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noudattamisen. Ympäristönsuojelu sai luonnollisesti enemmän tilaa sellaisten 

yritysten vuosikertomuksissa, joiden toiminnalla on suora vaikutus ympäristöön, 

esimerkiksi energiayhtiöiden vuosikertomuksissa.
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7. Tulosten analysointi

Meksikolaiset yritykset eivät ilmoita noudattavansa maansa corporate governance 

-suosituksia. Ilmoituksella parannettaisiin kansainvälisten sijoittajien luottamusta. 

Tärkeää on myös, että suositukset olisivat saatavilla englannin kielellä Meksikon 

pörssin internet-sivuilla, jotta kansainväliset sijoittajat pääsisivät arvioimaan 

suositusten tasoa. Myös pörssin kotisivut tulisi olla englanniksi. Tällä hetkellä 

sivut ja suositukset ovat käytössä vain espanjan kielellä. Positiivista on se, että 

vuoden 2004 suomalaiset suositukset on saatavissa myös englanniksi. Myös 

Helsingin pörssin sivut ovat luettavissa englannin kielellä.

Suomessa hallituksen tehtäviä ei tarvitse määritellä tarkasti vuosikertomuksessa 

ellei hallituksella ole lain määräyksiä ylittäviä tehtäviä. Kuitenkin suomalaiset 

yritykset melko usein raportoivat hallituksen tehtävät vaikkei erityistehtäviä 

olisikaan. Latinalaisen Amerikan ongelmana on pidetty sitä, ettei hallituksen 

tehtäviä ja velvollisuuksia ole tarkasti määritelty. Hypoteesin mukaisesti 

meksikolaiset yritykset eivät tiedottaneet hallituksen tehtävistä tarkemmin. 

Yritykset hyötyisivät tiedottamisesta, koska sillä mm. nostetaan kansainvälisten 

sijoittajien luottamusta. Kansainvälinen sijoittaja ei tunne välttämättä paikallisen 

lainsäädännön velvoittamia tehtäviä ja informaatiota voi olla vaikea saada 

esimerkiksi englannin kielellä.

Etukäteishypoteesin mukaisesti Meksikossa hallitusjäseniä on selvästi enemmän 

kuin Suomessa. Tämä saattaa johtua korkeasta valtaetäisyydestä 

organisaatiokulttuurissa, mikä mm. tarkoittaa monimutkaisia 

organisaatiorakenteita. Monimutkaiset rakenteet saattavat tehdä toiminnan 

tehottomaksi. Jos hallituksessa on liikaa jäseniä, toiminta ei ole tehokasta eikä 

kokouksissa pystytä aidosti ratkomaan vaikeita ongelmia (Hirvonen ym.1997).
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Empiiriset tutkimustulokset ovat osoittaneet hallituksen koolla olevan 

tilastollisesti merkittävä vaikutus yrityksen menestykseen siten että koon 

rajoittamisella on positiivinen vaikutus (Leppämäki 1998, 15,19-20).

Meksikolaisissa yrityksissä tuleekin miettiä hallituskoon pienentämistä.

Naisia meksikolaisissa hallituksissa on keskimäärin saman verran kuin 

suomalaisissa hallituksissa. Tosin täytyy ottaa huomioon, että meksikolaisissa 

hallituksissa on jäseniä kaksi kertaa enemmän kuin suomalaisissa, joten 

meksikolaisissa hallituksissa tulisi olla naisia enemmän, jotta suhteellinen osuus 

olisi sama. Selkeästi meksikolaisten hallitusten jäsenten sukupuolirakenteessa ei 

kuitenkaan näy merkkejä maskuliinisesta kulttuurista. Toisaalta feminiininen 

kulttuuri ei näy naisten korkeana lukumääränä myöskään suomalaisissa 

hallituksissa. On erittäin mielenkiintoinen kysymys, miksi suomalaisissa 

hallituksissa on näin vähän naisjäseniä. Suomessa naisten osuus suuryritysten 

johdossa kasvaa hitaasti, mutta kasvua kuitenkin tapahtuu. Tänä päivänä jotkut 

yritykset etsivät nimenomaan naisia hallituksiinsa. Valitsemalla naisia 

hallitukseen etsitään toimintaan monipuolisuutta ja tehokkuutta. Erityisesti 

suomalaisyritykset, joissa valtiolla on suuri rooli, ovat kunnostautuneet naisten 

palkkaamisessa. Kokonaan naisettomia hallituksia on vuonna 2005 sadasta 

suurimmasta yrityksestä 41:ssä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 51. Tässä 

tutkimuksessakin mukana olevista yrityksistä Kemira pärjäsi hyvin Naispitoisin 

johto -kisassa sijoittuen kolmen parhaan joukkoon. Syynä naisten vähyyteen 

johtotehtävissä pidetään sitä, että valtarakenteita hallitsevat miehet ja miehet 

valitsevat miehiä. Vain harvat uskovat pätevien naisten puutteen olevan syy 

naisten vähyyteen. (Kauppalehti 4.4.2005; 5.4.2005.) Meksikon maskuliininen 

kulttuuri on muuttumassa erityisesti kaupungeissa feminiinisempään suuntaan. 

Tulevaisuudessa tilanne kehittynee sekä Suomessa että Meksikossa siten, että yhä 

useampia naisia tullaan näkemään hallituksissa ja muissa yrityksen ylimmän 

johdon tehtävissä. Erityisen mielenkiintoista on seurata Suomen tilanteen
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kehittymistä. Naisten määrän lisääntyminen koettaneen positiivisena asiana myös 

kansainvälisten sijoittajien keskuudessa.

Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys näyttää olevan meksikolaisissa yrityksissä 

melko yleistä. Niin meksikolaisissa kuin suomalaisissa yrityksissä, joissa 

toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen, tulisi miettiä hallitusjäsenyyden 

tarpeellisuutta, ellei siihen ole erityisen painavaa syytä. Suomen käytännön 

yritystoiminnasta ei löydy perusteita toimitusjohtajan hallitusjäsenyyteen. 

Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi 

hallituksen vaikeimpiin tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan erottaminen. Jos 

toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen, on päätöksenteko vielä vaikeampaa. 

(Hirvonen ym. 1997)

Meksikolainen suositus ei vaadi yhtä yksityiskohtaisia henkilö-ja etuyhteystietoja 

kuin suomalainen suositus. Kansainvälisiä sijoittajia ajatellen tietojen 

julkistaminen olisi kuitenkin suositeltavaa. Sijoittajien tulee pystyä vaivatta 

arvioimaan jäsenten toimintaedellytyksiä. Neljä kymmenestä yrityksestä 

ilmoittikin suositusta tarkemmat tiedot. Myös muiden tulisi miettiä tietojen 

tarkempaa julkistamista. Tiedot pitäisi julkistaa niin, että myös maan yrityskenttää 

vähemmän tunteva voisi vaivatta arvioida jäsenten toiminnan edellytyksiä ja 

suhdetta yhtiöön.

Suomalaisissa yrityksissä ulkopuolisia hallitusjäseniä oli keskimääräisesti hieman 

enemmän kuin meksikolaisissa yrityksissä. Suomalaisissa yrityksissä 

riippumattomia hallitusjäseniä oli keskimäärin 59%, meksikolaisissa 49%. 

Vuonna 2002 meksikolaisissa yrityksissä tehdyssä tutkimuksessa tulokset olivat 

hyvin samansuuntaisia: riippumattomia hallitusjäseniä oli 54% (White Paper On 

Corporate Governance in Latin America). Eroon maiden välillä vaikuttanee 

maiden suosituksissa olevat erot eli suomalaisilta yrityksiltä odotetaan uudessa 

suosituksessa enemmän ulkopuolisia hallitusjäseniä. Myös anglosaksisen
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johtamis- ja valvontajärjestelmän rantautuminen Suomeen näkyy entistä 

selvemmin ulkopuolisten hallitusjäsenten määrän kasvussa suhteessa yritysjohdon 

hallituspaikkoihin (Huolman ym. 2000, 26). Tutkimustulosten mukaan hallituksen 

koostumuksen ja yrityksen menestyksen välillä on vain heikko yhteys. Varmaa 

tietoa esimerkiksi ulkopuolisten hallitusjäsenten vaikutuksesta menestykseen ei 

ole. (Leppämäki 1998, 15,19-20) Jatkossa kuitenkin hallitustyön rooli

kontrollimekanismina tulee korostumaan ja tätä kautta myös riippumattomuuden 

merkitys korostuu (Huolman ym. 2000, 20). Johdonmukainen läpinäkyvyys ja 

hallituksen riippumattomuus nostavat listayrityksen arvostusta omistajien, 

sijoittajien sekä suuren yleisön silmissä (Kauppalehti 15.4.2005). Suomessa on 

käyty myös keskustelua siitä, että hallituksiin tarvittaisiin ns. toisinajattelijoita eli 

edustajia aivan toisilta toimialoilta tai elämänaloilta, jotka toisivat uutta verta ja 

ideoita hallitustyöskentelyyn (ks. mm. Ekonomi 2/05).

Niin suomalaisten kuin meksikolaistenkin yritysten tulee vastaisuudessa varmistaa 

riittävä riippumattomien hallitusjäsenten määrä. Meksikolaisten yritysten tulisi 

miettiä kansallisen suosituksen ylittävää määrää, sillä kansainväliset sijoittajat 

saattavat odottaa riippumattomampia hallituksia kuin mitä maan oma suositus 

suosittelee. Myös Meksikossa tulisi keskustella hallitusjäsenten osaamisalueiden 

monipuolisuudesta. Molemmissa maissa tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, 

että hallitusjäsenten riippuvuussuhde yhtiöön merkitään selkeästi. Merkintä tulee 

sijoittaa henkilö- ja etuyhteystietojen yhteyteen siten, että sijoittaja löytää 

informaation vaivatta. Meksikolaiset yritykset ilmoittivat riippuvuudesta 

suomalaisia yrityksiä paremmin. Meksikolainen systeemi on monimutkainen, sillä 

erilaisia riippuvuussuhteita yhtiöön on useita. Tämä saattaa johtua korkeasta 

valtaetäisyydestä ja sen aiheuttamista monimutkaisista organisaatiorakenteista. 

Riippuvuussuhteen määrittäminen saattaa olla kansainväliselle sijoittajalle 

vaikeaa. Meksikolaiset vuosikertomukset voisivat tiedottaa lyhyesti erilaisten 

termien merkityksen vuosikertomuksissaan, jotta maan käytäntöä vähemmän 

tunteva osaisi tulkita informaatiota.
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Hypoteesin mukaisesti meksikolaiset yritykset eivät maininneet hallituksen tai 

ylimmän johdon palkoista tai palkitsemisesta mitään. Korkean valtaetäisyyden 

kulttuureissa palkkaerot ovat hyvin suuret, joten tämä saattaa olla syynä siihen 

miksei ylimpien johtajien palkkoja haluta kertoa. Meksikolaisten yritysten tulisi 

kuitenkin miettiä palkkioiden julkaisemista. Meksikon pörssin suosituksessa on 

myös kohta, jossa palkkioista tiedottamista suositellaan. Kansainväliset omistajat 

ovat hyvin kiinnostuneita johdon palkkiojärjestelmistä, etenkin siitä, missä määrin 

järjestelmät varmistavat omistajaintressin toteutumisen. He tuntevat olonsa 

turvattomaksi, jos palkkiot ovat suuressa määrin kiinteitä tai sidoksissa 

esimerkiksi johonkin tiettyyn lukuun. (Veranen 1997, 42) Palkkioiden 

julkistaminen lisää sijoittajien luottamusta ylimmän johdon ja hallituksen 

toimintaan.

Suomalaiset yritykset määrittelivät arvonsa selkeämmin kuin meksikolaiset 

yritykset. Suomalaisissa vuosikertomuksissa vahvimmin esiin nousivat 

taloudelliset arvot, muuttumiskyky ja luotettavuus. Myös asiakkaat mainittiin 

useammassa vuosikertomuksessa. Arvot, jotka meksikolaisissa 

vuosikertomuksista nousivat esiin, joko selkeästi määriteltynä tai rivien välistä, 

olivat hyvin samankaltaisia. Suomalaisista vuosikertomuksista olisi voinut olettaa 

löytyvän feminiinisempiä eli ns. pehmeitä arvoja, kun taas meksikolaisista 

maskuliinisempia. Selkeitä kulttuurieroja ei kuitenkaan ole näkyvissä. Tämä 

saattaa johtua siitä, että vuosikertomusta käytetään kuitenkin enemmän 

markkinointiviestinnän kuin sijoittajaviestinnän välineenä eli mainostamalla 

tiettyjä arvoja yrityksen omiksi halutaan nostaa imagoa sidosryhmien silmissä. 

Tätä on kutsuttu corporate push -mekanismiksi eli viestinnän avulla yritetään 

vaikuttaa paremmalta kuin todellisuudessa ollaan ulkomaisten sijoittajien 

houkuttelemiseksi. (Huolman ym. 1999, 56) Kuitenkin yrityksen arvoilla on 

merkitystä vain jos ne todella ovat osa yrityksen toimintaa. Arvojen viestinnässä
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tärkeätä onkin saada sijoittajat vakuuttuneeksi siitä, että arvot ovat todella 

integroituneet osaksi yrityksen strategiaa.

Omistajat mainittiin keskimäärin useammin meksikolaisten kuin suomalaisten 

yritysten vuosikertomusten toimitusjohtajan katsauksessa. Toisin sanoen omistajat 

ja sijoittajat olivat korkeammalla meksikolaisten yritysten sidosryhmähierarkiassa 

kuin suomalaisten yritysten. Tähän saattaa olla syynä osakkeenomistuksen 

keskittyminen Meksikossa. Omistajia on vähän, mutta heidän roolinsa on suuri. 

Suomalaisten vuosikertomusten tarjoamaa informaatiota sijoittajille voidaan pitää 

parempana, sillä suomalaiset yritykset tarjoavat enemmän informaatiota, joka on 

kohdistettu suoraan sijoittajille, esimerkkinä aiemmin mainitut "information for 

shareholders” -sivut. Vaikka monissa suomalaisissa vuosikertomuksissa sijoittajia 

tai omistajia ei mainittu kertaakaan, omistajamainintojen määrä on selvästi 

kasvanut Suomessa 1990-luvun alusta. Se kertoo osakkeenomistajien ja 

sijoittajien aseman vahvistumisesta yrityksen tavoitteenasetannassa. (Huolman 

ym. 2000, 32)

Meksiko on yhteisölliseen kulttuuriin kuuluva maa ja yhteisöllisessä kulttuurissa 

organisaatiolla on suuri vaikutus työntekijöidensä hyvinvointiin. Tämä ei 

kuitenkaan näy niin selkeästi meksikolaisissa vuosikertomuksissa kuin voisi 

olettaa. Henkilöstöasiat saivat vain vähän tilaa vuosikertomuksissa. Siihen saattaa 

olla syynä jo aiemmin todettu teoria siitä, että yhteisöllisissä maissa toiminta 

yrityksissä saattaa kuitenkin olla melko yksilöllisistä ja yhteisöllisyys näkyy vain 

yksityiselämän puolella. Tosin henkilöstöasiat nähtiin muutamassa yrityksessä 

osana yhteiskuntavastuuta, mikä kertoo siitä, että työntekijöiden hyvinvointi 

nähdään laajemmin kuin pelkkään työympäristöön liittyvänä asiana. 

Suomalaisissa yrityksissä henkilöstö nähdään selkeämmin erilaisista yksilöistä 

koostuvana ryhmänä. Henkilöstön taustatiedoista julkaistaan erilaisia tilastotietoja 

ja taulukoita. Meksikolaiset yritykset julkaisivat korkeintaan henkilöstön 

lukumäärän. Henkilöstöasiat saivat myös enemmän tilaa suomalaisissa
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vuosikertomuksissa. Syynä saattaa olla henkilöstön vahva asema suomalaisissa 

yrityksissä.

Meksikolaiset yritykset eivät maininneet henkilökunnan keskuudessa 

suoritettavista mielipide- tai tyytyväisyystutkimuksista, kun taas suomalaisissa 

yrityksissä ne näyttävät olevan hyvin yleisiä. Tämä saattaa johtua korkean 

valtaetäisyyden kulttuurista organisaatioissa. Korkean valtaetäisyyden kulttuurissa 

alaiset eivät perinteisesti kritisoi tai ole eri mieltä esimiestensä kanssa. 

Mielipidettä ei ole totuttu kysymään eikä henkilökunta mahdollisesti edes uskalla 

sanoa sitä. Toisaalta tämä saattaa olla merkki myös yhteisöllisestä kulttuurista, 

jossa suoran palautteen antaminen koetaan tylynä.

Yhteiskuntavastuusta raportoiminen oli parempaa suomalaisissa 

vuosikertomuksissa, mutta myös niissä olisi raportoimisessa parantamisen varaa. 

Muutamat yritykset raportoivat hyvin kattavasti aiheesta, mutta suurimmalla 

osalla raportointi oli melko suppeaa. Globaalin vastuun kantaminen noussee 

tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi. Erityisesti meksikolaisten yritysten pitäisi 

parantaa yhteiskuntavastuuraportointiaan ainakin varaamalla asialle enemmän 

näkyvyyttä vuosikertomuksissa.

Epävarmuuden välttäminen ei hypoteesin mukaisesti näkynyt suomalaisissa ja 

meksikolaisissa vuosikertomuksissa eikä siinä olevia eroja tästä syystä voinut 

havaita. Jotta epävarmuuden välttämistä voitaisiin tutkia, pitäisi se tehdä 

osallistuvalla havainnoinnilla yrityksen sisällä, (ks. Isotalus 2002) 

Vuosikertomusinformaatiosta sitä ei pysty havaitsemaan.

Ehkä osakkeenomistajuuden keskittyminen vaikuttaa siihen, että sijoittajille 

tarjottavaan informaatioon ei Meksikossa panosteta niin paljon. Tulevaisuudessa 

piensijoittajien rooli tulee kuitenkin nousemaan mm. Internetin käytön myötä, 

joten sijoittajasuhteiden hoitoon tulisi panostaa. Myös se, että katolisissa maissa
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luotonantajan oikeuksien suojelu on heikompaa ja pitkäaikaisen vieraan pääoman 

merkitys pieni, nostaa sijoittajien merkitystä yritysten toiminnan rahoittajina. 

Mielenkiintoinen kysymys on, miksi Yhdysvaltojen läheisyys ja siellä vallitseva 

omistajan vahvaa roolia korostava järjestelmä ei ole levinnyt Meksikoon. Voidaan 

olettaa, että tulevaisuudessa Yhdysvaltojen anglosaksinen järjestelmä tulee 

vaikuttamaan myös meksikolaiseen järjestelmään, tosin maan kansalliset 

ominaispiirteet huomioon ottaen.

Vuosikertomus ei ole ainoa viestinnän väline, mutta tärkeä juuri piensijoittajille. 

Suomalaisten yritysten vuosikertomuksissa melkein kaikissa oli 

vuosikertomuksen aluksi sivu, jossa kerrottiin yrityksestä lyhyesti. Tällainen on 

erityisesti piensijoittajalle hyvin informatiivinen ja hyödyllinen, koska siitä saa 

nopeasti yleiskuvan yrityksestä. Piensijoittajalle on tärkeää, että informaatio on 

selkeää ja helposti löydettävissä. Väreillä ja kuvilla saa vuosikertomuksiin 

selkeyttäjä isot otsikot helpottavat selailua.

Meksikolaisten yritysten kannattaisi ottaa mallia suomalaisyritysten henkilöstö-, 

ympäristö- ja yhteiskuntaraportoinnista vaikkeivät ne suomalaisissakaan 

yrityksissä ole moitteettomia. Ei-taloudellisten informaation merkityksen kasvun 

myötä erityisesti näiden asioiden raportointiin tulisi panostaa. Yhteiskuntavastuu 

on asiana aika uusi, joten raportointi on varmasti tästäkin syystä hieman sekavaa. 

Henkilöstöasiat nähdään osittain omaksi asiakseen, osittain osaksi 

yhteiskuntavastuuta. Raportointi hakee vielä muotoaan ja tulee tulevaisuudessa 

varmasti muuttumaan, niin Suomessa kuin Meksikossakin.

Ulkomaisista kokemuksista kannattaa aina ottaa vaikutteita varoen. Ratkaisujen 

toimivuus saattaa olla kulttuurisidonnaista tai tiettyyn tilanteeseen sidottua. 

Ratkaisut myös saattavat näyttää paremmilta kuin ne ovatkaan, kun ei tilannetta 

tai olosuhteita tunneta hyvin. (Veranen 1997, 76-77) Selvää on kuitenkin se, että 

molemmissa maissa tule edelleen kiinnittää huomioita corporate governance -
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periaatteisiin ja niistä raportoimiseen siten, että kansainvälisten sijoittajien tarpeet 

tulee huomioiduiksi. Erityisesti Meksikossa on vielä paljon tehtävää.
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8. Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa on tutkittu suomalaisten ja meksikolaisten yritysten corporate 

governance -periaatteita ja niistä tiedottamista. Aineistona on käytetty 10 

suomalaista ja 10 meksikolaista vuosikertomusta. Tarkoituksena on ollut selvittää 

merkittävämmät erot maiden välillä ja tutkia myös sitä, ovatko erot mahdollisesti 

kulttuurieroista johtuvia. Kulttuurierojen selvittämisen viitekehyksenä on käytetty 

Hofsteden teoriaa neljästä kulttuuridimensiosta. Hypoteesina oli, että 

kulttuurieroista johtuvia eroja on löydettävissä. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

myös tarjota ajatuksia siitä, mitä kansainvälinen sijoittaja nykypäivänä odottaa 

yrityksen corporate govemancelta ja siitä tiedottamiselta ja mitä asioiden 

parantamiseksi voitaisiin Suomessa ja Meksikossa tehdä.

Empiirinen tutkimus vahvisti, että suomalaiset yritykset tiedottavat paremmin 

corporate governance -periaatteista sijoittajille kuin meksikolaiset yritykset. Osa 

Suomen ja Meksikon välillä olevista eroista näyttäisivät olevan kulttuurieroista 

johtuvia. Kuitenkaan eroja ei ole niin paljon kuin kulttuurien erilaisuutta ajatellen 

voisi olettaa.

Hypoteesin mukaista oli se, että meksikolaisissa yrityksissä hallituksen tehtävät 

eivät ole selkeästi määritelty. Tämä on yleistä Latinalaisessa Amerikassa. Myös 

korkean valtaetäisyyden kulttuuri näkyi meksikolaisissa yrityksissä 

monimutkaisina organisaatiorakenteina eli tässä tapauksessa suurena 

hallituskokona. Korkeasta valtaetäisyydestä saattaa johtua myös se, että 

meksikolaiset yritykset eivät ilmoita hallituksen ja ylimmän johdon palkkoja. 

Syynä tähän on suuret palkkaerot eri organisaatiotasojen välillä.
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että meksikolaiset hallitukset ovat hyvin suuria ja 

toimivat tästä syystä mahdollisesti tehottomasti. Hallituskoon pienentämistä olisi 

Meksikossa syytä harkita. Myös riippumattomien hallitusjäsenten määrää tulee 

Meksikossa lisätä kansainvälisten sijoittajien luottamuksen hankkimiseksi. 

Luottamusta lisää myös hallituksen tehtävien tarkempi määrittely ja hallituksen 

sekä ylimmän johdon palkkioiden ilmoittaminen. Niin Suomessa kuin Meksikossa 

toimitusjohtajan kuulumista hallitukseen tulee harkita tarkasti ja käyttää vain, jos 

se on toiminnan kannalta perusteltua.

Naisten puuttuminen meksikolaisten yritysten johtotehtävistä ei ollut niin selkeää 

kuin odotettiin. Tosin naisia oli jonkun verran vähemmän kuin suomalaisissa 

yrityksissä. Merkillepantavaa olikin naisten vähyys juuri suomalaisissa 

yrityksissä. Suomalaisissa yrityksissä huomiota herätti myös se, että taloudelliset 

arvot ajavat edelleen yksilön asemaa korostavien arvojen edelle. Feminiinisen 

kulttuurin pehmeät arvot eivät siis olleet nähtävissä. Meksikolaisissa yrityksissä 

maskuliiniset arvot eivät myöskään olleet niin selkeästi näkyvillä kuin voisi 

olettaa. Arvot ovat kaiken kaikkiaan yritysten välillä hyvin samanlaisia, jopa 

samat sanat toistuvat usein. Tämä saattaa olla merkki siitä, että niitä käytetään 

markkinointiviestinnän välineenä eikä ne kuvasta todellista tilannetta yrityksissä.

Arvot tulee määritellä siten, että sijoittajille muodostuu kuva, että ne todella ovat 

integroitu osaksi yrityksen strategiaa eikä niitä ole määritelty vain imagon 

parantamiseksi. Meksikolaisten yritysten tulee panostaa henkilöstö-, ympäristö

jä yhteiskuntaraportointiin, sillä nämä asiat ovat nousseet viime aikoina yhä 

tärkeämmäksi sijoittajille. Myös muutamissa suomalaisissa yrityksissä aiheen 

tarkasteluun on aihetta.

Henkilöstöasiat nähtiin muutamassa meksikolaisessa yrityksessä 

yhteiskuntavastuuseen kuuluvina, mikä lienee merkki yhteisöllisyydestä. Kaiken 

kaikkiaan henkilöstöasiat saivat hyvin vähän tilaa meksikolaisten yritysten
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vuosikertomuksissa. Henkilöstö nähdään suomalaisissa yrityksissä eri tavalla 

kuin meksikolaisissa yrityksissä. Meksikossa henkilöstö on enemmän 

kollektiivinen, yhtenäinen joukko kun taas Suomessa henkilöstö nähdään 

erilaisten yksilöiden muodostamana ryhmänä. Henkilöstöasiat saivat 

suomalaisissa vuosikertomuksissa enemmän tilaa kuin meksikolaisissa. Syynä 

tähän saattaa olla henkilöstön vahva asema suomalaisissa yrityksissä.

Tulevaisuudessa erilaiset corporate governance -säännökset tulevat varmasti 

lisääntymään. Jo nyt käydään keskustelua siitä, ovatko säännökset liian 

yksityiskohtaisia. Erityisesti pohjoismaisia säännöksiä on kritisoitu. Myös 

Yhdysvalloissa listattuja yrityksiä koskeva laki on äärimmäisen tiukka ja ankara. 

Pelätään, että liian tiukka kontrolli saa pörssiyhtiöt jäykiksi. Liiallinen 

kontrollointi saattaa myös pelottaa yrityksiä ja ne jättävät mieluummin 

listautumatta pörssiin. Erilaisten säännösten aiheuttamat kustannukset nousevat 

yrityksissä suuriksi, (ks. mm. Kauppalehti 14.4.2005; Ekonomi 4/05)

Tulevaisuudessa mahdollisia tutkimusaiheita voisi olla se, millainen säännösten 

määrä on optimi yritysten toiminnan ja erityisesti sijoittajan kannalta ja milloin 

taas niiden noudattamisen kustannus muuttuu hyötyä suuremmaksi. Liiallisten 

säännösten kustannukset pienentävät omistajan saamaa lisäarvoa. 

Mielenkiintoisen kysymyksestä tekee se, että optimi tuskin on sama eri maissa. 

Tulevaisuuden haasteena on löytää eri maille omat optimimäärät corporate 

governance -säännöksille ja -suosituksille.



67

Lähteet

Kirjallisuuslähteet ja artikkelit

Adler, N.J. & Graham, J.L. & Gehrke T.S. 1987. Business negotiations in 
Canada, Mexico and The United States. Journal of Business 15(5), 411-429.

Colley, John L. Jr. & Doyle, Jacqueline L. & Logan, George W. & Stettinius, 
Wallace 2003. Corporate Governance. McGraw-Hill. New York.

Condon J.C. 1997. Good neighbours: Communicating with Mexicans.
Intercultural Press. Yarmouth.

Ferran, Eilis 1999. Company Law and Corporate Finance. Oxford University 
Press Inc. New York.

Francesco, Anne Marie & Gold, Barry Allen 1998. International organizational 
behaviour: Text, Readings, Cases and Skills. Prentice-Hall. New Jersey.

Grönfors, Martti 1982, Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. WSOY. Porvoo.

Guillen, Mauro 1999. Corporate Governance and Globalization: Arguments and 
Evidence Against Convergence. A Working Paper of the Reginald H. Jones 
Center, The Wharton School University of Pennsylvania.

Havunen, Jouko & Yli-Olli, Paavo 1986. Osakkeenomistajat ja
tilinpäätösinformaatio. Vaasan korkeakoulun julkaisuja, No 119, Vaasa.

Hevonoja, Marjo 1997. Sijoittajatieto pörssiyhtiöiden WWW-sivuilla - 
analyytikon näkökulma. Helsingin kauppakorkeakoulu, Suomen kielen ja 
viestinnän laitos.

Hirvonen, Ahti & Niskakangas, Heikki & Wahlroos, Juha 1997. Hyvä 
hallitustyöskentely. WSOY. Juva.

Hofstede, Geert 1991. Cultures and Organizations: Software in mind. McGraw- 
Hill. London.

Hofstede, Geert 1997. Culture's consequences: International Differences in 
Work-Related Values. Cross-cultural research and methodology series;5. Sage 
publications.



68

Holden, N. J 2001. Culture as Essential Knowledge in the globalized economy. 
Paper presented in SIETAR Europa Congress. Stavanger, Norway, May 16-19, 
2001.

Huolman, Mika & Pulkkinen, Matti & Rissanen, Mia & Tainio, Risto &
Tukiainen, Sampo 1999. Ulkomaisen omistuksen vaikutus yrityksen johtamiseen 
ja innovaatioihin. Helsingin kauppakorkeakoulun HeSe print. Helsinki.

Huolman, Mika - Walden, Pia - Pulkkinen, Matti - Ali-Yrkkö, Jyrki - Tainio, 
Risto - Ylä-Anttila, Pekka 2000. Omistajien etu - kaikkien etu? Suomalaiset 
johtamis-ja valvontajärjestelmät murroksessa. Taloustieto. Helsinki.

Hänninen, L. 1998. Rivien välistä - Avain espanjalaiseen liike toimintakulttuuriin. 
Suomen ulkomaankauppaliitto. Painopörssi. Helsinki.

Ikäheimo, Seppo & Löyttyniemi, Timo & Tainio, Risto 2003. Johdon 
palkitsemisjärjestelmät: Hyvä saa palkkansa? Talentum. Helsinki

Isotalus, Eila 2002. Critical success factors of Finnish-Mexican interpersonal 
communication in the business context. Pro-Gradu. University of Jyväskylä.

Kairinen, Tiina 2002. Corporate Governance -selvitys. Teollisuuden ja 
työnantajain keskusliitto. Helsinki.

Kasanen, Eero & Puttonen, Vesa 1994. Suomalaisten pörssiyritysten 
sijoittajaviestintä. Helsingin kauppakorkeakoulu. Helsinki.

Kariola, Raija & - Niemelä, Jaakko & Angervuo, Hannu 2004. Yritys 
sijoittajamarkkinoilla - sijoittajasuhdetoiminnan haasteet ja mahdollisuudet. 
WSOY. Porvoo.

Leppämäki, Mikko 1998. Johdatus Corporate Governance -teemaan. Raportti 
Sitran Corporate Governance -seminaareista syyskuussa 1998. Sitra. Helsinki.

Lindsley, L.S & Braithwaite, C.A. 1996, “Том should wear a mask”. Facework 
norms in cultural and intercultural conflict in Maquiladoras. International Journal 
of Intercultural Relations, 20(2), 199-225.

Mars, Minna & Virtanen, Marjatta & Virtanen, Olli V. 2000. Sijoittajaviestintä 
strategisena työkaluna. Yritysjulkaisut, Oy Edita Ab. Helsinki.

Mäkelä, Klaus 1990, Kvalitatiivisen aineiston arviointiperusteet. - Kvalitatiivisen 
aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki.



69

Palepu, Krishna & Khanna, Tarun & Kogan, Joseph 2002. Globalization and 
Similarities in Corporate Governance: A Cross-Country Analysis. Working Paper 
No. 02-041, Strategy Unit, Harvard University.

Paz-Ares, Cándido 2002. Directors' duties and directors' liabilities. A framework 
for the law reform in Latin America. The Third Meeting of the Latin American 
Corporate Governance Roundtable 8-10 April, 2002, Mexico City, Mexico.

Pietilä, Marjatta 2000. Sijoittajaviestintä on suhdetoimintaa. LIFIM progress 
2000:4. 6-9.

Pousi, Petteri 2002. Corporate Governance suomalaisissa pörssiyhtiöissä 
sijoittajan näkökulmasta. Pro Gradu. Laskentatoimen laitos. Helsingin 
kauppakorkeakoulu.

Räsänen, Keijo 2000. Kehittyvä liiketoiminta. WSOY.

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 2003. HEX, KKK, 
TT.

Stulz, René M. & Williamson, Rohan 2001. Culture, openness and finance. 
Working paper 8222, NBER Working paper series.

Triandis, H.C 1994. Culture and Social Behaviour. McGraw-Hill. London.

Usunier, J-C. 1993. International marketing: A Cultural Approach. Prentice Hall. 
New York.

Uusitalo, Hannu 1991, Tiede, tutkimus ja tutkielma-johdatus tutkielman 
maailmaan. WSOY. Porvoo.

V aahterikko-Mej ia, Päivi 2001. Cultural differences in Ibero-Nor die 
communication: Perceptions about Finnish and Colombian negotiators. 
University of Jyväskylä: Jyväskylä studies in communication 14.

Veranen, Jyrki 1997. Tuottoa vaativat omistajat - menestykseen 
omistajalähtöiselläjohtamisella. Ekonomia-sarja. WSOY. Porvoo.

Sähköiset lähteet sekä sanoma- ja aikakausilehdet

Aviisori. PricewaterhouseCoopers 2/2001 

Board News 1/04, www.hallitusammattilaiset.fi



70

Código de Mejores Prácticas corporativas, 
http://www.bmv.com.mx/BMV/HTML/sec4_cmpc.html

Código de Mejores Prácticas en México: Resultados ¿Obligación и Oportunidad 
de Negocio?:
http://www.kpmg.com.mx/gobiemocorporativo/html/opotunidad_cmp.htm

Corporate Governance -suositus voimaan Helsingin Pörssissä 1. heinäkuuta: 
http://www.hex.com/fi/uutiset/index/unnamed_81 .html

Dâvila, Anabella & García Edmundo. Expresiones de la cultura gerencia! 
mexicana en el contexto internacional un estudio de caso. Congreso de 
investigación y Extensión del Sistema Tecnológico de Monterrey. XXXII, 
http://biblioteca.itesm.mx/nav/contenidos_salta2.php?col_id=doctec

Deutsche Bank Gruppe (2001): DWS Corporate Governance Survey 2001. 
European Corporate Governance Ranking Report - Euro Stoxx 50. 
http://info.dws.de/dws/news.nsf 2.8.2001

Economía y Negocios 20.4.2004

Ekonomi-lehti 2/05

Ekonomi-lehti 4/05

Kauppalehti 4.4.2005 Naisjohtajat: Perhevapaiden kulut myös miesten 
työnantajille
Kauppalehti 5.4.2005 Hallitustyö kiinnostaa naisia.
Kauppalehti. 5.4.2005. Uutta virtaa hallitustyöskentelyyn.
Kauppalehti 5.4.2005. Hallitustyöskentely ammattimaistuu ja kansainvälistyy.
Kauppalehti 15.4.2005. Pääkirjoitus: Luottamusta ja läpinäkyvyyttä.
White Paper on Corporate Governance in Latin America. 
www.oecd.org/daf/corporate-affairs/


