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VAIKUTTAAKO HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS LÄÄKE- JA BIOALAN 
YRITYSTEN KANNATTAVUUTEEN?

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko hallituksen monimuotoisuus vaikuttanut EU- 
15-alueen listattujen lääke-ja bioalan yritysten kannattavuuteen. Monimuotoisuus käsitti 
tutkimuksessa hallituksen jäsenten sukupuolen, koulutuksen, iän ja muiden merkittävien 
luottamustehtävien lukumäärän. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin hallituksen 
jäsenten valintaan ja monimuotoisuuteen liittyvää sääntelyä EU-alueella ja Suomessa, ja 
lisäksi esiteltiin monimuotoisuuteen ja corporate govemance:en liittyvää teoriaa ja 
aikaisempaa tutkimusta.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen empiirisessä osiossa aineistona olivat EU-15-alueen listatut lääke-ja bioalan 
yritykset, joista hallituksen jäseniin liittyvät tiedot kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista.

Aineiston käsittely

Tutkimusmenetelminä käytettiin korrelaatioanalyysia ja monimuuttuja- 
regressioanalyysia. Aineiston yhtiöille laskettiin monimuotoisuusindeksi, jossa olivat 
mukana kaikki neljä monimuotoisuuden osa-aluetta. Kannattavuuden mittarina käytettiin 
koko pääoman tuottoastetta ROA:a. Regressiomallissa selitettävänä muuttujana oli 
kannattavuus ja selittävinä muuttujina monimuotoisuusindeksi sekä kontrollimuuttujat. 
Jokaisen monimuotoisuuden osa-alueen vaikutusta kannattavuuteen testattiin myös 
erikseen.

Tulokset

Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että hallituksen monimuotoisuus kokonaisuudessaan 
ja hallituksen monimuotoinen sukupuoli- sekä ikäjakauma paransivat EU-15-alueen 
listattujen lääke-ja bioalanyritysten kannattavuutta vuonna 2006. Lisäksi saatiin viitteitä 
siitä, että monimuotoisuuden positiivinen muutos vuosina 2002-2006 paransi yhtiöiden 
kannattavuutta saman aikaperiodin aikana.
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1. Johdanto

1.1 Tutkimusongelma

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko hallituksen monimuotoisuus vaikuttanut EU-15 alueen 

listattujen lääke- ja bioalan yritysten kannattavuuteen vuosina 2002-2006. Monimuotoisuus 

käsittää tässä tutkimuksessa hallituksen jäsenten sukupuolen, koulutuksen, iän sekä muiden 

merkittävien luottamustehtävien lukumäärän. Hallitusten jäsenten kansallisuus on jouduttu 

jättämään tutkimuksessa monimuotoisuuden määritelmän ulkopuolelle, sillä hallituksen jäsenten 

kansallisuuksista ei ollut riittävästi tietoa saatavilla.

1.2 Tutkimuksen motivointi

”You add water to water, you get water. It might be drinkable, but it’s not joy juice. ”

Bill Crist, CalPERS. n toimitusjohtaja (Shultz 2001, 128)

Tällä vuosikymmenellä monimuotoisuus on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi - nyt ylimmän 

johdon ja hallituksen näkökulmasta. Norjassa tuli vuoden 2006 alussa voimaan laki, jonka mukaan 

kaikissa norjalaisissa pörssiyhtiöissä on hallituksen jäsenistä oltava vähintään 40 prosenttia 

kumpaakin sukupuolta (Helsingin Sanomat 30.12.2005). Myös Suomessa ja muissa EU-maissa on 

pohdittu Norjan rohkean mallin käyttöönottoa yhtenä vaihtoehtona naisten määrän lisäämiseksi 

ylimmässä johdossa ja hallituksessa. 1980-ja 1990-luvuilla monimuotoisuuskeskustelu keskittyi 

lähinnä organisaatio- ja ryhmänäkökulmaan. Monimuotoisuustutkimuksessa on havaittu, että 

monimuotoinen ryhmä on innovatiivinen, joustava ja ymmärtää hyvin markkinoita (Cox & Blake 

1991; Robinson & Dechant 1997). Catalyst-järjeston toimitusjohtaja Sheila Wellington (Shultz 

2001, 128.) kiteyttää asian seuraavasti:

A group of people with the same background, the same experience is going to come up with a 

predictable group of solutions to problems — not a good idea in the world we live in. Different 

points of views yield a wider approach to decision making. ”
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Samaan aikaan corporate governance — keskustelu on vilkastunut Enronin ja Parmalatin kaltaisten 

yritysskandaalien vuoksi. Tähän corporate governance - keskusteluun kuuluvat pohdinnat 

hallituksen asianmukaisesta ja tehokkaasta toiminnasta sekä hallitusten jäsenten valinnasta ja 

pätevyydestä eli hyvästä hallinnosta. Hirvonen, Niskakangas ja Steiner (2003, 187) toteavat 

kirjassaan hallituksen jäsenten valinnan merkityksen kasvaneen:

”Viime vuosikymmenen aikana corporate governance - ajattelussa tapahtui kulttuurimuutos 

suhteessa hallituksiin; hallituksen katsotaan nyt entistä enemmän olevan vastuussa yrityksen 

menestymisestä. Tästä syystä myös hallitusten jäsenten valintaprosessin merkitys on kasvanut. ”

Lääke- ja bioteollisuudessa hallituksen valinnan ja jäsenten monimuotoisuuden voi olettaa olevan 

erityisen tärkeää alan dynaamisuuden ja innovatiivisuuden vuoksi. Lääke- ja bioteollisuus on 

suurten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä: väestö kasvaa ja ikääntyy huimaa vauhtia, uusia 

kroonisia tauteja tunnistetaan, uudet teknologiat mahdollistavat uusien lääkkeiden kehittämisen 

sekä kilpailu alalla kovenee. Haasteista selviytyäkseen lääke- ja bioyritysten on täytynyt olla ja 

tulee olla vastaisuudessakin innovatiivisia ja joustavia. Tähän tarvitaan innovatiivista, joustavaa ja 

markkinoita ymmärtävää hallitusta eli hallitusta, jossa on monipuolinen jäsenvalikoima. Tämän 

vuoksi lääke-ja bioala on valittu tutkimuksen tarkastelun kohteeksi.

Aikaisempaa tutkimusta hallituksen monimuotoisuuden vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen 

on vähän. Eurooppalaisella aineistolla, lääke- ja bioalalta ei tutkijan tietojen mukaan ole aiemmin 

tehty vastaavaa tutkimusta. Aikaisemmat tutkimukset aiheeseen liittyen ovat lähinnä 

Yhdysvalloista. Carter ym. (2003) havaitsivat, että demografisesti monimuotoisella hallituksella on 

positiivinen yhteys yrityksen arvoon Tobin’s Q:lla mitattuna yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Erhardt 

ym. (2003) saivat selville, että hallituksen monimuotoisuudella on positiivinen yhteys yrityksen 

kannattavuuteen yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Näissä tutkimuksissa monimuotoisuus piti sisällään 

hallituksen sukupuolijakauman sekä kansallisten vähemmistöjen edustuksen. Tässä tutkimuksessa 

hallituksen monimuotoisuus pitää sisällään jäsenten sukupuolen, koulutuksen, iän ja muiden 

luottamustehtävien lukumäärän. Tutkimuksen tulokset kiinnostavat erityisesti yritysten 

osakkeenomistajia, potentiaalisia sijoittajia sekä hallituksen ja erityisesti nimitysvaliokuntien 

jäseniä.
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1.3 Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Tutkimusaineistona olivat EU-15 maissa listatut lääke- ja bioalan yritykset. Lääke- ja bioalan 

yritykset on valittu tutkimukseen GICS-koodin toimialajaottelun perusteella. Tutkimuksessa olivat 

mukana seuraaviin GICS-koodeihin kuuluvat yhtiöt: 35201010 Pharmaceuticals, 35202010 

Biotechnology sekä 35203010 Life Sciences Tools and Services.

EU-15 maat valittiin sen vuoksi, että nämä maat ovat kuuluneet Euroopan unioniin koko 

tarkasteluperiodin ajan eli vuosina 2002—2006. EU-15 maihin kuuluvat Alankomaat, Belgia, 

Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, 

Saksa, Suomi ja Tanska eli maat, jotka ovat olleet Euroopan Unionin jäsenmaita ennen 2004 ja 

2007 vuosien laajentumisia.

Empiirisessä tutkimuksessa tehtiin tilastollinen analyysi, jossa menetelminä käytettiin korrelaatio- 

ja monimuuttujaregressioanalyysia. Regressioanalyysin selitettävänä muuttujana käytettiin 

kannattavuuden mittarina koko pääoman tuottoastetta ROA:a. Selittävinä muuttujina olivat 

monimuotoisuusindeksi sekä kontrollimuuttujat.

Tutkimuksessa saatiin tukea sille, että hallituksen monimuotoisuus kokonaisuudessaan, hallituksen 

monimuotoinen sukupuolijakauma sekä monimuotoinen ikäjakauma paransivat EU-15-alueen 

listattujen lääke- ja bioalanyritysten kannattavuutta vuonna 2006. Lisäksi saatiin selville, että 

monimuotoisuuden positiivinen muutos vuosina 2002—2006 paransi yhtiön kannattavuutta saman 

aikaperiodin aikana.

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus etenee johdannon jälkeen seuraavalla tavalla. Kappaleessa kaksi käsitellään tutkimuksen 

institutionaalista taustaa lähtien maailmanlaajuisesta OECD:n sääntelystä ja EU:n sääntelystä aina 

kansallisen sääntelyn tasolle. Kolmannessa kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen teoreettista 

taustaa ja aikaisempaa tutkimusta. Neljännessä kappaleessa esitellään tutkimushypoteesit. 

Kappaleessa viisi käydään läpi empiirinen tutkimus, ja viimeisessä eli kuudennessa kappaleessa 

kootaan yhteen tutkimuksen pääkohdat ja tulokset, analysoidaan tutkimuksen heikkouksia sekä 

esitetään mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.
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2. Institutionaaliset tekijät

2.1 Kansainvälinen sääntely

2.1.1 OECD Principles of Corporate Governance

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, on kansainvälinen 

taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö, joka perustettiin vuonna 1961. Siinä on kaikkiaan 

30 jäsenvaltiota maailmanlaajuisesti, joista Suomi liittyi mukaan 1969. OECD:n tavoitteena on 

saavuttaa mahdollisimman korkea taloudellinen kasvu ja työllisyys jäsenvaltioihinsa ja täten 

vaikuttaa myös koko maailmantalouteen. Ensimmäisen kerran OECD julkaisi corporate 

governance - ohjeistuksen toukokuussa 1999. Uusin yksityisten yhtiöiden corporate governances 

koskeva OECD:n suositus on vuodelta 2004. Tämän lisäksi OECD on julkaissut vuonna 2005 

syyskuussa corporate governance - ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille. OECD:n ohjeistukset 

toimivat suuntaa antavana perustana ja vertailukohtana maailmanlaajuisessa corporate governance 

-keskustelussa ja -sääntelyssä.

OECD:n corporate governance - suosituksen pääkohdat on esitetty taulukossa 1. Seuraavaksi 

käsitellään tarkemmin ohjeistuksen näkemyksiä hallituksen vastuista ja kokoonpanosta. 

Ohjeistuksen mukaan hallituksen päävastuut ovat yhtiön strateginen päätöksenteko ja johdon 

tehokas valvonta. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä taasen ovat: yhtiön strategian, tärkeimpien 

toimintasuunnitelmien, riskipolitiikan, vuosittaisten budjettien ohjaaminen ja tarkastelu, 

tavoitteiden asettaminen, suurten investointien, yritysostojen ja toimintojen karsimisten valvonta;

Taulukko 1
OECD:n corporate governance - suositus yksityisille yhtiöille 2004
Suosituksen ensimmäinen osa:____________________________
• Tehokkaan corporate governance -säännösten perustan varmistaminen
• Osakkeenomistajien oikeudet ja omistajien avaintehtävät___________
• Osakkeenomistajien tasavertainen kohtelu________________________
• Sidosryhmien rooli corporate govemance:ssa_____________________
• Tiedottaminen ja läpinäkyvyys_________________________________
• Hallituksen vastuut_____
Suosituksen toinen osa:_______________________
• Lisähuomautukset ja tarkennukset ensimmäisen osan kohtiin________
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yhtiön hallintokäytäntöjen tehokkuuden valvonta ja käytäntöjen muuttaminen tarvittaessa; johdon 

valinta, valvonta ja palkitseminen; muodollisen ja läpinäkyvän hallituksen jäsenten valinnan 

varmistaminen; mahdollisten intressiristiriitojen valvonta ja johtaminen; yhtiön taloushallinnon ja 

taloudellisen raportoinnin rehellisyyden varmistaminen sekä tiedottamis- ja 

kommunikointiprosessien valvonta.

Hallituksen kokoonpanon, rakenteen ja jäsenten ominaisuuksien osalta OECD:n ohjeistuksessa 

säännellään hallituksen objektiivisuudesta ja jäsenten riippumattomuudesta sekä jäsenten riittävästä 

sitoutumisesta hallitustehtäviinsä. Hallituksen jäsenten koulutustaustasta, ikäjakaumasta tai 

sukupuolijakaumasta ohjeistuksessa ei ole mainintoja. Ohjeistuksen mukaan hallituksen tulee 

voida käyttää riippumatonta objektiivista harkintaa yhtiöön liittyvissä asioissa. Hallituksen 

riippumattomuus vaatii, että riittävä määrä hallituksen jäsenistä ovat yhtiön johdosta 

riippumattomia. Lisäksi yksiportaista hallintorakennetta käytettäessä on suositeltavaa, että 

hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja ovat eri henkilöitä riippumattomuuden 

saavuttamiseksi. Suosituksen mukaan hallitus- ja omistuskäytäntöjen vaihtelevuus eri maissa 

saattaa vaatia kuitenkin erilaisia lähestymistapoja hallituksen objektiivisuuden varmistamiseksi eri 

valtioissa.

Hallituksen jäsenten muista luottamustehtävistä ohjeistuksessa todetaan, että jäsenten tulisi 

sitoutua tehtäviinsä tehokkaasti; liian monessa hallituksessa palveleminen voi häiritä jäsenen 

selviytymistä tehtävistään. Yhtiön tulee arvioida vaikuttavatko jäsenen muut luottamustehtävät 

hallituksen toimintaan ja ilmoittaa arvionsa vaikutuksista osakkeenomistajille. Ohjeistuksen 

mukaan tarkkojen rajojen asettaminen jäsenten yhtiön ulkopuolisten hallituspaikkojen määrälle ei 

välttämättä ole tarpeellista, kunhan hallituksen jäsenet ovat osakkeenomistajien mielestä päteviä ja 

nauttivat heidän luottamustaan.

2.1.2 Euroopan Unionin sääntely

EU-oikeus on Euroopan unionin jäsenmaissa ensisijaista oikeutta eli sitä ei voi kansallisella 

lainsäädännöllä muuttaa tai kumota. EU-oikeuden perustan luovat perustamissopimukset, asetukset 

ja direktiivit. Asetukset tulevat voimaan heti, ja ne ovat kaikilta osiltaan jäsenmaita velvoittavia.
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Direktiivit määrittelevät puitteet ja tavoitteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava. Näiden niin 

sanottujen kovien oikeuslähteiden lisäksi EU-oikeudessa on pehmeitä oikeuslähteitä, kuten 

suosituksia, tiedonantoja ja lausuntoja. Nämä eivät ole suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. 

Pehmeiden oikeuslähteiden sitovuutta, velvoittavuutta ja vaikutusta on arvioitava tapauskohtaisesti. 

Pehmeillä oikeuslähteillä voi olla kuitenkin oikeussääntöjen tulkintaa ohjaavaa vaikutusta 

(Timonen 1999).

Pehmeillä oikeuslähteillä voi olla myös ohjaavia vaikutuksia markkinoilla toimijoiden 

itsesääntelyyn. Esimerkiksi komission tiedonanto yhtiöoikeuden uudistamisesta ja 

omistajaohjauksen parantamisesta 21.5.2003 on antanut ikään kuin lähtölaukauksen ja kehyksen 

jäsenmaiden kansallisille corporate governance -suosituksille, joita listayhtiöiden ja myös muiden 

suurten yhtiöiden on tietyissä jäsenmaissa toimiessaan suositeltavaa noudattaa. Vaikka komission 

tiedonannossa 21.5.2003 ja komission suosituksessa 15.2.2005 ei suoranaisesti ole suositeltu 

monipuolista jäsenvalikoimaa pörssiyhtiöiden hallituksiin, on komission suosituksessa kuitenkin 

todettu, että: ”hallinto- tai valvontaelimen olisi varmistettava, että se koostuu jäsenistä, joilla 

yhdessä on tarvittava eri alojen tietämys, arviointikyky ja kokemus tehtäviensä suorittamiseksi 

moitteettomasti.” Lisäksi komission tiedonanto ja suositus ovat antaneet puitteet kansallisille 

suosituksille, joissa useissa todetaan, että hallituksen monimuotoisuus myös demografisten 

tekijöiden osalta tulisi ottaa huomioon.

2.1.2.1 Komission tiedonanto 21.5.2003: Yhtiöoikeuden uudistaminen ja 

omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan Unionissa 

etenemissuunnitelma

Komission tiedonanto 21.5.2003 on toiminut aloitteena yhtiöiden hallintokäytäntöjen 

yhdenmukaistamiseksi Euroopan Unionin jäsenmaissa. Tiedonannon mukaan dynaaminen ja 

joustava yhtiöoikeus sekä hyvä omistajaohjaus (corporate governance) ovat välttämättömiä 

nykyajan jatkuvasti kehittyvälle yhteiskunnalle. Tiedonannon päätavoitteena on ollut vahvistaa 

osakkaiden oikeuksia ja työntekijöiden, velkojien ja muiden yhtiöihin liittyvien osapuolten 

suojelua, mukauttaa yhtiölainsäädäntöä ja päätöksenteko- ja valvontajärjestelmää koskevia 

sääntöjä asianmukaisesti eri yritystyyppien mukaisesti ja edistää yhtiöiden tehokkuutta ja 

kilpailukykyä. Lisäksi luomalla EU-lainsäädäntöä hallintokäytännöistä on pyritty edistämään
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kansainvälisen sääntelyn kehitystä. Tiedonannossa todetaan, että EU:n on määriteltävä oma 

omistajaohjausta koskeva lähestymistapansa, joka soveltuu sen kulttuuri- ja 

liiketoimintaympäristöön. Toimivat ja tarkoituksenmukaiset omistajaohjausta koskevat säännöt 

tarjoavat samalla EU:lle mahdollisuuden kansainvälisen vaikutusvaltansa vahvistamiseen. 

Euroopan parlamentti antoi 21.4.2004 päätöslauselman koskien komission toimintasuunnitelmaa ja 

suhtautui siihen myönteisesti antaen vahvan tukensa useimmille esitetyille aloitteille.

Seuraavaksi perehdytään tiedonannon päämääriin listayhtiöiden hallituksen uudistamisen osalta. 

Komission tiedonannon muut osa-alueet on esitetty taulukossa 2. Jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa 

nämä tiedonannon tavoitteet edellyttämällä yrityksiltä, että tiettyä sääntöä joko noudatetaan tai siitä 

poikkeamisen syyt selvitetään eli soveltamalla comply or explain - periaatetta.

Ensimmäisenä hallituksen uudistamiseen liittyvänä seikkana tiedonannossa todetaan, että sellaisilla 

tärkeillä aloilla, joilla liikkeenjohdosta vastaavilla johtajilla (ns. hallituksen sisäiset jäsenet) on 

selkeitä eturistiriitoja, kuten johdon palkkiot ja tilintarkastuksen valvonta, päätökset olisi annettava 

yksinomaan muiden kuin liikkeenjohdosta tai valvonnasta vastaavien ja yleensä riippumattomien 

johtajien tehtäväksi. Sen sijaan vastuu hallituksessa vapaana olevien paikkojen jäsenehdokkaiden 

nimeämisestä olisi annettava pääasiassa sisäisistä hallituksen jäsenistä koostuvalle ryhmälle, koska 

tämän kaltaiset johtajat voivat yleensä hyödyntää runsasta tietämystään yhtiön haasteista sekä sen 

henkilöstön ammattipätevyydestä ja kokemuksesta. Ulkoisten hallituksen jäsenten olisi kuitenkin 

voitava osallistua nimitysmenettelyyn, ja mahdolliset eturistiriidat olisi pyrittävä ehkäisemään 

erityistoimenpitein.

Lisäksi komission tiedonannossa todetaan, että EU-tasolla olisi vahvistettava tietyt 

riippumattomuuden vähimmäisvaatimukset. Tämän lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää 

niiden tehtävien määrään, joita yksi hallituksen jäsen voi hoitaa samanaikaisesti, jotta voitaisiin 

varmistaa, että valvonnasta ja muusta kuin liikkeenjohdosta vastaavat jäsenet toimivat käytännössä 

aktiivisesti tehtävässään. Komissio toteaa antavansa näihin seikkoihin liittyen myöhemmin 

suosituksen, jossa määriteltäisiin myös vähimmäisvaatimukset nimitys-, palkitsemis- ja 

tarkastusvaliokuntien perustamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä.
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Hallituksen rakenteesta tiedonannossa todetaan, että julkisesti noteerattujen yhtiöiden olisi yleisesti 

ottaen EU:ssa voitava valita yksitasoisen ja kaksitasoisen hallituksen välillä. Yksitasoinen hallitus 

koostuu liikkeenjohdosta ja muista kuin liikkeenjohdosta vastaavista johtajista ja kaksitasoinen 

hallitus toimitusjohtajasta sekä valvonnasta vastaavista johtajista.

Lisäksi johdon vastuusta lausutaan, että yhtiön hallituksen kaikkien jäsenten kollektiivinen vastuu 

taloudellisista ja tärkeimmistä muista kuin taloudellisista seikoista olisi vahvistettava EU:n 

lainsäädännössä vastuullisemman johdon varmistamiseksi. Komissio katsoi tiedonannossaan, että 

kyseinen vastuun vahvistaminen puitesäännöksi kuuluu sen lyhyen aikavälin tavoitteisiin.

Taulukko 2
Komission tiedonanto 21.5.2003: Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen 
(corporate governance) parantaminen

• Yhtiöoikeutta koskeva yhteisön säännöstö: sijoittautumisvapaus
• Miksi uusia EU:n tason aloitteita tarvitaan: sisämarkkinoiden tehokas 

hyödyntäminen, pääomamarkkinoiden yhdentyminen, uuden teknologian 
mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, EU:n tuleva laajentuminen (2004), 
talousskandaalien aiheuttamat haasteet.

Tärkeimmät poliittiset tavoitteet
• Osakkeenomistajien oikeuksien ja kolmansien osapuolten suojan vahvistaminen
• Yritysten tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen

EU:n toimintasuunnitelma
• Omistajaohjaus (corporate governance): EU:n tasolla varmistettava, että 

muutamien perussääntöjen osalta jäsenmaissa noudatetaan yhteistä 
lähestymistapaa, ja että omistajaohjausta koskevat kansalliset säännöstöt 
koordinoidaan riittävällä tavalla, omistajaohjausta koskevan
tiedonantovelvollisuuden tiukentaminen, osakkeenomistajien oikeuksien 
vahvistaminen, yhtiön hallituksen uudistaminen, omistajaohjausta koskevien 
jäsenvaltioiden toimien koordinointi.

• Pääoman säilyttäminen ja muuttaminen
• Konsernit ja pyramidirakenteet
• Yhtiöiden uudelleenjärjestely ja yritysten liikkuvuus
• Yksityinen eurooppayhtiö
• Eurooppaosuuskunta ja muut EU:n tason oikeudelliset muodot
• Kansallisia yritysmuotoja koskevan avoimuuden lisääminen
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2.1.2.2 Komission suositus julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 

kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai valvontaelimen jäsenten tehtävistä sekä 

hallinto-ja valvontaelimen komiteoista (2005/162/EY)

Komission 21.5.2003 antamaan tiedonantoon perustuen EU komissio antoi 15. helmikuuta 2005 

suosituksen julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien tai valvovien 

hallinto- tai valvontaelimen jäsenten (ns. ulkoiset jäsenet) tehtävistä sekä hallinto- ja 

valvontaelimen komiteoista. Suosituksen päätarkoituksena on parantaa julkisesti noteerattujen 

yhtiöiden päätöksenteko- ja valvontajärjestelmää. Suositusta sovelletaan myös kolmansissa maissa 

perustettuihin, yhteisössä julkisesti noteerattuihin yhtiöihin.

Komission mukaan suosituksen yksityiskohtaisten sitovien säännösten antaminen jäsenmaissa ei 

välttämättä ole suotavin ja tehokkain tapa saavuttaa suosituksessa halutut tavoitteet. Sen sijaan, 

kuten jo monissa jäsenvaltioissa olemassa olevissa, hyväksytyissä päätöksenteko- ja 

valvontasäännöstöissä on sovellettu, komissio suosittelee ilmoitusvelvollisuutta, joka perustuu 

säännön noudattamista tai siitä poikkeamisen syiden selittämistä koskevaan lähestymistapaan 

(comply or explain) suosituksen täytäntöönpanossa. Tämän lähestymistavan ansiosta yritykset 

voivat noudattaa toimiala- ja yrityskohtaisia vaatimuksia, ja markkinat voivat arvioida annettuja 

selvityksiä ja perusteluja.

Suosituksen pääkohdat ja sisältö pääpiirteittäin on esitetty taulukossa 3. Hallituksen jäsenten 

ominaisuuksien osalta suosituksessa on säädetty ulkoisten jäsenten pätevyydestä, sitoutumisesta ja 

riippumattomuudesta. Sen sijaan hallinto- tai valvontaelimen sukupuolijakaumasta, ikäjakaumasta 

tai jäsenten kansallisuuksista ei ole suosituksessa mainintoja. Hallinto- tai valvontaelimen jäsenten 

pätevyydestä todetaan suosituksessa seuraavaa: Jotta eri pätevyysvaatimusten täyttyminen olisi 

tasapainossa, hallinto- tai valvontaelimen olisi määritettävä suositeltava kokoonpano ottaen 

huomioon yhtiön rakenne ja toiminta ja arvioitava sitä säännöllisesti. Hallinto- tai valvontaelimen 

olisi varmistettava, että se koostuu jäsenistä, joilla yhdessä on tarvittava eri alojen tietämys, 

arviointikyky ja kokemus tehtäviensä suorittamiseksi moitteettomasti. Lisäksi tarkastuskomitean 

jäsenillä tulisi yhteisesti olla viimeaikainen ja yhtiön toiminnan kannalta aiheellinen tausta ja 

kokemus julkisesti noteerattujen yhtiöiden laskentatoimesta ja rahoituksesta. Lisäksi ehdotettaessa 

hallituksen jäsenen nimittämistä olisi ilmoitettava erityispätevyys, joka on merkityksellistä tämän
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jäsenyyden kannalta. Jotta markkinat ja yleisö voisivat arvioida, pysyykö hallinto- tai 

valvontaelimen jäsenten pätevyys asianmukaisena ajan mittaan, hallinto- tai valvontaelimen olisi 

julkistettava vuosittain kuvaus sen kokoonpanosta, ja tiedot eri jäsenten pätevyydestä, joka on 

merkityksellistä hallinto- tai valvontaelimen jäsenyyden kannalta.

Sitoutumisesta suosituksessa säädetään, että hallinto- ja valvontaelimen jäsenen olisi varattava 

tehtävineen tarpeellinen aika ja huomio, ja hänen olisi sitouduttava rajoittamaan muiden 

ammatillisten sitoumustensa määrää niin, että tehtävien moitteeton suorittaminen varmistuu. 

Erityisesti tulisi rajoittaa hallinto- ja valvontaelimen jäsenyyksiä muissa yhtiöissä. Lisäksi 

todetaan, että tehtäessä ehdotus hallinto- tai valvontaelimen jäseneksi kyseisen henkilön muut 

merkittävät ammatilliset sitoumukset olisi julkistettava. Tiedot tällaisista sitoumuksista on 

kerättävä vuosittain ja julkaistava vuosikertomuksessa.

Suosituksen mukaan yhtiön hallinto- tai valvontaelimeen olisi valittava riittävä määrä 

riippumattomia toimivaan johtoon kuulumattomia tai valvovia jäseniä. Riippumattomat edustajat 

hallinto- tai valvontaelimessä, jotka voivat asettaa johdon päätökset kyseenalaiseksi, katsotaan 

yleiseksi tavaksi suojata osakkaiden ja muiden sidosryhmien etuja. Komissio toteaa myös, että 

hallinto- tai valvontaelimen jäsenen katsotaan olevan riippumaton vain, jos hänellä ei ole liike-, 

perhe- tai muita siteitä yhtiöön, sen määräysvaltaa käyttävään osakkaaseen tai jommankumman 

hallintoon, jotka voivat aiheuttaa hänen arviointikykyään vaarantavan eturistiriidan. Suositus 

säätää, että kansallisella tasolla olisi hyväksyttävä joitain hallinto- tai valvontaelimen jäsenten 

riippumattomuuden arvioinnissa käytettäviä kriteerejä ottaen huomioon suosituksen liitteessä 

annetut ohjeet. Riippumattomuuden määrittely kuuluu ennen kaikkea hallinto- tai valvontaelimen 

toimivaltaan. Yhtiön tulee myös ilmoittaa vuosittain hallinto- tai valvontaelimen jäsenet, jotka se 

katsoo riippumattomiksi. Jäsenen riippumattomuudesta annettujen tietojen paikkansapitävyyden 

varmistamiseksi yhtiön olisi pyydettävä riippumattomia jäseniä osoittamaan riippumattomuutensa 
säännöllisesti.
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Taulukko 3
Komission suositus julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai valvontaelimen jäsenten tehtävistä sekä 
hallinto- ja valvontaelimen komiteoista (2005/162/EY)
I Jakso: Soveltamisala ja määritelmät
II Jakso: Toimivaan johtoon kuulumattomien tai valvovien jäsenten läsnäolo ja 
rooli hallinto- tai valvontaelimessä
• Toimivaan johtoon kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai valvontaelimen 

jäsenten läsnäolo: hallintoelimessä tulee olla ulkoisia ja sisäisiä jäseniä 
asianmukaisessa suhteessa, yksikään henkilö tai pienryhmä ei saa hallita 
päätöksentekoa.

• Riippumattomien hallinto- tai valvontaelimen jäsenten määrä: hallinto- tai 
valvontaelimessä tulee olla riittävä määrä riippumattomia jäseniä.

• Hallinto- tai valvontaelimen komiteoiden organisointi: riittävän monella 
riippumattomalla tai ulkoisella jäsenellä tulee olla rooli niillä keskeisillä aloilla, joilla 
eturistiriidan mahdollisuus on suuri. Tämän vuoksi hallitukseen olisi perustettava 
nimitys-, palkkio- ja tarkastuskomiteat.

• Komiteoiden tehtävät hallinto- tai valvontaelimen suhteen: Komiteoiden olisi 
annettava suosituksia, joiden tarkoituksena on valmistella hallinto- tai valvontaelimen 
päätöksiä.

• Joustavuus komiteoiden perustamisessa.
• Hallinto- tai valvontaelimen arviointi: Hallituksen toimintaa tulee arvioida vuosittain. 

Arviointi sisältää kokoonpanon, organisoinnin, ryhmänä toiminnan, kunkin jäsenen ja 
komitean pätevyyden ja tehokkuuden arvioinnin.

• Avoimuus ja tiedottaminen: Hallinto- tai valvontaelimen on julkistettava vähintään 
kerran vuodessa riittävät tiedot sisäisestä organisaatiostaan ja toimintamenettelyistä.

III Jakso: Toimivaan johtoon kuulumattomat tai valvovat hallinto- tai 
valvontaelimen jäsenet
• Nimittäminen ja erottaminen: Jäsenet olisi nimettävä tietyiksi kausiksi, kauden 

enimmäispituus määritetään kansallisella tasolla.
• Pätevyys: Jäsenillä tulee olla yhdessä tarvittava eri alojen tietämys, arviointikyky ja 

kokemus tehtäviensä suorittamiseksi moitteettomasti.
• Sitoutuminen: Jäsenen on varattava tehtävineen riittävästi aikaa ja sitouduttava 

rajoittamaan muiden ammatillisten sitoumustensa määrää.
• Riippumattomuus: Jäsen on riippumaton vain, jos hänellä ei ole liike-, perhe- tai 

muita siteitä yhtiöön, sen määräysvaltaa käyttävään osakkaaseen tai jommankumman 
hallintoon.

Liitel: Hallinto- tai valvontaelimen komiteat: nimitys-, palkkio- ja tarkastuskomitea
Liite2: Riippumattomat toimivaan johtoon kuulumattomat tai valvovat hallinto- tai
valvontaelimen jäsenet: otettava huomioon kansallisia riippumattomuuden 
kriteerejä säädettäessä
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2.2 Kansallinen sääntely

2.2.1 Sääntely Suomessa

2.2.1.1 Osakeyhtiölaki

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnon kansallinen sääntely pohjautuu pääasiallisesti kahteen 

lakiin: osakeyhtiölakiin (21.7.2006/624) sekä arvopaperimarkkinalakiin (26.5.1989/495). Lisäksi 

noteeratun yhtiön hallinnan järjestämiseen vaikuttavat arvopaperimarkkinoiden 

viranomaismääräykset ja itsesääntely, kuten Rahoitustarkastuksen määräykset ja ohjeet (Haapanen 

ym. 2002). ”Osakeyhtiölaki asettaa kehyksen, jonka mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan 

tehtävät, velvollisuudet sekä vastuut yhtiötä ja osakkeenomistajia kohtaan määräytyvät. OYL 

sääntelee yhtäältä hallituksen ja toimitusjohtajan ja toisaalta hallituksen ja osakkeenomistajien 

tehtävien ja valtuuksien keskinäistä suhdetta. Osakeyhtiölain ohella yhtiön toimintaa ohjaa 

yhtiöjärjestys.” (Haapanen ym. 2002, 98).

Hallituksen tehtävistä ja valinnasta on säädetty osakeyhtiölain kuudennessa luvussa. 

Osakeyhtiölain (OYL) kuudennen luvun ensimmäisessä pykälässä säädetään, että yhtiöllä on 

oltava hallitus. Sillä voi myös erikoistapauksessa olla vain toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. 

Toisessa pykälässä on säädetty hallituksen tehtäviksi huolehtiminen yhtiön hallinnosta, ja sen 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja 

varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen esityksen (109/2005) mukaan 

valvontavelvollisuuden toteuttaminen saattaa erityisesti suurissa yhtiöissä tarkoittaa erityisen 

sisäisen tarkastuksen järjestämistä. Lisäksi yksi hallituksen tärkeimpiä tehtäviä liittyen 

valvontavastuuseen on toimitusjohtajan toiminnan ohjaus sellaisin ohjein ja määräyksin kuin 

yhtiön toiminnan kannalta on tarpeellista.

OYL 6 luvun kolmannessa pykälässä todetaan, että hallitus tekee päätöksensä 

enemmistöperiaatteen mukaan, jollei yhtiöjärjestys edellytä määräenemmistöä. Äänten mennessä 

tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Säännöksen sanamuodosta ilmenee, ettei 

enemmistövaatimusta voida lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä (HE 109/2005).
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Hallituksen jäsenistä säädetään osakeyhtiölain kuudennen luvun 8-13 pykälissä. Kahdeksannessa 

pykälässä säädetään, että hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei 

yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Tämä olettama säännös otettiin mukaan uuteen lakiin, jotta 

asiasta ei olisi välttämätöntä säätää yhtiöjärjestyksessä. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin 

kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Pykälässä todetaan myös, että mitä 

osakeyhtiölaissa säädetään hallituksen jäsenistä, koskee myös hallituksen varajäseniä. 

Kahdeksannen pykälän toisessa momentissa säädetään: Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on 

valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty 

toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Osakeyhtiölain 6. luvun yhdeksännessä pykälässä säädetään hallituksen jäsenten valinnasta. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto 

valitsee jäsenet. Uuden osakeyhtiölain osakeyhtiölakityöryhmän mietinnössä ehdotettiin, että 

hallintoneuvoston oikeudesta valita hallituksen jäsenet luovuttaisiin, mutta hallitus esitti kuitenkin 

että säännös säilytetään. Uusi säännös poikkeaa kuitenkin entisestä, sillä aiemmassa 

lainsäädännössä hallituksen jäsenten valinnan olettamasäännös oli toisin päin: hallintoneuvosto 

valitsi hallituksen jäsenet, ellei yhtiöjärjestyksessä muuta määrätty. Yhtiöjärjestyksessä voidaan 

myös määrätä, että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä valitaan muussa järjestyksessä. Jos 

jäsentä ei kuitenkaan ole valittu muussa järjestyksessä, yhtiökokous voi valita jäsenen, jollei 

yhtiöjärjestyksestä johdu muuta. Muu järjestys voi olla esimerkiksi hallintoedustuslakiin 

(henkilöstön edustamisesta yritysten hallinnossa annettu laki 24.8.1990/725) perustuva henkilöstöä 

edustavien jäsenten valinta hallitukseen. Osakkeenomistajilla on kuitenkin aina oikeus valita 

enemmistö hallituksen jäsenistä (HE 109/2005).

Kuudennen luvun kymmenennessä pykälässä säädetään hallituksen jäsenten kelpoisuudesta. 

Lähtökohtana on pidetty sitä, että henkilö, joka ei pysty huolehtimaan omista asioistaan, ei voisi 

tulla valituksi hallituksen jäseneksi (HE 109/2005). Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, 

eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai 

joka on konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään 

liiketoimintakiellosta annetussa laissa. (13.12.1985/1059). Lain neljännen pykälän mukaan 

liiketoimintakieltoon asetettu ei saa toimia yhteisön, esimerkiksi osakeyhtiön, hallituksen jäsenenä.
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Kuitenkin liiketoimintakiellosta annetun lain 4 pykälän 3 momentin mukaan tuomioistuin voi 

erityisistä syistä määrätä, että kielto ei koske tiettyä liiketoimintaa, tiettyjä tehtäviä taikka toimintaa 

tietyssä yhteisössä tai säätiössä. Osakeyhtiölain 10 pykälän toisessa momentissa todetaan, että 

vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei 

rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Kuudennen luvun yhdennessätoista pykälässä säädetään hallituksen jäsenen toimikaudesta. 

Julkisessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä. Toimikaudesta voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Lain olettamasäännöksestä 

poikkeava määräys voi koskea sekä toimikauden pituutta että valinnan tekevää yhtiökokousta. 

Henkilövalinnat voidaan siis edelleen osoittaa varsinaisesta yhtiökokouksesta erilliseen 

yhtiökokoukseen. Toimikausi päättyy, ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta 

päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, tai uutta jäsentä valittaessa

päätetä toisin. Hallituksen jäsen voi erota, tai hänet voidaan erottaa koska tahansa toimikauden 

aikana (12§: 1 ja 13§: 1 ). Hallituksen jäsenen voi erottaa se, joka on hänet valinnut eli käytännössä 

useimmiten yhtiökokous.

2.2.1.2 Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki

Tasa-arvolain (15.4.2005/232) 4a pykälässä säädetään, että valtion komiteoissa ja 

neuvottelukunnissa sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla 

sekä naisia että miehiä kumpaakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen 

poliittisessa päätöksenteossa naiset ovat vakiinnuttaneet asemansa ja päätösvaltansa. Lisäksi tasa- 

arvolaissa (6§) säädetään työnantajan velvollisuudesta edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 

sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Työnantajan tulee lain mukaan muun muassa toimia 

siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä ja edistää naisten ja miesten 

tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla 

etenemiseen.

Suomessa on valtio-omisteisissa yhtiöissä kolmisen vuotta sovellettu naiskiintiöajattelua. 

Tavoitteena on ollut, että valtion esittämistä halIitusehdokkaista 40 % olisi naisia valtio- 

omisteisissa yhtiöissä. Asiasta on säädetty tasa-arvolain 4a pykälässä: Jos julkista valtaa
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käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä 

on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, 

toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Valtioyhtiöiden asettama 40 %:n tavoite naisjäsenistä hallituksissa on suurin piirtein toteutunut 

Kauppa-ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikön mukaan. (HS 30.12.2005).

Monimuotoisuuden sääntelyyn Suomessa liittyy tasa-arvolain lisäksi kiinteästi yhdenvertaisuuslaki 

(20.1.2004/21). Yhdenvertaisuuslaissa säädetään tasa-arvosta työelämässä ja koulutuksessa pois 

lukien naisten ja miesten välinen tasa-arvo, josta siis säädetään tasa-arvolaissa. 

Yhdenvertaisuuslain tavoite kulminoituu kuudenteen, syrjinnän kielto - pykälään. Sen mukaan 

ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Muuta pakottavaa lainsäädäntöä kuin tasa-arvolaki ja 

yhdenvertaisuuslaki ei Suomessa ole monimuotoisuuteen liittyen.

2.2.1.3 Corporate governance - suositus listatuille yhtiöille

HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkaisema 

Suositus listayhtiöiden hallinnointi-ja ohjausjärjestelmistä tuli voimaan vuoden 2004 heinäkuussa. 

Se pohjautuu Euroopan komission 21.5.2003 antamaan tiedonantoon yhtiöoikeuden uudistamisesta 

ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantamisesta. Suositukseen on kerätty tärkeimmät 

seikat, jotka pörssiyhtiöiden tulisi ottaa hallinnointimenetelmissään huomioon. Komission 

tiedonannon 2l.5.2003 suosituksen mukaan Suomen kansallisen corporate governance - 

suosituksen noudattaminen on vapaaehtoista. Suosituksen noudattamisessa sovelletaan ei estettä ei 

pakkoa — periaatetta (comply or explain - principle). Tämä tarkoittaa sitä, että suosituksen 

noudattamatta jättämisestä tulee ilmoittaa ja kertoa syyt noudattamatta jättämiselle.

Suosituksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa 

toimitusjohtajan, se hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa 

johtamisjärjestelmän toiminnan sekä huolehtii siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan 

noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.
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Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja, vaan he edustavat 

yleistä osakkeenomistajien intressiä.

Hallituksen jäsenten valinnassa corporate governance -ohjeistus pohjautuu osakeyhtiölakiin. 

Pääsäännön mukaan hallituksen valitsee yhtiökokous, mutta yhtiössä voi olla myös 

nimitysvaliokunta, joka valmistelee hallituksen jäsenten valinnan yhtiökokoukselle. Valitsemalla 

hallituksen osakkeenomistajat vaikuttavat yhtiön hallintoon ja sitä kautta koko yhtiön toimintaan 

(Suositus 10). Hallituksen jäsenten määrästä on todettu suosituksessa 11 seuraavaa: Hallituksen 

tehtävien tehokas hoitaminen edellyttää, että hallitukseen kuuluisi mielellään vähintään viisi 

jäsentä. Kuitenkin pienehköissä pörssiyhtiöissä voidaan saavuttaa riittävän tehokas hallituksen 

toiminta jo kolmella jäsenellä. Suosituksessa 12 säädetään hallituksen jäsenten toimikaudesta: 

Omistajaohjauksen tehokas toteutuminen edellyttää, että jäsenet arvioidaan ja valitaan hallitukseen 

vuosittain yhtiökokouksessa. Koska osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta ja 

uudelleenvalinnasta, ei jäsenten peräkkäisiä toimikausia ole tarpeen rajoittaa.

Hallituksen jäsenten ominaisuuksista suosituksessa on säädetty kohdassa 15. Hallitukseen 

jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi 

aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallitustehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii yritystoiminnan 

tai sen osa-alueiden tuntemusta. Suositus ei suoraan ohjaa valitsemaan demografisilta tekijöiltään 

erilaisia jäseniä hallitukseen, mutta sisältää seuraavan lausuman: Hallituksen tehtävien ja 

tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on monipuolinen ja 

toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen. Kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon myös jäsenten 

ikä- ja sukupuolijakauma. Eri ikäryhmää, kansallisuutta, sukupuolta tai koulutusta edustavien 

henkilöiden valitsemiseen pörssiyhtiöillä ei kuitenkaan Suomessa ole velvollisuutta. Lisäksi 

suosituksessa 15 todetaan, että hallituksen jäsenellä on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön 

asioihin riittävän laajasti. Hallituksen jäseneltä, erityisesti hallituksen puheenjohtajalta, vaaditaan 

usein huomattavaa työpanosta myös kokousten ulkopuolella. Hallituksen jäsenen käytettävissä 

olevan ajan riittävyyden arviointiin vaikuttavat esimerkiksi hänen päätoimensa, sivutoimensa ja 

samanaikaiset muut hallitustehtävät.
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2.2.2 Kansallinen sääntely muissa Euroopan Unionin maissa

Kuten aiemmin EU-oikeuden yhteydessä luvussa 2.1.2 todettiin, ovat Euroopan unionin komission 

tiedonanto 21.5.2003 sekä komission suositus (2005/162/E) pitkälti luoneet perustan yhteisön 

jäsenmaiden nykyiselle kansalliselle corporate governance - sääntelylle.

Monissa yhteisön jäsenmaissa ollaan kuitenkin oltu valveutuneita corporate governances osalta jo 

aikaisemmin. Isossa-Britanniassa corporate governance - keskustelu lähti käyntiin jo 1990-luvulla 

tuolloin tapahtuneiden yritysskandaalien, Coloroll ja Polly Peck, siivittämänä. Myös 

omistusrakenteen keskittyminen suurille institutionaalisille sijoittajille lisäsi sijoittajien 

kiinnostusta ja vaikutusvaltaa yhtiön hallintoon liittyen ja näin corporate governance - keskustelua 

kohtaan. Isossa-Britanniassa perustettiin tuolloin komitea, The Committee on the Financial 

Aspects of the Corporate Governance, kehittämään ohjeistuksia ja suosituksia hallintokäytäntöihin 

ja niiden raportointiin liittyen. Komitean työn merkittävä tavoite oli vähentää yritysskandaaleista 

syntynyttä epäluottamusta isobritannialaisten yritysten hallintoon ja raportointiin. Ensimmäinen 

corporate governance - ohjeistus julkaistiinkin jo joulukuussa 1992. Tämä Cadbury Commiitteern 

raportti, The Financial Aspects of Corporate Governance, loi pohjan Iso-Britannian hallintotavan 

sääntelylle. (Cadbury 2002). Kuitenkin Euroopan komission tiedonanto ja suositus 2000-luvulla 

ovat innoittaneet Iso-Britanniaa ja Euroopan Unionin muita jäsenmaita corporate governance - 

suositusten uudistamiseen ja parantamiseen sekä antaneet kansallisille suosituksille nykyisen 

yhdenmukaisemman muodon ja perustan.

Komission tiedonannossa todetaan, että jäsenvaltioiden olisi pantava tiedonannon vaatimukset 

täytäntöön edellyttämällä, että tiettyä sääntöä joko noudatetaan tai siitä poikkeamisen syyt 

selitetään (comply or explain -periaate). Näin on kaikissa EU-15 maissa tehtykin, sillä jokaisesta 

suosituksesta löytyy maininta, että suosituksen noudattamisessa noudatetaan comply or explain - 

periaatetta. Taulukossa 4 on esitetty EU-15 jäsenmaiden uusimmat corporate governance — 

suositukset ja se, mitä suosituksissa säädetään yrityksen hallintorakenteesta, hallituksen jäsenten 

valinnasta, hallituksen koosta, ulkoisista ja riippumattomista jäsenistä sekä hallituksen 

monimuotoisuuden eri osa-alueista ja verrattu näitä Euroopan komission tiedonantoon ja 

suositukseen sekä OECD:n corporate governance - suositukseen (Linkit suosituksiin löytyvät 

European Corporate Governance Insititutem, ECGLn intemet-sivuilta).
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Taulukko 4

Valtio Alankomaat Belgia Espanja Iso-Britannia ja 
Irlanti

1. Suosituksen
nimi & julkaisuajan
kohta

The Tabaksblat Code/The
Dutch Corporate 
Governance Code
9.12.2003

The Belgian Code on 
Corporate Governance 
9.12.2004

Unified Code on Good 
Corporate Governance 
(draft) 24.2.2006

The Combined Code on 
Corporate Governance 
3.7.2006

2. Hallintorakenne Kaksiportainen myös
yksiportainen käytössä

Yksiportainen Yksiportainen Yksiportainen

3. Hallituksen
jäsenten valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa
- hallituksen jäsenet. 
Yhtiökokous päättää 
lopullisesti. Supervisory — 
hallitus valitsee 
management - hallituksen

Nimitysvaliokunta esittää 
nimeämiset hallitukselle. 
Hallitus kertoo ehdotukset 
yhtiökokoukselle, joka 
tekee lopullisen valinnan

Nimitysvaliokunta esittää 
jäsenehdokkaat 
hallitukselle. Hallitus 
esittää ehdokkaat 
yhtiökokoukselle, joka 
tekee lopullisen valinnan

Nimitysvaliokunta 
ehdottaa hallitukselle 
jäsenkandidaatit. 
Yhtiökokous valitsee 
jäsenet hallituksen 
esityksen perusteella

4. Hallituksen koko Supervisory -
hallituksella tulee olla 
sopiva kokoonpano 
velvoitteiden hoitamiseen 
kunnolla

Riittävän pieni
toimiakseen tehokkaasti, 
mutta myös riittävän suuri

7-15 jäsentä Riittävän pieni, ettei ole 
tehoton, mutta riittävän 
suuri, jotta kaikki 
tarvittavat taidot ja 
kokemus hallituksessa

5. Ulkoiset &
riippumattomat
jäsenet

Kaikkien (yksi poikkeus 
sallitaan) supervisory - 
hallituksen jäsenten tulee 
olla riippumattomia

Vähintään puolet
hallituksesta ulkoisia 
jäseniä, joista vähintään 3 
riippumattomia

Riippumattomia jäseniä 
aina 3 tai enemmän ja 
samalla 1/3 jäsenistä

Vähintään puolet (pois 
lukien puheenjohtoa) 
jäsenistä riippumattomia 
jäseniä

6. Sukupuolijakauma Ei mainintaa
suosituksessa.

Katso kohta 7. Riittävän monimuotoinen 
sukupuolijakauma. Jos 
naisia ei ollenkaan tai 
vähän, kerrottava syyt. 
Nimitysvaliokunnan tulee 
edistää naisten 
nimeämistä jäseniksi

Ei mainintaa 
suosituksessa.

7. Koulutuksen
monimuotoisuus

Vähintään yhden
supervisory - hallituksen 
jäsenistä tulee olla 
laskennan & rahoituksen 
ammattilainen

Tarpeellinen 
monimuotoisuus, taidot, 
kokemus ja tietämys tulee 
ottaa hallituksen kokoon
panossa huomioon

Riittävä tiedon ja 
kokemuksen 
monimuotoisuus, jotta 
hallitus voi hoitaa 
tehtävänsä tehokkaasti, 
objektiivisesti ja 
riippumattomasti

Hallituksessa tulee olla 
riittävä taitojen ja 
kokemuksen tasapaino

8. Ikäjakauma Ei mainintaa
suosituksessa.

Katso kohta 7. Katso kohta 7. Katso kohta 7.

9. Kansainvälinen 
monimuotoisuus

Ei mainintaa
suosituksessa.

Katso kohta 7. Katso kohta 7. Katso kohta 7.

10. Muut
luottamustoimet/
ajankäyttö

Management - hallituksen
jäsenellä max. 2 superviso
ry - hallituksen jäsenyyttä 
listayhtiöissä. Supervisory- 
jäsenellä yhteensä max. 5 
jäsenyyttä

Ulkoisilla jäsenillä tulee 
olla riittävästi aikaa hoi
taa velvoitteensa. Max. 5 
hallitus paikkaa 
listayhtiöissä.

Riittävästi aikaa hoitaa 
velvoitteensa tehokkaasti. 
Hallituksen jäsenten 
muiden
luottamustehtävien 
määrää tulee rajoittaa.

Hallituksen jäsenillä tulee 
olla riittävästi aikaa hoitaa 
velvoitteensa. Sisäisellä 
jäsenellä korkeintaan yksi 
muu hallituksen jäsenyys 
FTSE 100 yrityksessä.
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Valtio Italia Itävalta Kreikka Luxemburg

1. Suosituksen
nimi & julkaisuajan
kohta

Corporate Governance
Code/Codice de 
Autodisciplina
14.3.2006

Austrian Code of
Corporate Governance 
9.6.2006

Principles of Corporate 
Governance
24.7.2001

The Ten Principles of 
Corporate Governance of 
the Luxembourg Stock 
Exchange
20.9.2006

2. Hallintorakenne Yksiportainen myös 
kaksiportainen käytössä

Kaksiportainen Yksiportainen Yksiportainen

3. Hallituksen
jäsenten valinta

Nimitysvaliokunta tekee
ehdotukset hallitukselle. 
Yhtiökokous valitsee 
jäsenet hallituksen 
esityksen perusteella.

Nimitysvaliokunta 
esittelee ehdokkaat 
yhtiökokoukselle, joka 
tekee lopullisen valinnan 
Supervisory -hallituksen 
jäsenistä. Supervisory - 
hallitus valitsee 
management-hallituksen 
jäsenet.

Ei mainintaa 
suosituksessa

Nimitysvaliokunta 
valitsee ehdokkaat ja 
esittelee ne
yhtiökokoukselle, joka 
tekee lopulliset valinnat.

4. Hallituksen koko Ei mainintaa
suosituksessa.

Supervisory -hallituksessa 
max. 10 jäsentä ilman 
henkilöstönedustaj ia

Riittävän suuri, jotta 
hallituksessa sekä ulkoisia 
että sisäisiäjäseniä

Riittävän suuri laajan 
ammattitaidon 
takaamiseksi. Max 16 
jäsentä.

5. Ulkoiset &
riippumattomat
jäsenet

Hallituksessa sekä sisäisiä
että ulkoisia jäseniä. 
Ulkoisista riittävä määrä 
riippumattomia

Supervisory -hallituksessa 
tulee olla s. -hallituksen 
mielestä riittävä määrä 
riippumattomia jäseniä.

Hallituksen tulee sisältää 
sekä ulkoisia että sisäisiä 
jäseniä

Hallituksessa tulee olla 
riittävä määrä 
riippumattomia j äseniä.

6. Sukupuolijakauma Ei mainintaa
suosituksessa.

Ei mainintaa 
suosituksessa.

Ei mainintaa 
suosituksessa.

Katso kohta 7.

7. Koulutuksen
monimuotoisuus

Jäseniä valittaessa tulee
arvioida jäsenten 
kokemusta ja 
luonteenpiirteitä suhteessa 
yrityksen kokoon, 
monimutkaisuuteen ja 
toimialaan.

Supervisory -hallituksen 
jäseniä valittaessa tulee 
ottaa huomioon 
ammatillisen osaamisen 
tasapano hallituksessa 
ottaen huomioon yhtiön 
toimiala ja rakenne.

Ulkoisilla jäsenillä tulee 
olla sopiva ammatillinen 
kokemus, sosiaalinen 
status j a obj ektii vinen 
harkintakyky.

Hallituksessa tulee olla 
monipuolinen valikoima 
henkilöitä, joilla on 
toisiaan täydentävä 
kokemus, tiedot ja taidot.

8. Ikäjakauma Katso kohta 7. Katso kohta 7. Katso kohta 7. Katso kohta 7.

9. Kansainvälinen
monimuotoisuus

Katso kohta 7. Katso kohta 7. Katso kohta 7. Katso kohta 7.

10. Muut
luottamustoimet/
ajankäyttö

Hallituksen jäsenyys tulee
ottaa vastaan vain jos 
jäsenellä on tarpeeksi 
aikaa hoitaa tehtävänsä 
huolella. Hallitus 
määrittelee hyväksytyt 
maksimimäärät 
luottamustehtäville

Supervisory -hallituksen
jäsenellä saa
olla korkeintaan yhteensä
8 mandaattia listatuissa 
yhtiöissä. Management - 
hallituksen jäsenellä max.
4. Hallituksen 
puheenjohtajuus lasketaan 
kahdeksi mandaatiksi.

Ei mainintaa 
suosituksessa.

Jäsenen tulee järjestää 
riittävästi aikaa 
velvollisuuksiensa 
hoitamiseksi ja rajoittaa 
muita sitoumuksiaan. 
Sisäisellä jäsenellä voi 
olla max. 1 ulkoinen 
jäsenyys. Jäsenellä voi 
olla vain 1 hallituksen 
puheenjohtajuus 
listayhtiössä.
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Valtio Portugali Ranska Ruotsi Saksa

1. Suosituksen
nimi & julkaisuajan
kohta

White Book of Corporate
Governance in Portugal 
10.4.2006

The Corporate
Governance of listed 
Corporations
3.10.2006

Swedish Code of
Corporate Governance 
13.9.2007

German Corporate 
Governance Code
14.6.2007

2. Hallintorakenne Yksiportainen. Myös
kaksiportainen käytössä.

Yksiportainen Yksiportainen Kaksiportainen

3. Hallituksen 
jäsenten valinta

Nimitysvaliokunta esittää 
ehdokkaat hallitukselle.

Nimitysvaliokunta esittää 
jäsenehdokkaat 
hallitukselle, joka esittää 
nämä yhtiökokoukselle. 
Yhtiökokous tekee 
jäsenten lopulliset 
valinnat.

Yhtiökokouksen sisäinen 
nimitysvaliokunta 
valmistelee jäsenten 
valinta ja yhtiökokous 
tekee lopulliset valinnat

Yhtiökokous valitsee 
Supervisory -hallituksen 
jäsenet, joka valitsee 
management -hallituksen 
jäsenet.

4. Hallituksen koko Riittävän suuri johdon
valvontaan, mutta 
riittävän pieni, jotta 
päätöksenteko tehokasta. 
Koon noudatettava 
eurooppalaisia standardeja

Ei mainintaa 
suosituksessa

Hallitus ei saa olla liian 
suuri, jotta se voi toimia 
yksinkertaisin ja 
tehokkain
työskentelymetodein.

Ei mainintaa 
suosituksessa

5. Ulkoiset &
riippumattomat
jäsenet

Hallituksessa tulee olla
enemmän ulkoisia kuin 
sisäisiä jäseniä. Osa 
ulkoisista jäsenistä tulee 
olla riippumattomia.

Merkittävän osuuden 
jäsenistä tulee olla 
riippumattomia mielellään 
vähintään puolet

Enemmistön jäsenistä 
tulee olla riippumattomia. 
Kahden riippumattoman 
jäsenen tulee 
olla riippumattomia myös 
suurimmista 
osakkeenomistaj ista.

Supervisory -hallituksessa 
tulee olla riittävä määrä 
riippumattomia jäseniä.

6. Sukupuolijakauma Ei mainintaa 
suosituksessa.

Ei mainintaa
suosituksessa

Tasaveroisen 
sukupuolijakauman tulee 
olla tavoitteena

Ei mainintaa 
suosituksessa

7. Koulutuksen
monimuotoisuus

Ei mainintaa
suosituksessa

Ei mainintaa
suosituksessa

Hallituksessa tulee olla 
yhtiön erityispiirteet 
huomioon ottaen sopiva 
kokoonpano edustaen 
jäsenten kokemustenja 
taustan monimuotoisuutta 
ja laajuutta

Jäsenillä tulee olla 
kokonaisuutena riittävä 
tietämys, kyvyt ja 
kokemus tehtävien 
kunnolla hoitamiseen.

8. Ikäjakauma Ei mainintaa 
suosituksessa

Ei mainintaa 
suosituksessa

Katso kohta 7. Hallituksen jäsenille tulee 
määrittää ikäraja.

9. Kansainvälinen
monimuotoisuus

Ei mainintaa
suosituksessa

Ei mainintaa 
suosituksessa

Katso kohta 7. Yhtiön kansainväliset 
toiminnot tulee ottaa 
huomioon supervisory - 
hallituksen j äseniä 
valittaessa

10. Muut
luottamustoimet/
ajankäyttö

Kaikkien jäsenten tulee 
omistaa riittävästi aikaa 
tehtävien kunnolla 
hoitamiseksi.

Jäsenellä tulee olla 
riittävästi aikaa 
velvoitteidensa hoitoon. 
Jäsenellä yhteensä max. 4 
hallituspaikkaa listatuissa 
yhtiöissä.

Jäsenellä ei saa olla liikaa 
muita velvoitteita, jotta 
hän voi hoitaa tehtävänsä 
kunnolla.

Management -hallituksen 
jäsenillä saa olla 
korkeintaan 5 muuta 
hallituksenj äsenyyttä 
listaamattomissa 
yrityksissä.
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Valtio Suomi Tanska OECD:n suositus EU-komission
lausunnot

1. Suosituksen
nimi & julkaisuajan
kohta

Suositus listayhtiöiden
hallinnointi-ja 
ohjausjärjestelmistä 
(Corporate Governance) 
Joulukuu 2003

Report on Corporate 
Governance in Denmark 
Joulukuu 2003

OECD Principles for 
Corporate Governance 
22.4.2004

Komission tiedonanto 
21.5.2003 & Komission 
suositus
15.2.2005

2. Hallintorakenne Yksiportainen. Voi olla 
myös kaksiportainen: 
hallintoneuvosto.

Yksiportainen tai 
kaksiportainen

Suositukset sopivat 
sovellettaviksi kaikkiin 
hallintorakenteisiin

Yhtiö voi valita yksi- 
tai kaksiportaisen 
hallituksen välillä

3. Hallituksen
jäsenten valinta

Nimitysvaliokunta
valmistelee j äsenten 
valinnan ja tekee 
ehdotuksen 
yhtiökokoukselle. 
Yhtiökokous valitsee 
jäsenet.

Nimitysvaliokunta tekee
pohj ustustyön j äsenten 
valinnassa. Yhtiökokous 
valitsee jäsenet.

Yhtiökokouksella tulee 
olla oikeus valita ja 
erottaa hallituksen jäsenet.

Nimitysvaliokunta tekee 
suositukset hallitukselle 
jäsenten nimittämisestä tai 
erottamisesta. Valinnoista 
vastaa kansallisen 
yhtiölainsäädännön 
mukainen toimivaltainen 
elin.

4. Hallituksen koko Vähintään 5 jäsentä. 
Pienissä listayhtiöissä voi 
olla myös 3 jäsentä

Korkeintaan 6
yhtiökokouksen 
valitsemaa jäsentä

Ei mainintaa 
suosituksessa

Ei mainintaa EU- 
komission lausunnoissa

5. Ulkoiset &
riippumattomat
jäsenet

Enemmistön jäsenistä
oltava riippumattomia.
Lisäksi
kahden oltava
riippumattomia
merkittävistä
osakkeenomistaj ista

Enemmistön jäsenistä
tulee olla riippumattomia

Riittävän määrän jäsenistä 
tulee olla riippumattomia 
johdosta, osan myös 
oltava riippumattomia 
suurimmista

Riittävä määrä 
riippumattomia jäseniä. 
Tarkkaa määrää ei 
kuitenkaan tulisi 
määritellä yhteisötasolla 
ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset 
oikeusjärjestelmät.

6. Sukupuolijakauma Hallituksen
kokoonpanossa voidaan 
ottaa huomioon 
myös jäsenten ikä-ja 
sukupuolijakauma.

Ei mainintaa
suosituksessa.

Ei mainintaa 
suosituksessa

Ei mainintaa EU- 
komission lausunnoissa

7. Koulutuksen 
monimuotoisuus

Jäsenillä tulee olla
monipuolinen toisiaan 
täydentävä kokemus ja 
osaaminen

Jäsenillä tulee olla
riittävät tiedot ja kokemus 
yhtiön tarpeisiin nähden

Jäsenillä tulee olla 
toisiaan täydentävät 
tiedot, kompetenssi ja 
osaaminen.

Jäsenillä tulee olla 
tarvittava eri alojen 
tietämys, arviointikykyjä 
kokemus tehtäviensä 
suorittamiseksi 
moitteettomaksi.

8. Ikäjakauma Hallituksen
kokoonpanossa voidaan 
ottaa huomioon 
myös jäsenten ikä- ja 
sukupuolijakauma.

Yhtiön tulee asettaa
suositeltava eläkeikä 
hallituksen jäsenilleen.

Ei mainintaa 
suosituksessa.

Katso kohta 7.

9. Kansainvälinen
monimuotoisuus

Jäsenillä tulee olla
monipuolinen toisiaan 
täydentävä kokemus ja 
osaaminen

Jäsenillä tulee olla riittävä
kansainvälinen kokemus 
jos se on yhtiön tarpeet 
huomioon ottaen tarpeen.

Katso kohta 7. Katso kohta 7.

10. Muut
luottamustoimet/
ajankäyttö

Hallituksen jäsenellä ja
varsinkin puheenjohtajalla 
on oltava mahdollisuus 
paneutua yhtiön asioihin 
riittävän laajasti.

Jäsenellä, joka toimii
myös johtotehtävissä max.
3 hallituksen jäsenyyttä 
tai korkeintaan 1 jäsenyys 
konsernin ulkopuolelta tai 
puheenjohtajan paikka.

Jäsenten tulee sitoutua 
tehokkaasti tehtäviensä 
hoitamiseen. Useat 
hallituspaikat saattavat 
häiritä hallituksen jäsenen 
suoriutumista 
tehtävistään.

Kunkin jäsenen on 
varattava riittävästi aikaa 
tehtävineen ja 
sitouduttava rajoittamaan 
muiden ammatillisten 
sitoumustensa määrää.
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3. Teoria ja aikaisempi tutkimus

3.1 Monimuotoisuus

3.1.1 Monimuotoisuuden ulottuvuudet

Hallituksen monimuotoisuuden käsite sisältää laajimmillaan yksittäisten jäsenten iän, sukupuolen, 

kansallisuuden, kulttuurin, uskonnon, äänestäjäkunnan edustuksen, riippumattomuuden, 

ammatillisen taustan, tietämyksen, tekniset taidot ja kokemuksen, kaupallisen- ja 

toimialaosaamisen sekä ura-ja elämänkokemuksen (Milliken ja Martins 1996).

Maznevskin (1994) mukaan ryhmän jäsenten monimuotoisuuden lähteet voidaan jakaa kahteen 

ulottuvuuteen. Ensimmäinen monimuotoisuuden ulottuvuus on rooleihin liittyvä monimuotoisuus, 

joka pitää sisällään jäsenen ammatin, organisatorisen aseman, erityisosaamisen ja — taidot sekä 

perheroolin. Maznevskin mukaan monimuotoisuus tämän ulottuvuuden näkökulmasta on usein 

itsestään selvää ja hyväksyttyä. Organisaation päätöksenteonryhmissä rooleihin liittyvä 

monimuotoisuus on usein tarkoituksellista. Toinen monimuotoisuuden ulottuvuus sisältää jäsenten 

luontaiset ominaisuudet, joita ei yleensä voida muuttaa. Tällaisia ominaisuuksia ovat ikä, 

sukupuoli, kansallisuus, kulttuuri, informaation käsittelytyyli ja persoonallisuus. Tämänkaltainen 

monimuotoisuus ei välttämättä ole julkista ja itsestään selvää, ja usein ihmisten on vaikeampi 

ymmärtää ja hyväksyä sitä (Maznevski 1994).

Tässä tutkimuksessa hallituksen monimuotoisuuden käsite pitää sisällään kolme jäsenten 

luontaisiin ominaisuuksiin liittyvää monimuotoisuuden käsitettä, jäsenten iän, sukupuolen ja 

koulutuksen sekä rooleihin liittyvältä monimuotoisuuden alueelta jäsenten muiden 

luottamustehtävien määrän. Kansallisuuksien monimuotoisuus jouduttiin jättämään tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, sillä bio-ja lääkealan yhtiöiden vuosikertomuksista ei löydetty riittävästi 

tietoa hallitusten jäsenten kansallisuuksista.
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3.1.2 Monimuotoisuuden vaikutus organisaation ja ryhmän menestykseen

The results of research on heterogeneity in groups suggest that diversity offers both a great 

opportunity for organisations as well as an enormous challenge. ” (Milliken ja Martins. 1996, 
403)

Ling (1990) on tunnistanut kahdentyyppisiä etuja monimuotoisuudesta päätöksenteonryhmissä: 

spesifiset ja yleiset edut. Spesifiset monimuotoisuuden edut tarkoittavat niitä etuja, joita ryhmä saa 

jäsentensä erityisosaamisesta. Jokaisen jäsenen erityistaidot antavat kontribuutionsa ryhmän 

osaamiselle ja täydentävät toisiaan. Yleiset monimuotoisuuden edut ovat niitä etuja, jotka ryhmä 

saavuttaa sillä, että se on monimuotoinen.

Organisaation tai ryhmän monimuotoisuudesta on tutkijoiden mukaan useita hyötyjä. Cox ja Blake 

(1991) tunnistivat kuusi seikkaa, joihin monimuotoisuus ja sen oikeanlainen johtaminen vaikuttaa 

positiivisesti. Näitä ovat kustannusten väheneminen, resurssien saatavuus, markkinointi, luovuus, 

ongelmanratkaisu ja organisaation joustavuus. Robinson ja Dechantin (1997) mukaan muita 

hyötyjä näiden kuuden lisäksi ovat lahjakkuuksien parempi hyödyntäminen, resurssien parempi 

saatavuus sekä markkinaympäristön parempi ymmärtäminen.

3.1.2.1. Lahjakkuuksien hyödyntäminen ja resurssien saatavuus

Robinson ja Dechantin (1997) mukaan kilpailuedun säilyttäminen riippuu yrityksen kyvystä 

optimoida arvokas henkinen pääoma. Yrityksillä, jotka ovat parempia rekrytoimaan, kehittämään, 

säilyttämään ja ylentämään erilaisia työntekijöitä, on kilpailuetu niihin yrityksiin nähden, jotka 

eivät tähän pysty. Lahjakkaat henkilöt valitsevat yritykset, jotka arvostavat heidän taitojaan ja ovat 

halukkaampia investoimaan omaan osaamiseensa, jos he uskovat että heitä kohdellaan yrityksessä 

reilusti ja heillä on mahdollisuuksia edetä urallaan.

3.1.2.2. Markkinaympäristön ymmärtäminen

Yritysten markkinat, asiakkaat, tavarantoimittajat ja kuluttajat, ovat mon im uoto i stuneet viime 

vuosina nopeasti (Robinson, Dechant 1997). Hyödykkeiden ja palveluiden myynti helpottuu useilla
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tavoilla, jos organisaation jäsenkoostumus vastaa markkinoita. Erityisesti naiset ja vähemmistöt 

työskentelevät mieluummin työnantajalla, joka arvostaa monimuotoisuutta, he voivat myös 

mieluummin ostaa tällaisten yritysten tuotteita. Lisäksi kulttuurilla on huomattavaa merkitystä 

kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Monimuotoiset ryhmät ja organisaatiot osaavat todennäköisesti 

ottaa paremmin huomioon nämä kuluttajien käyttäytymisen)! (Cox & Blake 1991). Tämä 

kuluttajien parempi ymmärtäminen lisää myös yrityksen mahdollisuuksia valloittaa uusia 

markkinoita (Robinson & Dechant 1997)

3.1.2.3. Luovuus ja ongelmanratkaisukyky

Useat tutkijat ovat selvittäneet monimuotoisuuden vaikutusta ryhmän luovuuteen ja 

ongelmanratkaisukykyyn. Nemeth (1986) havaitsi tutkimuksessaan, että vähemmistöjen 

näkemykset stimuloivat ryhmän ratkaisuvaihtoehtoja, jotka eivät ole itsestäänselviä. Hän havaitsi 

myös, että vähemmistön jäseniä sisältävät ryhmät omaksuivat useampia strategioita ja identifioivat 

enemmän ratkaisuja kuin ryhmät, jotka olivat homogeenisia. Hän päätteli, että ryhmät, jotka 

altistuivat vähemmistöjen näkemyksille, ovat luovempia kuin homogeeniset ryhmät. Cox ja 

Blakern (1991) mukaan seuraus kulttuurisesta monimuotoisuudesta organisaatiossa ovat uusien 

näkökantojen ilmentyminen sen suoriutumiseen luovista tehtävistä.

Päätöksenteon laatu on paras, kun ryhmä ei ole liian monimuotoinen, eikä liian homogeeninen. 

Maznevski ( 1994) tuli siihen tulokseen, että monimuotoisuus auttaa ryhmää menestymään vain, jos 

monimuotoisuus on integroitu oikein ja tehokkaasti ryhmään. Integroimalla ryhmän jäsenten 

moninaiset vahvuudet ryhmä pystyy tuottamaan sellaisia ratkaisuja ja strategioita, jotka tuottavat 

parempia tuloksia kuin yksittäisten jäsenten kontribuutioiden summa olisi. Tämä synergian 

käsitteenä tunnettu seikka on kriittinen erityisesti johtoryhmille.

3.1.2.4. Joustavuus

Cox ja Blaken (1991) mukaan monimuotoisuus ja sen johtaminen parantavat organisaation 

joustavuutta. He esittävät tähän kaksi syytä. Ensinnäkin naisilla ja tietyillä vähemmistöillä on 

erityisen joustavat kognitiiviset toimintarakenteet. Esimerkiksi naiset sietävät miehiä paremmin 

monimerkityksellisyyttä. Monimerkityksellisyyden sietäminen taasen parantaa joustavuutta ja
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epäselvistä tehtävistä suoriutumista. Toisekseen, kun organisaatiossa aletaan johtaa 

monimuotoisuutta sen käytännöt avartuvat ja toimintatavat tulevat standardisoimattomammiksi. 

Näin siitä tulee sulava ja muuntautumiskykyinen. Jos organisaatio pystyy selviytymään siitä 

haastavasta muutoksesta, minkä monimuotoisuus tuo tullessaan, se selviytyy todennäköisesti hyvin 

myös muunlaisista muutoksista.

3.2 Corporate governance ja hallitus
Tässä tutkimuksessa monimuotoisuutta käsitellään hallituksen näkökulmasta. Tutkimusongelmana 

on vaikuttaako hallituksen monimuotoisuus julkisesti noteerattujen lääke- ja bioalan yritysten 

kannattavuuteen EU-15-alueella. Tämän vuoksi seuraavaksi käsitellään corporate governances eli 

yhtiön hallintotapaa ja hallituksen toimintaa ja merkitystä.

3.2.1 Agenttiteoria corporate governances taustalla

Corporate governance eli yhtiön hallinto tai hyvä hallintotapa on ollut olemassa jo siitä lähtien, kun 

yhtiöt alkoivat saavuttaa nykyistä muotoaan eli muutamia satoja vuosia (Cadbury 2002). Corporate 

governance - keskustelu sai alkunsa 1980-luvulla Yhdysvalloissa suurten yritysten 

omistusrakenteen muutosten yhteydessä ja vihamielisten yritysvaltausten lisääntyessä. 

Omistusrakenteen muutokset johtuivat eläkerahastojen pääomien valtavasta kasvusta ja niiden 

suuntautumisesta pörssiyhtiöiden omistukseen. Näin omistus siirtyi kasvavassa määrin 

ammattimaisten sijoittajien käsiin (Hirvonen ym. 2003). Eurooppaan ja ensimmäisenä Iso- 

Britanniaan corporate governance - keskustelu rantautui 1990-luvulla suurten yritysskandaalien ja 

Yhdysvalloista käynnistyneiden omistusrakenteen muutosten vauhdittamana. Corporate 

governances tarpeen teoreettinen pohja eli agenttiteoria luotiin kuitenkin jo 1970-luvulla Jensenin 

ja Mecklingin (1976) uraauurtavassa tutkimuksessa.

Jensen ja Meckling (1976) määrittelevät yrityksen joukkona sopimuksia. Sopimussuhteet ovat 

yrityksen ydin, eivätkä ainoastaan sopimukset työntekijöihin vaan myös tavarantoimittajiin, 

asiakkaisiin, luotonantajiin jne. Heidän mukaansa yritys voidaan määrittää seuraavalla tavalla 

(Jensen ja Meckling, 1976,311):
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”The private corporation or firm is simply one form of legal fiction which serves as a nexus for 

contracting relationships and which is also characterized by the existence of divisible residual 

claims on the assets and cash flows of the organization which can generally be sold without 

permission of the other contracting individuals. ”

Faman (1980) mukaan omistuksen ja kontrollin erottaminen voidaan nähdä taloudellisen 

organisaation eli sopimusten joukon tehokkaana toimintamuotona. Itse asiassa omistuksen ja 

kontrollin eriyttämisen ajatus on lähtöisin jo vuodesta 1932. Tällöin Berle ja Means esittivät sen 

kirjassaan The Modem Corporation and Private Property, jonka teemana oli, että modernin 

liiketoiminnan omistajat eivät kontrolloi ja johda tätä liiketoimintaa (Hirvonen ym. 2003). 

Omistuksen ja kontrollin eli rahoituksen ja päätöksenteon erottaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa 

intressiristiriitoja (incentive problems) omistajien ja johdon välille.

Jensenin ja Mecklingin (1976) kehittämä agenttiteoria perustuu näihin omistuksen ja kontrollin 

eriytymisestä aiheutuviin intressiristiriitoihin. Heidän mukaansa agenttisuhde on sopimus, jossa 

yksi tai useampi henkilö (päämies; omistaja) sitouttaa toisen henkilön (agentti; johto) suorittamaan 

jotakin palvelua päämiehen lukuun, mikä edellyttää päätöksenteon delegointia agentille. Jos 

sopimuksen molemmat osapuolet ovat hyödyn maksimoijia, on olemassa hyvä syy olettaa, että 

agentti ei aina toimi päämiehen parhaan edun mukaan (Jensen ja Meckling 1976). Tällainen 

agenttisuhde on silti usein välttämätön yrityksen omistajille eli rahoittajille, sillä johdolla on 

erityistä asiantuntemusta eli inhimillistä pääomaa, jota rahoittajat tarvitsevat saadakseen tuottoa 

varoilleen (Shleifer ja Vishny 1997).

Agenttiongelma perustuu omistajien ongelmaan varmistaa, että johto ei käytä heidän varojaan 

väärin omiin tarkoituksiinsa tai tehottomasti (Shleifer, Vishny 1997). Agenttiteoriaan ja 

agenttiongelmaan liittyvät tiiviisti agenttikustannukset, jotka Jensen ja Meckling (1976) 

pioneerityössään määrittelivät. Heidän mukaansa päämiehen ja agentin on yleisesti ottaen 

mahdotonta varmistaa ilman kustannuksia, että agentti tekee päämiehen kannalta optimaalisia 

päätöksiä. Jensen ja Meckling määrittelevät agenttikustannukset seuraavien tekijöiden summaksi: 

1) päämiehen valvontakustannukset, 2) agentin sitoutumiskustannukset sekä 3) jäännöstappio 

(residual loss), jolla tutkijat tarkoittavat sitä kustannusta, joka syntyy päämiehelle kun agentin 

päätökset eivät täysin vastaa päämiehelle optimaalisimpia päätöksiä.
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Shleifer ja Vishnyn (1997) mukaan corporate governance käsittää tapoja, joilla rahoittajat voivat 

varmistaa saavansa tuottoa investoinnilleen. Myös Haapanen ym. (2002) toteavat että 

suppeimmillaan corporate govemance:lla on tarkoitettu puhtaasti osakkeenomistajien ja 

yritysjohdon välistä suhdetta ja näiden välistä intressiristiriitaa. Heidän mukaansa 

yksinkertaisimmillaan corporate govemancerssa on kyse johdon valvonnasta sekä niistä toimista, 

joiden avulla osakkeenomistajat pyrkivät varmistumaan siitä, että yritysjohto toimii omistajien 

parhaaksi. Tricker (1984, s.7) tiivistää saman asian seuraavasti: ”If management is about running 

business; governance is about seeing that it is run properly.”

3.2.2 Corporate governance

Corporate governance voidaan siis määritellä suppeasti, lähinnä omistajien taholta tulevaksi 

ohjaukseksi, tätä määritelmää käytetään etenkin anglosaksisessa maailmassa. Laajempi määritelmä 

sisältää myös muiden sidosryhmien ohjausvaikutuksen ja on suositumpi Manner-Euroopassa 

(Hirvonen ym. 2003). Haapanen ym. (2002) mukaan corporate govemance:n laajassa 

määritelmässä otetaan huomioon yrityksen hallinta ja yritysjohdon valvonta sekä ohjaus kaikkien 

sidosryhmien, kuten osakkeenomistajien, luotonantajien, henkilöstön, yhteiskunnan ja asiakkaiden 

kannalta. Myös Vinten (1998) esittää, että corporate governances ei tarvita pelkästään 

osakkeenomistajien intressien vaan myös muiden sidosryhmien intressien suojeluun. Corporate 

governance:11a on myös useita muita määritelmiä, joita on esitelty taulukossa 5.

Corporate govemancem suomenkielisestä käännöksestä ei ole vielä päästy yksimielisyyteen, 

vaikka aihe on Suomessakin tullut tutuksi jo 1990-luvulla. Usein käytettyjä käännöksiä ovat olleet 

muiden muassa yrityksen hallinta, yrityksen hallinnointi, yrityksen hallintokulttuuri, hyvä 

hallintotapa, hallinnointikäytäntö, yrityksen johtamis- ja valvontakulttuuri/järjestelmä, yrityksen 

johtamisen sidosryhmävalvonta, omistajaohjaus sekä Hirvosen, Niskakankaan ja Steinerin (2003) 

yksinkertainen ja ytimekäs käännös - yrityksen ohjaus (Hirvonen ym. 2003). Oikein toteutettuna 

yrityksen hallinta (corporate governance) ohjaa yritystä toimimaan omistajien eduksi kaikki 

sidosryhmät huomioivalla tavalla. Osakkeenomistajien nimittämä aktiivinen ja osaava hallitus on 

sen päävastuulleen arkkitehti (Haapanen ym. 2002).
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Taulukko 5 Corporate Governances määritelmiä
Tricker 
(1984, 7)

“If management is running the business, governance is about seeing that it is 
run properly.”

Tricker
(1984,10)

”Governance is different from management; and involves setting the corporate 
direction, involvement in executive action, supervision and accountability.”

Tricker
(1984, 8)

“Corporate governance is concerned with the processes by which corporate 
entities, particularly limited liability companies, are governed; that is with the 
exercise of power over the direction of the enterprise, the supervision and 
control of executive actions, the concern for the effect of the entity on other 
parties, the acceptance of a duty to be accountable and the regulation of the 
corporation within the jurisdiction of the states in which it operates.”

Demb ja 
Neubauer 
(1992,187)

”Corporate governance on prosessi, jonka puitteissa yrityksille saatetaan 
tietoon sidosryhmien oikeudet ja toivomukset.”

OECD (1999) ”Omistajaohjaus (corporate governance) kattaa tietyt yhtiön johdon, 
hallituksen, osakkeenomistajien ja sidosryhmien väliset suhteet. Se muodostaa 
lisäksi rakenteen, jonka välityksellä yhtiön tavoitteet asetetaan ja jonka 
perusteella niiden saavuttamiseksi käytettävät keinot sekä tulosten 
seurantamenettelyt määräytyvät. Omistajaohjauksessa keskitytään ongelmiin, 
jotka aiheutuvat omistuksen ja valvonnan erottamisesta ja etenkin 
osakkeenomistajien ja johdon välisestä päämies-agenttisuhteesta.”

Cadbury
(2002,1)

”Corporate governance on järjestelmä, jolla yhtiötä johdetaan ja valvotaan.”

3.2.3 Hallitus

Yrityksen hallinnon rakenne voidaan yleisesti ottaen jakaa kahteen luokkaan: kaksiportaiseen ja 

yksiportaiseen. Kaksiportaisessa rakenteessa valvonnan ja liikkeenjohdon tehtävät on eriytetty. 

Yrityksessä on hallintoneuvosto tai ylemmän portaan hallitus, jonka tehtävänä on pääasiallisesti 

johdon valvonta. Alemman portaan hallituksen jäsenet kuuluvat kaikki yhtiön toimivaan johtoon. 

Kaksiportainen rakenne on yleinen esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa. Yksiportaisessa 

rakenteessa toimiva johto ja yhtiön ulkoiset hallituksen jäsenet kuuluvat yhteen hallitukseen. 

Kaikki jäsenet ovat tasavertaisia ja yhteisvastuussa hallituksen päätöksistä. Ulkoisten jäsenten 

vaikutuksen ollessa voimakas hallitus voi taata laajan luottamuksen yhtiöön. Tämä malli on 

vallitseva anglosaksisissa maissa. (Suomela ym. 2002)
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Hallituksella on lukuisia tehtäviä. Cadbury Committee esittää raportissaan (ECGI) hallituksen 

tehtävistä seuraavaa:

The responsibilities of the board include setting the company ’s strategic aims, providing the 

leadership to put them into effect, supervising the management of the business and reporting to 

shareholders on their stewardship. ”

Suomessa osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on sekä yhtiön sisäinen hallinto, että yhtiön 

edustaminen. Vaikka käytännössä yhtiön tärkeimpänä toimielimenä on toimitusjohtaja, on 

osakeyhtiön hallitus oikeudellisesti yhtiön tärkein toimielin (Hirvonen ym.2003). Suomen 

osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat kaikki ne tehtävät, joita laissa tai yhtiöjärjestyksessä 

ei ole määrätty yhtiön toisten toimielinten toimivallan piiriin.

Tutkijat jakavat hallituksen roolit ja vastuut kolmeen ryhmään (Stanwick, Stan wick 2002): 

lainmukaiset vastuut, resurssien hankinta vastuut sekä agenttiteorian luomat vastuut. Lain 

muodostamiin vastuisiin kuuluvat muun muassa toimitusjohtajan valinta ja arviointi sekä yrityksen 

menestyksen arviointi. Resurssien hankinta teorian mukaan hallituksen tehtävänä on hankkia 

yrityksen tarvitsemat resurssit toisiin organisaatioihin luomiensa yhteyksien avulla (Pfeffer 1972; 

Provan 1980). Agenttiteorian (Fama 1980, 294) mukaan hallitus on yrityksissä ylimmän johdon 

toimien valvomista varten. ”Hallitus on markkinoiden aiheuttama instituutio. Se on sopimusten 

joukon, jota kutsutaan yritykseksi, ylin sisäinen valvoja, jonka tärkein rooli on tarkkailla huolella 

ylintä johtoa.” Faman ja Jensenin (1983) mukaan hallitus on päätöksenteon kontro 1 lointisysteemin 

kärki yrityksessä, jossa päätöksenteon agentit eivät kanna olennaista taloudellista riskiä 

päätöksistään.

Kirjallisuudessa esiintyy myös muita hallituksen roolijakoja ja tehtäviä. Hung (1998) on 

määritellyt tutkimuksessaan hallitukselle kuusi eri roolia: roolin linkkinä arvokkaisiin resursseihin 

ja tietoon, koordinoijan roolin, kontrollointiroolin, strategisen roolin, ylläpitäjän roolin sekä johdon 

tukijan rooli. Lisäksi Dalton ym. (1998) tunnistavat myös hallituksen palveluroolin, joka sisältää
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lähinnä hallituksen toimitusjohtajalle antaman neuvonnan ja ohjauksen. Adrian Cadbury (1999) 

sen sijaan määrittelee hallituksen siltana osakkeenomistajien ja yrityksen johdon välillä.

Tutkijoiden esittämien roolien suuri lukumäärä ei ole kovin yllättävää, kun ottaa huomioon lain 

hallitukselle asettamat velvoitteet. Hallituksen strateginen merkitys on myös keskeinen: hallituksen 

odotetaan vaikuttavan huomattavalla tavalla siihen, kuinka yrityksen strategiset päätökset tehdään 

(Westphal, Fredrickson 2001). Cadbury (2002, 33) esittää asian seuraavasti:

” [I]t is board leadership that generates the drive on which the growth of individual companies 

and of the economy as a whole depends.”

Hallituksen merkittävästä strategisesta ja oikeudellisesta asemasta johtuen, tutkijoiden lisääntyvä 

kiinnostus hallituksen toimintaan, rakenteeseen ja jäseniin on helposti ymmärrettävissä.

3.3 Hallituksen kokoonpanon vaikutus yrityksen menestykseen
Hallituksen rakenteen tutkimuksessa on suurelta osin keskitytty hallituksen kokoonpanon 

vaikutukseen yrityksen kannattavuuteen tai erilaisiin yrityksen toiminnan kannalta tärkeisiin 

seikkoihin, eikä niinkään hallituksen monimuotoisuuteen. Hallituksen kokoonpano on useissa 

tutkimuksissa käsittänyt ulkoisten, sisäisten ja riippumattomien jäsenten määrän hallituksessa, 

hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävien eriyttämisen, hallituksen jäsenten 

lukumäärän ja erilaisten hallituksen valiokuntien olemassa olon ja rakenteen. Vaikka tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan hallituksen kokoonpanoa monimuotoisuuden näkökulmasta, on tärkeää 

käsitellä perinteistä hallituksen kokoonpanon tutkimusta. Sisäisten ja ulkoisten hallituksen jäsenten 

vaikutusten tutkimuksella on merkitystä hallituksen monimuotoisuuden vaikutuksia tutkittaessa, 

sillä Carter ym. (2003) mukaan, mitä monimuotoisempi hallitus on, sitä riippumattomampi se 

myös todennäköisesti on.

3.3.1 Sisäiset, ulkoiset ja riippumattomat jäsenet

Hallituksen sisäiset jäsenet (inside director, executive director) ovat henkilöitä, joilla on työ- tai 

toimitusjohtajasuhde yritykseen eli yleensä he ovat yrityksen johtoryhmän jäseniä, ulkoisilla
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hallituksen jäsenillä (outside director, non-executive director, NED) taas ei ole työsuhdetta 

kyseiseen yritykseen. Ahmed ja Duellmann (2007) määrittelevät hallituksen sisäisiksi jäseniksi 

jäsenet, jotka ovat samanaikaisesti tai ovat olleet kolmen viimeisen vuoden aikana työsuhteessa 

yritykseen tai jotka ovat yhteyksissä nykyiseen johtoon tai yrityksen perustajaan ja ulkoisiksi 

hallituksen jäseniksi muut yrityksen ulkopuolelta tulevat hallituksen jäsenet.

Yksi tärkeimmistä elementeistä agenttiteorian hallitusnäkökulmassa on se, että ulkoiset hallituksen 

jäsenet eivät liittoudu sisäisten jäsenten kanssa turmelIäkseen osakkeenomistajien intressejä, sillä 

ulkoisilla hallituksen jäsenillä on kannustimia rakentaa mainettansa erinomaisina hallituksen 

jäseninä ja ylimmän johdon tarkkailijoina (Carter ym. 2003).

Byrd ja Hickman (1992) toteavat, että sisäisillä hallituksen jäsenillä on arvokasta tietoa yrityksen 

toimintatavoista ja päivittäisistä toiminnoista, kun taas ulkoisilla jäsenillä on objektiivisuutta ja 

asiantuntemusta ja kokemuksia muista tehtävistä. Ulkoisten jäsenten arvo on Hossaimin ym. 

(2001) mukaan heidän kyvyssään arvioida yrityksen menestymistä itsenäisesti; sisäisiltä jäseniltä 

saattaa puuttua tämä objektiivisuus, mikä heikentää heidän tehokkuutta hallituksen monitorointi- ja 

valvontatehtävässä.

Hallituksen jäsenten tulee yleisesti ottaen olla riippumattomia yhtiöön nähden. Jäsenen tulee 

hallituksessa toimia vain yhtiön etuja ajatellen eikä hän saa ajaa yhtiölle vieraita intressejä 

(Hirvonen ym. 1998). Riippumattomiksi jäseniksi voidaan lukea kuitenkin vain ulkoiset jäsenet, 

jotka täyttävät tietyt kriteerit. Cadbury Committeen mukaan riippumaton jäsen on riippumaton 

yhtiön johdosta ja vailla mitään liiketoimintaa tai yhteyksiä yritykseen, jotka voisivat vaarantaa 

hänen riippumattomuutensa (Suomela, 2002). Riippumattomuus voidaan määritellä myös siten, 

että hallituksen jäsenellä ei ole henkilökohtaisia tai kaupallisia siteitä yhtiöön, jonka hallituksen 

jäsenenä hän toimii. Seuraavat seikat saattavat vaarantaa riippumattomuutta: aikaisempi 

työskentely yrityksen johdossa, kuuluminen yrityksen henkilöstöön, pitkäaikainen 

liiketoimintayhteys yritykseen, läheinen sukulaisuussuhde yrityksen ylimmän johdon jäsenen 

kanssa tai merkittävän omistajan edustajan oleminen (Halla ym. 2003). Beasley (1996) määrittelee 

riippumattomuuden ytimekkäästi: riippumaton hallituksen jäsen on sellainen jäsen, jolla ei ole 

mitään muuta yhteyttä palvelemaansa yritykseen kuin hallituksen jäsenyys - suhde.
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Riippumattomia jäseniä tarvitaan hallitukseen objektiivisen näkemyksen tuojina hallituksen 

keskusteluihin. Hallituksen jäsenen suurin hyve on riippumattomuus, joka tekee mahdolliseksi 

johdon päätösten ja yhtiön toiminnan objektiivisen arvioinnin. Lisäksi pätevien riippumattomien 

jäsenten osallistuminen hallitukseen edesauttaa yrityksen pääoman hankintaa, koska tällöin 

sijoittajat voivat luottaa siihen, että heidän etujaan valvotaan (Suomela ym., 2002).

Useat tutkijat ovat löytäneet positiivisen yhteyden ulkoisten jäsenten määrän ja yrityksen 

taloudellisen menestyksen välillä (Hill ja Snell 1988, Shellenger ym. 1989, Pearce ja Zahra 1992, 

Dehaene ym. 2001, Hossain ym. 2001, P. ja S. Stanwick 2002). Myös vastakkaisia tuloksia on 

löydetty Kesner (1987) havaitsi, että sisäisten jäsenten enemmistö parantaa yrityksen 

kannattavuutta. Nämä tulokset perustellaan sillä seikalla, että sisäisillä jäsenillä voi olla enemmän 

tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta kuin ulkoisilla jäsenillä. Daltomin ym. (1998) meta- 

analyysissa ei kuitenkaan löytynyt tukea ulkoisten jäsenten ja yrityksen taloudellisen menestyksen 

väliselle yhteydelle.

3.3.2 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävien eriyttäminen

Haapasen ym. (2002) mukaan kokeneet hallituksen puheenjohtajat ovat hyvin yksimielisiä 

hallituksen puheenjohtajan roolin tärkeydestä. Hallituksen puheenjohtaja valitsee hallituksen 

roolin. Ellei hän tätä valintaa tee, hallituksen toiminta jää tuuliajolle tai joku jäsenten keskuudesta 

ottaa puheenjohtajan paikan. Useat asiantuntijat kuten Hirvonen, Niskakangas, Steiner (2003) ovat 

sitä mieltä, että hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tulisi olla eri henkilöitä. Haapasen 

ym. (2002) mukaan toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävien erottaminen perustuu 

kolmeen tärkeään seikkaan: tehtävät edellyttävät erilaisia tietoja ja osaamista, niiden yhdistäminen 

keskittää liiaksi valtaa yhden henkilön käsiin ja vaikeuttaa hallituksen tärkeää valvovaa ja 

kyseenalaistavaa tehtävää. Jos nämä tehtävät kuitenkin yhdistetään, tulee toimitusjohtajan 

Hirvosen ym. (2003) mukaan nauttia hallituksen varauksetonta luottamusta voidakseen toimia 

myös hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hallituksen tulee olla niin vahva, että se pystyy 

näissäkin oloissa kyseenalaistamaan puheenjohtajansa toimet ja vaihtamaan puheenjohtajaa.
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Färber (2005) havaitsi tutkimuksessaan, että taloudellisen väärinkäytöksen kokeneissa yrityksissä 

oli suurempi prosentuaalinen osuus yrityksiä joissa toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan 

tehtävät olivat samalla henkilöllä kuin puhtaissa yrityksissä. Ahmed ja Duellmann (2007) eivät 

löytäneet tukea ajatukselle, että toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan eriyttämisellä olisi 

vaikutusta varovaisuuden periaatteen käyttöön yrityksessä. Dulewicz ja Herbert (2004), Hossain 

ym. (2001) ja Vafeas ja Theodorou (1998) eivät havainneet toimitusjohtajan ja hallituksen 

puheenjohtajan tehtävien eriyttämisellä olevan myöskään vaikutusta yrityksen taloudelliseen 

menestykseen.

3.3.3 Hallituksen koko

Suomalaisissa osakeyhtiöissä hallituksen jäsenten lukumäärän tulisi olla vähintään kolme. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä määritellään yhtiöjärjestyksessä joko kiinteästi tai vähimmäis- tai 

enimmäismäärin (Hirvonen ym. 2003). Hirvonen, "Niskakangas ja Steiner ovat sitä mieltä, että 

osakeyhtiön hallituksen ei tulisi olla liian suuri. Heidän mielestään hyvin monijäseninen hallitus ei 

ole tehokas, eikä suurissa kokouksissa pystytä aidosti pohtimaan yrityksen johtamiseen liittyviä 

vaikeita ongelmia. Jos hallitus on ylisuuri, siirtyy valta käytännössä jollekin hallituksen 

ydinryhmälle. Kokosuositukseksi he antavat 4-9 jäsentä, sillä tämän kokoisessa hallituksessa 

voidaan saavuttaa riittävä asiantuntemus ja kollegiaalisen vastuun taso ja samalla pysyttää hallitus 

aidosti työskentelykykyisenä päätöksentekijänä.

Myös empiirinen tutkimus antaa tukea sille, että hallituksen ei olisi hyvä paisua liian suureksi. 

Yermack (1996) löysi negatiivisen yhteyden hallituksen koon ja yrityksen arvon välillä 

yhdysvaltalaisissa yrityksissä 1984-1991, kun yrityksen arvon mittarina oli Tobin’s Q.

3.3.4 Hallituksen valiokunnat

Valiokuntien syntyyn lienee eniten vaikuttanut se, että yritysten laajuus ja monialaisuus ovat 

vaatineet sellaista syventymistä tiettyihin osa-alueisiin, mikä on ollut mahdotonta hallituksen 

jäsenten ajankäytön kannalta. Yleisimpiä ovat tilintarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat 

(Haapanen ym. 2002).
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Beasley (1996) havaitsi tutkimuksessaan, että tarkastusvaliokunnan olemassaolon ja taloudellisen 

väärinkäytöksen todennäköisyyden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Klein (2002) 

taasen teki havainnon, että ti 1 intarkastusvaliokunnan riippumattomuudella on negatiivinen yhteys 

epänormaalien siirtoerien määrään. Näin ollen yrityksissä, joissa on riippumaton 

ti 1 intarkastusvaliokunta, suositaan enemmän varovaisuuden periaatteen käyttöä.

3.4 Hallituksen monimuotoisuuden vaikutus yrityksen kannattavuuteen

Kuten aikaisemmin tässä tutkimuksessa on tullut esille, kaikista tutkituin hallituksen 

monimuotoisuuden ja kokoonpanon näkökulma on sisäisten ja ulkoisten hallitusten jäsenten 

vaikutus hallituksen toimintaan ja yrityksen menestykseen. Tässä tutkimuksessa tarkoitetun 

hallituksen monimuotoisuuden - hallituksen jäsenten sukupuolijakauma, koulutus, ikäjakauma sekä 

muiden luottamustehtävien määrä - ja yrityksen kannattavuuden välistä aikaisempaa tutkimusta on 

vähän. Kuitenkin myös sisäisten ja ulkoisten hallituksen jäsenten vaikutusten tutkimuksella on 

merkitystä tässä tutkimuksessa tarkoitetun hallituksen monimuotoisuuden vaikutuksia tutkittaessa, 

sillä Carter, Simkins ja Simpson (2003) esittivät, että mitä monimuotoisempi hallitus on, sitä 

riippumattomampi se myös todennäköisesti on.

Ulkoisten ja riippumattomien hallitusten jäsenten positiivisesta vaikutuksesta yrityksen arvoon ja 

kannattavuuteen on paljon empiirisiä tuloksia (Hill ja Snell 1988, Shellenger ym. 1989, Pearce ja 

Zahra 1992, Dehaene ym. 2001, Hossain ym. 2001, P. ja S. Stanwick 2002). Carterin ym. (2003) 

mukaan lupaavin teoreettinen kehikko, agenttiteoria ja riippumattomat jäsenet omistajien intressien 

vahtijoina, ei kuitenkaan anna selkeää ennustetta hallituksen monimuotoisuuden vaikutuksesta 

yrityksen arvoon, vaikka samaan aikaan intuitiivinen käsitys positiivisesta yhteydestä 

monimuotoisuuden ja yrityksen arvon välillä on vahva yritysmaailmassa.

Intuitiivista käsitystä hallituksen monimuotoisuuden ja yrityksen taloudellisen menestyksen 

positiivisesta yhteydestä tukee se, että organisaation monimuotoisuuden on todettu vaikuttavan sen 

menestykseen positiivisesti useilla tavoin (Cox & Blake 1991, Maznevski 1994, Robinson & 

Dechant 1997). Vaikka tämä tutkimus on keskittynyt organisaation ja sen ryhmien 

monimuotoisuuden vaikutuksiin voidaan olettaa, että monimuotoisuuden vaikutukset hallituksen
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toimintaan olisivat samantyyppiset kuin monimuotoisuuden vaikutusten organisaatioissa ja 

ryhmissä on havaittu olevan.

3.4.1 Hallituksen monimuotoisuuden vaikutus kannattavuuteen aikaisemmassa 

tutkimuksessa

Empiiristä tutkimusta hallituksen monimuotoisuuden ja yrityksen taloudellisen menestyksen 

yhteydestä on tehty vähän ja tämäkin tutkimus lähinnä Yhdysvalloissa. Carter, Simkins ja Simpson 

(2003) tutkivat hallituksen monimuotoisuuden vaikutusta yrityksen arvoon. Monimuotoisuudella 

hallituksessa he tarkoittivat naisten ja vähemmistöjen eli eri kulttuureja edustavien jäsenten 

olemassaoloa ja osuutta hallituksissa. Aineistona olivat 638 julkisen kaupankäynnin kohteena 

olevaa yhdysvaltalaista yritystä, ja yrityksen arvon mittarina käytettiin Tobin’s Q:ta. Tutkijat 

löysivät tilastollisesti merkitsevän positiivisen yhteyden naisten ja vähemmistöjen jäsenten 

osuuden ja yrityksen arvon välillä. He havaitsivat myös, että nais- ja vähemmistöjäsenten määrä

kasvaa, kun yrityksen koko kasvaa ja pienenee kun sisäisten hallituksen jäsenten määrä kasvaa. 

Lisäksi he havaitsivat, että yrityksillä, jotka sitoutuvat lisäämään naisten määrää hallituksessa, on 

myös enemmän vähemmistöjen edustajia hallituksessaan ja päinvastoin.

Erhardt, Werbel ja Shrader (2003) sen sijaan tutkivat hallituksen monimuotoisuuden vaikutuksia 

yrityksen kannattavuuteen 127 amerikkalaisessa yrityksessä. Hallituksen monimuotoisuudella 

tarkoitettiin naisten ja vähemmistöjen edustajien osuuksia hallituksessa. Monimuotoisuusdata 

kerättiin vuosilta 1997 ja 1998. Kannattavuusmittareiden, ROA ja ROI, data kerättiin vuosilta 1993 

ja 1998, sillä kannattavuuden mittaaminen kahtena eri ajankohtana kontrolloi markkinoiden 

heilahteluja sekä sitä, että strategisten päätösten vaikutukset näkyvät yleensä vasta useiden vuosien 

kuluttua. Tutkijat havaitsivat, että hallituksen monimuotoisuus vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen ROA:lla ja ROI:lla mitattuna.
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3.4.2 Hallituksen jäsenten sukupuoli- ja ikäjakauman, koulutuksen sekä muiden 

luottamustehtävien määrän monimuotoisuuden vaikutus yrityksen kannattavuuteen 

aikaisemmassa tutkimuksessa

Hallituksen monimuotoisuuden vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestykseen on tutkittu myös 

yksittäisten monimuotoisuuden tekijöiden osalta. Erityisesti hallituksen sukupuolijakauman eli 

naisten osuuden vaikutusta kannattavuuteen on monimuotoisuuden osatekijöistä tutkittu paljon.

Tutkijat ovat havainneet naisten hallituksessa parantavan yrityksen kannattavuutta monin tavoin. 

Robinson ja Dechantm (1997) mukaan sekä naisia että miehiä sisältävä hallitus ja johto voivat 

parantaa mielikuvaa yrityksestä ja tätä kautta vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen ja yrityksen 

kannattavuuteen. Fondas ja Sassalos (2000) ovat sitä mieltä, että naiset tuovat lisäarvoa yritykseen 

tuomalla sinne erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja mielipiteitä. Naisilla on heidän mukaansa myös 

suuremmat odotukset koskien vastuutaan johtajina, mikä saattaa johtaa sitä tehokkaampaan 

hallituksen toimintaan, mitä enemmän siellä on naisia. Rosenerin (1995) mukaan naiset ovat 

vahvoja ideoiden luomisessa ja innovaatiossa ja voivat myös parantaa yrityksen joustavuutta ja 

kykyä tulla toimeen kaksiselitteisyyden kanssa.

Näiden argumenttien valossa näyttäisi siis siltä, että yritykset, jotka käyttävät hallituksessaan 

hyödyksi myös naisten osaamista, olisivat kannattavampia. Empiiriset tulokset ovat kuitenkin 

tuottaneet melko moniselitteisiä ja epäjohdonmukaisia tuloksia aiheesta. Shrader ym. (1997) 

analysoivat 200 Yhdysvaltojen suurinta yritystä, eivätkä löytäneet merkitsevää positiivista yhteyttä 

naisten osuuden hallituksessa ja yrityksen kannattavuuden välillä. Joissain tapauksissa naisten 

osuuden ja kannattavuuden välillä oli jopa negatiivinen, tilastollisesti merkitsevä yhteys. 

Kannattavuuden mittareina heillä olivat ROA ja ROE. Sen sijaan Carter ym. (2003) havaitsivat, 

että hallituksen heterogeenisyydellä, naisten ja kansallisten vähemmistöjen osuudella hallituksessa, 

ja yrityksen arvolla on merkitsevä positiivinen yhteys, kun ensin on kontrolloitu useat muut tekijät, 

joilla on vaikutusta yrityksen arvoon. Carter ym. ovat testissään kontrolloineet myös kausaliteetin 

suunnan.

Muualla kuin Yhdysvalloissa aihetta on tutkittu vähän. Du Rietz ja Henrekson (2000) ovat 

tutkineet naisten osuutta hallituksessa ja yrityksen kannattavuutta ruotsalaisissa yrityksissä. He
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huomasivat, että kun tutkimuksessa ei kontrolloida yrityksen kokoaja toimialaa yritykset, joissa oli 

enemmän naisia, menestyivät taloudellisesti huonommin kuin muut. Kun nämä tekijät 

kontrolloitiin, huonompaa menestystä ei voitu tilastollisesti vahvistaa. Tanskassa Rose (2004) ei 

löytänyt merkitsevää yhteyttä suurimpien listattujen tanskalaisten yritysten menestyksen ja naisten 

osuuden hallituksen jäsenistä välillä. Yrityksen menestyksen mittarina hän käytti Tobin’s Q:ta. Sen 

sijaan Smith ym. (2006) tutkivat paljon suurempaa aineistoa, yhteensä 2500 tanskalaista yritystä. 

Tutkimuksessa selvisi, että henkilöstön valitsemilla naispuolisilla hallituksen jäsenillä oli 

positiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn. Muilla naispuolisilla hallituksen jäsenillä tässä 

tutkimuksessa oli negatiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen.

Hallituksen jäsenten iän vaikutusta yrityksen kannattavuuteen on tutkittu vähän. Cochran ym. 

(1984) tutkivat hallituksen jäsenten keski-iän vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestykseen 

ROA:lla ja ROE:lla mitattuna. Tutkijat saivat tukea negatiiviselle yhteydelle jäsenten iän ja 

yrityksen menestyksen välillä, eli heidän tutkimuksensa mukaan ne yrityksen, joiden hallituksessa 

on enemmän vanhempia jäseniä menestyisivät huonommin kuin yritykset, joilla on enemmän 

nuoria hallituksen jäseniä. Murray (1989) taasen tutki johtoryhmien monimuotoisuuden vaikutusta 

yrityksen menestykseen öljyalalla vuosina 1967 — 1981 aineistonaan 500 yhdysvaltalaista yritystä. 

Hän havaitsi monipuolisen ikäjakauman johtoryhmässä vaikuttavan positiivisesti yrityksen 

menestykseen. Hallituksen jäsenten monipuolisen ikäjakauman vaikutusta yrityksen 

kannattavuuteen ei tutkijan tietojen mukaan ole aiemmin tutkittu.

Koulutuksen monimuotoisuuden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen on tutkittu ainoastaan 

ylimmän johdon ryhmien osalta. Hallituksen monimuotoisen koulutuksen vaikutusta yrityksen 

kannattavuuteen ei tutkijan tietojen mukaan ole tutkittu. Murray (1989) havaitsi positiivisen 

tilastollisesti merkitsevän yhteyden johtoryhmän monimuotoisen koulutuspohjan ja yrityksen 

kannattavuuden välillä 500 yhdysvaltalaisessa öljy-yhtiössä. Myös Smith ym. (1994) saivat 

tutkimuksessaan tukea johtoryhmän monimuotoisen koulutuksen ja yrityksen taloudellisen 

menestyksen väliselle yhteydelle. Tässä tutkimuksessa aineistona olivat 53 korkean teknologian 

yhtiötä, koulutuksen monimuotoisuuden mittarina käytettiin koulutusvuosien määrää ja 

taloudellisen menestyksen mittareina ROIrta ja liikevaihtoa.
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Johtuen hallituksen lukuisista eri vastuista hallituksen jäsenillä tulee olla riittävästi aikaa hoitaa 

tehtävänsä kunnolla. Myös useissa EU-alueen kansallisissa suosituksissa on todettu, että jäsenillä 

tulee olla riittävästi aikaa tehtäviensä kunnolliseen suorittamiseen. Riittävän ajan vastapainona 

jäseniltä edellytetään usein riittävästi kokemusta yleensä myös muista hallitustehtävistä. Vance 

(1983) on tutkimuksessaan listannut kuusi arvostetuinta hallituksen jäsenen ominaisuutta. Näistä 

kuudesta ominaisuudesta kaksi ominaisuutta liittyy riittävään ajankäyttöön: halu omistaa riittävästi 

aikaa tehtävineen ja edellytykset osallistua mahdollisimman moneen hallituksen kokoukseen sekä 

kaksi riittävään kokemukseen: toimiminen johtotehtävässä tai muuten huomattavassa asemassa 

tietyllä alalla ja oikeanlainen kokemus. Sekä jäsenten riittävä ajankäyttö että riittävä kokemus ovat 

siis ilmeisen tärkeitä hallituksen menestyksekkäälle toiminnalle. Näiden argumenttien valossa 

näyttäisikin siltä, että jäsenten luottamustehtävien osalta monimuotoinen hallitus eli hallitus, jossa 

on sekä jäseniä, joilla on useita muita hallituspaikkoja eli runsaasti kokemusta että jäseniä, joilla ei 

ole muita hallituspaikkoja eli paljon aikaa haliitustehtäviensä hoitamiseen olisi kaikkein 

menestyksekkäin. Jäsenten muiden luottamustehtävien määrän monimuotoisuuden vaikutuksesta 

yrityksen kannattavuuteen ei tutkijan tietojen mukaan ole tehty aiempaa tutkimusta.

4. Hypoteesit
Monimuotoisuuden on havaittu lisäävän ryhmän ja organisaation luovuutta, 

ongelmanratkaisukykyä, markkinaympäristön ymmärtämistä, joustavuutta sekä resurssien 

saatavuutta ja parantavan lahjakkuuksien hyödyntämistä (Nemeth 1986, Ling 1990, Cox ja Blake 

1991, Maznevski 1994, Robinson ja Dechant 1997). Monimuotoisen hallituksen vaikutuksen 

yhtiön menestykseen on havaittu tutkimuksissa olevan samankaltainen kuin monimuotoisen 

ryhmän ja organisaation vaikutuksen yhtiön menestykseen. Carter ym. (2003) havaitsivat 

tilastollisesti merkitsevän positiivisen yhteyden hallituksen monimuotoisuuden ja yrityksen arvon 

välillä. Erhardt ym. (2003) havaitsivat tilastollisesti merkitsevän positiivisen yhteyden hallituksen 

monimuotoisuuden ja yrityksen kannattavuuden välillä.

H0i: Hallituksen monimuotoisuus ei vaikuta positiivisesti yrityksen kannattavuuteen.

Hl: Hallituksen monimuotoisuus vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen.
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Aikaisemmassa tutkimuksessa on saatu tukea sille, että naisten osuus hallituksessa parantaisi 

yrityksen kannattavuutta, mutta myös sille, että naisten osuus heikentäisi yrityksen kannattavuutta. 

Carter ym. (2003) ja Smith ym. (2006) löysivät tukea naisten positiiviselle vaikutukselle yrityksen 

kannattavuuteen. Sen sijaan Shrader ym. (1997) eivät löytäneet positiivista yhteyttä naisten 

osuuden hallituksessa ja kannattavuuden välillä.

HO:: Hallituksen jäsenten monimuotoinen sukupuolijakauma ei vaikuta positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen.

H2: Hallituksen jäsenten monimuotoinen sukupuolijakauma vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen.

Murray (1989) havaitsi tutkimuksessaan positiivisen yhteyden johtoryhmän koulutuksen 

monimuotoisuuden ja yrityksen kannattavuuden välillä. Lisäksi Smith ym. (1994) saivat 

tutkimuksessaan tukea johtoryhmän monimuotoisen koulutuksen ja yrityksen taloudellisen 

menestyksen väliselle yhteydelle. Hallituksen koulutuksen monimuotoisuuden vaikutuksesta 

yrityksen kannattavuuteen ei ole aikaisempaa tutkimusta.

HO s: Hallituksen jäsenten monimuotoinen koulutus ei vaikuta positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen.

H3: Hallituksen jäsenten monimuotoinen koulutus vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen.

Cochran ym. (1984) havaitsivat tutkimuksessaan negatiivisen yhteyden hallituksen jäsenten iän ja 

yrityksen kannattavuuden välillä. Murray (1989) sai tukea ylimmän johdon ryhmän 

monimuotoisen ikäjakauman positiiviselle vaikutukselle yrityksen menestykseen. Hallituksen 

jäsenten monipuolisen ikäjakauman vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ei ole aiemmin tutkittu.

HO4: Hallituksen jäsenten monimuotoinen ikäjakauma ei vaikuta positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen
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H4: Hallituksen jäsenten monimuotoinen ikäjakauma vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen.

Hallituksen jäsenten riittävä aika tehtävänsä hoitamiseen sekä riittävä oikeanlainen kokemus ovat 

molemmat hyvin tärkeitä hallituksen menestyksekkäälle toiminnalle. Vance:n (1983) havaitsemista 

hallituksen jäsenissä eniten arvostetuista ominaisuuksista kaksi liittyykin jäsenten riittävään 

ajankäyttöön ja kaksi riittävään kokemukseen. Näin ollen luottamustehtävien määrän osalta 

monimuotoisen hallituksen voisi olettaa olevan kaikkein menestynein, sillä tällaisessa hallituksessa 

on sekä jäseniä, joilla on runsaasti kokemusta muista hallitustehtävistä, että jäseniä, joilla on 

runsaasti aikaa hoitaa hallitustyönsä. Hallituksen jäsenten ulkopuolisten luottamustehtävien määrän 

monimuotoisuuden vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen ei kuitenkaan ole aikaisempaa 

tutkimusta.

HOs: Hallituksen jäsenten monimuotoisuus luottamustehtävien määrän osalta ei vaikuta 
yrityksen kannattavuuteen.

H5: Hallituksen jäsenten monimuotoisuus luottamustehtävien määrän osalta vaikuttaa 

yrityksen kannattavuuteen.

5. Empiirinen tutkimus

5.1 Tutkimusaineisto
Tutkimusaineistona ovat EU-15-alueella (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, 

Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska) vuosina 

2002-2006 listattuina olleet lääke-ja bioalan yritykset, joilla myös kotipaikka on ollut EU-15- 

alueella. Lääke- ja bioalan yritykset on valittu GICS-koodin (Global Industry Classifications 

Standard) perusteella, sillä Bhojraj ym. (2003) tutkimuksessa havaittiin GICS-koodin selittävän 

yleisesti käytetyistä toimialakoodeista parhaiten useita taloudellisia tunnuslukuja, kuten osakkeiden 

tuottoja, ennustettuja ja toteutuneita kasvulukuja sekä tutkimus- ja kehittämismenoja. Aineisto 

koostuu yhtiöistä, joiden GICS-koodi on 35201010 Pharmaceuticals, 35202010 Biotechnology tai
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35203010 Life Sciences Tools and Services. Luvussa 5.3 on esitetty perusteluja sille, miksi lääke- 

ja bioalan yritykset on valittu tämän tutkimuksen tarkastelun kohteeksi.

Tiedot tutkimusaineistosta on kerätty Thomson One Banker:in Worldscope - tietokannasta sekä 

yritysten internet-sivuilta löytyvistä vuosikertomuksista. Thomson One Bankensta aineistoksi 

saatiin 185 yritystä. Näistä yrityksistä karsiutuivat pois sellaiset yritykset, jotka eivät olleet 

listattuina koko aikaperiodia 2002-2006, sekä yritykset joista ei löytynyt jäsentietoja lähinnä siksi, 

että yritysten intemet-sivuilla ei ollut ladattavissa vuosikertomusta tai vuosikertomuksessa ei ollut 

tarvittavia tietoja hallituksen jäsenistä. Loppujen lopuksi tiedot hallituksen jäsenten kaikkien neljän 

monimuotoisuuden ulottuvuuden - sukupuoli, koulutus, ikä ja luottamustehtävien lukumäärä - 

osalta saatiin kerättyä 2006 vuodelta 44 yhtiöstä. Tiedot kaikkien monimuotoisuuden 

ulottuvuuksien osalta molemmilta vuosilta saatiin 19 yhtiöstä. Tiedot hallituksen jäsenten 

sukupuolista löytyivät 2006 vuodelta 118 yhtiöstä. Tiedot jäsenten koulutuksesta löytyivät 2006 

vuodelta 75 yhtiöstä. Tiedot jäsenten ikäjakaumasta löytyivät 2006 vuodelta 70 yhtiöstä. Tiedot 

hallitusten jäsenten muista merkittävistä luottamustehtävistä löytyivät 2006 vuodelta 80 yhtiöstä. 
(Liite 1)

5.2 Tutkimuksessa käytetyt muuttujat

5.2.1 Monimuotoisuusindeksi ja sen laskenta

Tässä tutkimuksessa yhtiöiden monimuotoisuuden tason määrittelyssä on käytetty Blaum (1977) 

heterogeenisyysindeksiä. Blaum indeksiä ovat tutkimuksissaan käyttäneet useat tutkijat kuvaamaan 

ryhmän heterogeenisyyttä muiden muassa Richard (2000) ja Hambrick ym. (1996).

Blaum indeksi lasketaan seuraavasti:

(1 - YPiA2)
Missä,

P = Jäsenten osuus tietyssä kategoriassa 

i = Kategorioiden lukumäärä
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Tässä tutkimuksessa yhtiöille on ensin laskettu monimuotoisuusindeksi erikseen jokaiselle 

monimuotoisuuden osatekijälle: sukupuolijakauman monimuotoisuudelle, ikäjakauman 

monimuotoisuudelle, koulutustason monimuotoisuudelle, koulutusalojen monimuotoisuudelle sekä 

muiden luottamustehtävien määrän monimuotoisuudelle. Taulukossa 6 on esitetty 

monimuotoisuusindeksin laskenta esimerkki yrityksessä, jonka hallituksessa on 60 jäsentäjä suurin 

mahdollinen monimuotoisuus. Käytännössä yhdessäkään hallituksessa ei ole 60 jäsentä, jotta 

maksimi monimuotoisuus voisi täyttyä jokaisen osa-alueen osalta. Näin ollen myöskään tämän 

tutkimuksen aineistossa yksikään yritys ei saa monimuotoisuusindeksille maksimiarvoa 3,217, 

vaan suurin monimuotoisuusindeksin arvo, mitä tutkimusaineistossa havaitaan on 2,604.

Ikien monimuotoisuutta laskettaessa jäsenten iät on jaettu viiteen kategoriaan: alle 40 vuotiaisiin, 

40—50 vuotiaisiin, 50—60 vuotiaisiin, 60—70 vuotiaisiin sekä yli 70 vuotiaisiin. Jaottelu on tehty 

näin tarkasti ikäjakauman osalta, sillä suurin osa hallituksen jäsenistä on 40-60 vuotiaita, ja 

tarkemmalla jaottelulla on haluttu varmistaa riittävät erot yhtiöiden ikäjakauman 

monimuotoisuuteen. Koulutustason monimuotoisuudessa on kaksi kategoriaa: jäsenet, joilla on 

korkeakoulututkinto ja jäsenet, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Koulutusalojen 

monimuotoisuudessa on neljä kategoriaa: kauppatieteelliset tutkinnot, luonnontieteelliset - 

lääketiede, farmasia, biologia, kemia - tutkinnot, tekniset korkeakoulututkinnot ja muut 

korkeakoulututkinnot. Koulutustason ja koulutusalojen monimuotoisuus on erotettu siksi, että 

yhdellä hallituksen jäsenellä voi olla useita korkeakoulututkintoja, jotka kaikki on otettu mukaan 

koulutusalojen monimuotoisuutta laskettaessa. Luottamustehtävien monimuotoisuus jaettiin 

kolmeen kategoriaan: jäsenet, joilla ei ole muita luottamustehtäviä, jäsenet joilla on 1-4 

merkittävää luottamustehtävää ja jäsenet joilla yli 5 merkittävää luottamustehtävää. Hallituksen 

puheenjohtajuus ja toimitusjohtajuus laskettiin kahdeksi luottamustehtäväksi niiden sisältämän 

työmäärän ja vastuun vuoksi. Niille yhtiöille, joista löytyi tiedot kaikkien monimuotoisuuden osa- 

alueiden osalta, laskettiin varsinainen monimuotoisuusindeksi laskemalla yhteen edellä esitellyt 

viisi eri indeksiä.
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Taulukko 6 Kategorioiden 
lukumäärä (I)

Jäsenten
lukumäärä
kussakin

kategoriassa

Osuus
kussakin

kategoriassa
(P)

Laskukaava (1 - £PiA2)
Indeksin
maksimi

arvo

Sukupuolten
monimuotoisuus 2 60/2 = 30 30/60 = 0,5 1-(0,5A2+0,5A2) = 0,5
Koulutuksen tason 
monimuotoisuus 2 60/2 = 30 30/60 = 0,5 1-(0,5A2+0,5A2) = 0,5
Koulutusalojen
monimuotoisuus 4 60/4 = 15 15/60 = 0,25 1-(0,25A2+0,25A2+0,25A2+0,25A2) = 0,75

Iklen monimuotoisuus 5 60/5 = 12 12/60 = 0,2 1-(0,2A2+0,2A2+0,2A2+0,2A2+0,2A2) = 0,8
Luottamustehtävien
määrän
monimuotoisuus

3 60/3 = 20 20/60 = 0,33 1-(0,33A2+0,33A2+0,33A2) = 0,667

Hallituksen
monimuotoisuus
Indeksi

0,5+0,5+0,75+0,8+0,667 = 3,217

5.2.2 Hallintorakenteeseen liittyvät muuttujat

Hallituksen jäsenten lukumäärä ei tehokkaan hallitustyöskentelyn saavuttamiseksi saisi paisua liian 

suureksi. Hirvonen, Niskakangas ja Steiner (2003) ovat sitä mieltä, että paras koko hallitukselle on 

4-9 jäsentä, sillä tämänkokoisessa hallituksessa voidaan saavuttaa riittävä asiantuntemus ja 

kollegiaalisen vastuuntaso ja samalla pysyttää hallitus aidosti työskentelykykyisenä 

päätöksentekijänä. Myös empiirinen tutkimus on löytänyt viitteitä hallituksen koon ja yrityksen 

arvon välisestä negatiivisesti yhteydestä (Yermack 1996). Tämän vuoksi myös kannattavuutta on 

syytä kontrolloida hallituksen jäsenten lukumäärällä.

Yhtiön hallintorakenne voi olla yksiportainen tai kaksiportainen. Kaksiportaisessa rakenteessa 

valvonnan ja liikkeenjohdon tehtävät ovat eriytetyt. Yksiportaisessa rakenteessa toimiva johto eli 

sisäiset hallituksen jäsenet ja yhtiön ulkoiset hallituksen jäsenet kuuluvat samaan hallitukseen 

(Suomela ym. 2002). Hallintorakenteen vaikutuksista yhtiön kannattavuuteen ei ole aiempaa 

tutkimusta, mutta hallintorakennetta käytetään silti tässä tutkimuksessa kannattavuuden 

kontro 11 i muuttuj ana.

Tietyissä EU-maissa, kuten Itävallassa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa, voi hallituksessa olla 

henkilöstön valitsemia hallituksen jäseniä eli henkilöstönedustajia. Esimerkiksi Ruotsissa 

yrityksissä, joissa on vähintään 25 työntekijää, henkilöstöllä on oikeus nimittää hallitukseen kaksi
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edustajaa ja kaksi varajäsentä sekä tiettyjen toimialojen yrityksissä, joissa on yli 1 000 työntekijää 

kolme henki 1 östöned ustaj aa ja kaksi varajäsentä. Vaikka aiempaa tutkimusta 

henkilöstönedustajien vaikutuksesta yhtiön kannattavuuteen ei ole, on kannattavuutta syytä 

kontrolloida henkilöstönedustajilla, sillä henkilöstönedustajien olemassaolo lisää usein hallituksen 

monimuotoisuutta.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävien eriyttämisestä on tullut ajankohtainen ja 

tärkeä puheenaihe corporate governance - keskustelun vilkastuttua. Yhteyttä tehtävien eriyttämisen 

ja yhtiön kannattavuuden välillä ei ole havaittu aiemmassa tutkimuksessa, mutta Färber (2005) 

havaitsi, että taloudellisen väärinkäytöksen kokeneissa yrityksissä oli enemmän yrityksiä, joissa 

toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät olivat samalla henkilöllä kuin puhtaissa 

yrityksissä. Tässä tutkimuksessa kannattavuutta kontrolloidaan muuttujalla, joka erittelee yhtiöt 

sen mukaan, ovatko ne eriyttäneet hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät vai eivät.

5.2.3 Taloudelliset muuttujat

Kannattavuuden mittarina tutkimuksessa käytettiin koko pääoman tuottoastetta eli ROA:a (Retum 

on Assets). Tämä tunnusluku mittaa operatiivisen toiminnan tehokkuutta. Se kuvastaa yhtiön 

tuottoa kaikista varoista, oman pääoman varoista sekä velkarahoituksella saaduista varoista, eikä 

siis erottele tuottoa rahoituslähteen mukaan. Näin ollen ROA mittaa johdon ja hallituksen 

onnistumista operatiivisessa toiminnassa sekä varojen tehokkaassa käytössä, mutta jättää 

ulkopuolelle johdon rahoitusrakenteeseen liittyvät päätökset ja niiden vaikutukset yrityksen 

kannattavuuteen (Wild ym. 2004). Tutkimuksessa ROA on laskettu siten, että EBIT (Earnings 

before interest and taxes) eli tulos ennen rahoituseriä ja veroja tai yksinkertaisemmin liikevoitto on 

jaettu taseen loppusummalla.

EBIT; tulos ennen rahoituseriäja veroja; liikevoitto 

Taseen loppusumma

Tutkimuksen yhdessä lisäanalyyseista on regressioanalyysin selitettävänä muuttujana käytetty 

kannattavuuden mittarina myös oman pääoman tuottoastetta eli ROE:a (Return on Equity). ROE
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kuvastaa tuottoa, jonka osakkeenomistajat saavat sijoittamalleen osakepääomalle. ROE on laskettu 

tässä tutkimuksessa siten, että EBIT eli liikevoitto on jaettu yhtiön omalla pääomalla.

Yrityksen koko on tutkimuksessa tärkeä kontrollimuuttuja, ja sen mittarina on käytetty 

liikevaihtoa, josta on otettu luonnollinen logaritmi ääriarvojen vaikutuksen eliminoimiseksi. 

Liikevaihdon kasvuprosenttia käytettiin tässä tutkimuksessa yhtiön kasvun mittarina. Ramezanin 

ym. (2002) mukaan, vaikka yleisesti ottaen yhtiön nopea kasvu parantaa sen arvoa ja 

kannattavuutta, on olemassa kuitenkin yläraja, jonka yli menevä kasvuvauhti tuhoaa osakkeiden 

arvoa ja yhtiön kannattavuutta. Tutkijat huomasivat, että maltillisesti kasvavilla yrityksillä oli paras 

kannattavuus. Näistä seikoista johtuen myös kasvu on tärkeä kannattavuuden kontrollimuuttuja.

Velkaantuneisuuden muuttujana käytettiin tässä tutkimuksessa debt to total assets — muuttujaa eli 

kaikkien yhtiön velkojen, pitkä- ja lyhytaikaisten, suhdetta taseen loppusummaan. 

Velkaantuneisuus kuvastaa yhtiön konkurssi- ja maksukyvyttömyysriskiä. Korkea riski ja korkeat 

tuotot ovat yhteydessä toisiinsa, joten velkaantuneisuutta on käytetty kannattavuuden 

kontrollimuuttujana (Wild ym. 2004). Lisäanalyysissa oman pääoman tuottoastetta kontrolloitaessa 

käytettiin assets to equity - velkaantuneisuusmuuttujaa.

Yhtiöt tekevät tutkimus- ja keh i ttäm i s i n vesto intej a saavuttaakseen tulevaisuudessa positiivisia 

tuottoja (Wild ym. 2004). Tutkimus-ja kehittämisinvestoinnit ovat yhtiön tärkeä arvoajuri; monien 

tutkimusten mukaan tutkimus- ja kehittämismenoilla on havaittu olevan vaikutusta yhtiön arvoon 

(Hirschey ym. 1985, Lev ym. 1996). Lääke- ja bioteollisuudessa tutkimus- ja 

kehittämisinvestoinnit ovat mittavia. Esimerkiksi EU-27 alueella vuonna 2006 lääketeollisuus 

käytti 22 500 miljoonaa euroa tutkimukseen ja kehittämiseen (EFPIA 2007). Näistä syistä 

tutkimus-ja kehittämismenoja on käytetty tässä tutkimuksessa kontrollimuuttujana kontrolloimaan 

kannattavuutta. Tutkimus- ja kehittämismenot on deflatoitu eli jaettu taseen loppusummalla, jotta 

analyysissa vältyttäisiin korrelaatiolta liikevaihtomuuttujan kanssa.

Price to book - hinnoittelukerroin kuvastaa yhtiön tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Jos markkinat 

odottavat tulevaisuudessa normaalista poikkeavia positiivisia (negatiivisia) tuottoja, price to book - 

hinnoittelu kerroin saa arvon, joka on yli yhden (alle yhden) (Wild ym. 2004).
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5.3 Lääke- ja bioteollisuus

Lääke- ja bioteollisuus ovat suurten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä: Tehokkaiden ja 

turvallisten lääkkeiden kysyntä on nousussa, sillä väestö kasvaa vauhdilla, ihmiset ikääntyvät, 

uusia lääkkeiden käyttökohteita syntyy ja kehittyviä maita rasittavat taudit alkavat muistuttaa 

entistä enemmän kehittyneiden maiden rasitteena olevia tauteja. Ihmispopulaation on arvioitu 

nousevan vuonna 2020 7,6 miljardiin, kun se vuonna 2005 oli 6,5 miljardia (PwC, 2007). Myös 

kaksituhatta luvulla populaation kasvu on ollut nopeaa nousten 2000 vuoden 6 miljardista vuoden 

2005 6,5 miljardiin. Euroopan Unionin (EU 15) alueella sen sijaan väestön määrä ei juuri ole 

kasvanut, vaan se on pysytellyt koko 2000-luvun reilussa 300 miljoonassa (Eurostat). Väestön 

ikääntyminen sen sijaan koskettaa koko maailman väestöä, erityisesti kehittyneitä maita. 

Esimerkiksi EU-alueella yli viisikymmenvuotiaiden osuus koko väestöstä oli vuonna 2000 33,4 %, 

kun se oli vuonna 2006 jo 35,7 % (Eurostat). Väestön ikääntyminen kasvattaa muun muassa 

Alzheimerin taudista ja diabeteksesta kärsivien ihmisten määrääjä luo tarvetta uusille tehokkaille 

lääkkeille (PhRMA 2007). Viimeisten kymmenen vuoden aikana tieteellisen kehityksen ja uusien 

teknologioiden aalto on alkanut muuttaa lääkkeiden keksimis- ja kehittämistapoja. Koskaan 

aikaisemmin alalla ei ole ollut yhtä paljon tieteellistä potentiaalia muuttaa lääkehoitoa parempaan 

suuntaa (PhRMA 2007). Eli Lilly & Companyn varatoimitusjohtaja Andrew Dahlem kuvailee 

toimialansa mahdollisuuksia seuraavasti (PhRMA 2007, 5):

There is nothing more innovative than working in the pharmaceutical industry right now. 

There ’s nothing more exploratory. There are no frontiers that are more open than those that 

exist in our business right now. ”

Haastetta toimialalle on kuitenkin tuonut viime aikoina koventunut lainsäädäntö lääkkeiden 

kehittämiseen, tutkimiseen, patentteihin ja markkinointiin liittyen. Merkkejä lainsäädännön 

löysenemisestä ei näy. Muita haasteita alalla ovat kova kilpailu sekä se, että uusien lääkkeiden 

kehittämisaika on pitkä ja riskit sekä kustannukset suuria (Ng, 2004). Uuden lääkkeen 

kehittäminen vie noin 12—13 vuotta ja kustannukset nousevat jopa 870 miljoonaan euroon. 

Ainoastaan yksi tai kaksi noin 10 000 potentiaalisesta molekyylistä kehitetään ja hyväksytään
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valmiiksi lääkkeeksi. Lääkekehitys- ja tutkimustoimintaan investoitiin Euroopassa 2006 22,5 

miljardia euroa. Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan verrattuna Eurooppa houkuttelee kuitenkin melko 

heikosti lääkekehitysinvestointeihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lääkekehitysinvestoinnit kasvavat 

kaksi kertaa nopeammin kuin Euroopassa. Lääkkeiden liikevaihdosta Yhdysvalloissa syntyy noin 

48 % ja Euroopassa noin 30 %. (Efpia 2007)

Muuttuva toimintaympäristö ja teknologiset puitteet luovat lääketeollisuudelle sekä uusia

mahdollisuuksia menestyä, että myös suuria haasteita. PricewaterhouseCoopers : in (2007) 

toimialaraportin mukaan lääketoimiala tulee muuttumaan paljon vuoteen 2020 mennessä. 

Menestyäkseen muuttuvassa toimintaympäristössä lääkeyritysten tulee tehdä laajamittaisia 

muutoksia arvoketjussaan, ymmärtää uusien heterogeenisten markkinoiden tarpeita sekä lisäksi 

lääkeyritysten johdon tulee toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös 

kaksituhatluvun aikaiseen menestykseen lääkealalla vaadittiin yrityksen joustavuutta ja uusia 

innovatiivisia tapoja asioiden tekemiseen, ennustettiin IBM:n toimialaraportissa 2002.

Koska hallituksella on huomattava vastuu yrityksen strategisista päätöksistä (Elung 1998;

Westphal, Fredrickson 2001 ; Cadbury 2002), ovat uusien innovatiivisten toimintatapojen

kehittäminen ja niistä päättäminen hallituksen vastuulla. Hallituksen innovatiivisuus, joustavuus ja 

nykyisten sekä uusien markkinoiden ymmärtäminen on ollut ja on tulevaisuudessa mitä

ilmeisimmin erittäin tärkeää lääke- ja bioalanyritysten menestykselle. Ryhmän monipuolisen 

jäsenvalikoiman on empiirisissä tutkimuksissa todettu parantavan muun muassa ryhmän 

innovatiivisuutta, joustavuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä markkinoiden parempaa tuntemusta 

(Cox, Blake 1991; Maznevski 1994; Dechant 1995). Nopeasti muuttuvalla ja kilpaillulla 

lääkealalla toimivilla yrityksillä voisi siis olla tarvetta hallituksille, joissa on monimuotoinen 

jäsenvalikoima.

5.4 Tilastollinen analyysi

5.4.1 Kuvailevat tilastotiedot

Monimuotoisuuden kaikkien neljän osa-alueen osalta vuodelta 2006 saatiin tiedot 44 yhtiöstä. 

Hallituksen jäseniä yhtiöissä oli keskimäärin 7,4 minimi jäsenmäärän ollessa neljä ja
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maksimimäärän neljätoista. Hallituksen monimuotoisuusindeksi vaihteli välillä 1,136 - 2,816 ja 

keskiarvo oli 2,012. Kooltaan yritykset vaihtelivat huomattavasti. Liikevaihdon vaihteluväli oli 447 

€ - 34 471 miljoonaa €, liikevaihdon keskiarvon ollen 1 088 miljoonaa euroa. Koko pääoman 

tuotto ROA vaihteli välillä -85,1 % - +34,5 % ja keskiarvo oli -16,2 % ja oman pääoman tuotto 

ROE vaihteli välillä -694,9 % - +82,9 % ja keskiarvo oli -37,9 % (Taulukko 7).

Taulukko 7

Kuvailevat tilastotiedot; Hallituksen monimuotoisuus 2006

ROA ROE
Monimiio-
toisiiusin-

deksi

Jäsenten
lkm LV InLV Total Assets InTotal Assets

LV

%

Debt Total
tak ТАКТА PB

Havainnot 43 43 44 44 41 41 43 43 40 43 43 41 41 43
Puuttuvat havainnot 1 1 0 0 3 3 1 1 4 1 3
Keskiarvo -0,162 -0.379 2,012 7,432 1088503,212 9.743 1189023,911 11,232 0,587 0,125 1,578 166447,396 0,210 3,423
Mediaani -0,185 -0.230 2,060 7,000 5408929,396 9,452 57680,938 10,963 0,225 0,044 1,345 14147,393 0,179 2,837
Keskihajonta 0,282 1,141 0,395 2,172 5283667,894 3,174 5352722,222 2,023 1,489 0,186 1,303 805054,476 0,160 1,934
Minimi -0,851 -6,949 1,136 4,000 0,447 -0.806 2567,482 7.851 -0.851 0,000 -3.075 123.262 0,002 0573Maksimi 0.345 0,829 2,816 14,000 34471243.043 17.356 34775510,204 17.364 6544 0,776 7,661 5130983.302 0,624 7,949

Hallintc lakenne Onko TJ ja PJ eriytetty Henkilöstön jäseniä Kotipaikka
Yksiportainen Kaksiportainen Kyllä Ei Kyllä Ei BEL DNK FIN GBR ITÄ NLD SWE 35201010 35202010 35203010

43 1 40 4 5 39 2 3 2 20 1 2 14 24 15 5

Tiedot kaikkien monimuotoisuuden ulottuvuuksien osalta molemmilta vuosilta 2002 ja 2006 

saatiin 19 yhtiöstä. Hallituksen jäseniä yrityksissä oli 4-12, keskimäärin 7,05. Hallituksen 

monimuotoisuus oli parantunut aikaperiodilla 2002 — 2006 kahdessatoista yhtiössä ja vähentynyt 

seitsemässä yhtiössä. (Taulukko 8).

Taulukko 8

Kuvailevat tilastotiedot; Monimuotoisuuden muutos 2002-2006

R0A
Muutos

R0A5v ROE
Muutos

R0E5v

Monimuoto!
«uuden
muutos

2002-2006

Moniinuotoi
sumien
muutos
dummy

Jäsenten
lkm

LV5v ItiLVSv
LV Kasvu 

% 5v
Debt-Total 
Assets 5v

Assets
Equity

5v
ТАК 5v ТАКТА

5v
P/B 5v Total Assets 

5v
InTotal

Havainnot 17 17 17 17 19 19 19 17 17 17 17 17 19 17 17 17
Puuttuvat havainnot 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
Keskiarvo 0,196 -0,135 -0,438 0,079 0.058 0,632 7,053 1978703,753 10,578 -0,918 0,175 1,788 256000,147 0,167 2,193 2179140,095 11,424
Mediaani 0,189 -0,051 0,144 -0,083 0023 1000 7,000 22693.429 10,030 -0,874 0,069 1,419 12139,851 0,118 2,181 50345,907 10327
Keskihajonta 0,520 0,303 2,350 0,809 0573 0.496 1,985 7624499,614 2,512 0,394 0310 1,981 996312,075 0,169 0,988 7579717 308 2219
Minimi -0,678 -0912 -9292 -0,756 -1.126 0,000 4,000 1833.722 7,514 •1,561 0,008 -3,388 1169,338 0,022 0,663 8892,767 9393
Maksimi 1.632 0,314 1,160 2,942 1,056 1,000 12,000 31545295,125 17267 -0,028 1324 6,919 4365608,372 0,697 4,003 31342625,733 17260

Hallinto lakenne Onko TJ ja PJ eriytetty Henkilöstön jäseniä Kotipaikka
Yksiportainen Kaksiportainen Kyllä El Kyllä Ei DKK FIN GBR SWE 35201010 15202010 35203010

19 51 19 0 3 16 1 2 6 10 13 4 2

Tiedot hallituksen jäsenten sukupuolista löytyivät 2006 vuodelta 118 yhtiöstä. Hallituksen 

jäsenmäärä vaihteli yhtiöissä kahden ja viidentoista välillä ja keskiarvo oli 6,556. Sukupuolten 

monimuotoisuus vaihteli nollan ja 0,48 välillä ja keskiarvo oli 0,135. (Taulukko 9).
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Taulukko 9

Kuvailevat tilastotiedot; Sukupuolijakauman monimuotoisuus 2006

ROA ROE
Sukupuolten
monimuotoi- Jäsenten

lkm
LV InLV Total Assets In Total LV Kasvu DebtTotal Assets

Equity
TÅK-kulut TIK-TA P/B

Havainnot
Puuttuvat havainnot
Keskiarvo
Mediaani
Keskihajonta
Minimi
Maksimi

116
2

-0,168
-0,141
0,303

-1.290
0,362

116
2

-0,294
-0,170
0,800

-6,949
1.118

117
1

0,135
0,000
0,157
0,000
0.480

117
1

6,556
6,000
2,663
2,000

15,000

110
8

1059768,311
17497,757

4721362,698
0,447

34471243,043

110
8

9,742
9,769
3,269

-0,806
17,356

116
2

1615827,281
66565,000

7908904,053
2567,482

74271000.000

116
2

11,325
11,105
2,058
7,851

18,123

105
3

3,362
0,118

30,081
-0.851

308,424

116
2

0,120
0,035
0,190
0,000
1,096

116
2

1,672
1,385
1,493

-3,075
13.796

101
7

180335,901
14552.874

739745,306
0,000

5130983,302

101
7

0,205
0,143
0,196
0,000
1,087

116
2

3,037
2,575
1,947
0,327
9,507

Hallinto rakenne Onko TJ ja PJ eiiytetty Henkilöstön jäseniä Toimiala
Yksiportainen Kaksiportainen Kyllä El Kyllä Ei 35201010 35202010 35203010

92 25 99 8 11 100 52 50 15

Kotipaikka
AUT BEL DEU DNK ESP FIN F RA GBR IRL ITÄ NLD SWE

2 3 16 10 2l 2 6 48 4 1 11 17

Tiedot jäsenten koulutuksesta löytyivät 2006 vuodelta 75 yhtiöstä. Yhtiöiden hallituksen jäsenten 

lukumäärä vaihteli neljän ja 17 välillä ja keskiarvo oli 7,64. Jäsenten korkeakoulututkintojen 

lukumäärä vaihteli kolmen ja 16 välillä ja keskiarvo oli 6,667. Koulutustason monimuotoisuus 

vaihteli nollan ja 0,941 välillä ja keskiarvo oli 0,252. Koulutusalojen monimuotoisuus vaihteli 

nollan ja 0,742 välillä ja keskiarvo oli 0,545. (Taulukko 10).

Taulukko 10

Kuvailevat tilastotiedot; Koulutuksen monimuotoisuus 2006

ROA ROE

Koulutuksen

monimuotoi

Koulutus-

inouiniuo
toisuus

Tutkintojen
lkm

Jäsenten
lkm LV InLV Total Assets In Total LV Kasvu

%
DebtTotal £££ T&K-kulut TIK/TA P/B

Havainnot
Puuttuvat havainnot
Keskiarvo
Mediaani
Keskihajonta
Minimi
Maksimi

74
1

-0.200
-0.193
0,307
-1.186
0.345

74
1

-0338
-0348
1,186

-6949
5208

75
0

0,252
0278
0,215
0,000
0,941

75
0

0,545
0,571
0,147
0,000
0,742

75
0

6,667
7,000
2,693
3,000

16.000

75
0

7,640
7,000
2,608
4.000

17,000

70
5

743811,141
12927,164

4204114.472
0,447

34471243,043

70
5

9,330
9,467
3,142

•0,806
17,356

74
1

850751208 
53768 959 

4182215 957 
2567,482 

34775510 204

74
1

11 ДОЗ 
10,892 
1916 
7,851 

17,364

66
9

0,608
0242
1,433

-0,851
6.544

74
1

0,123
0,020
0211
0,000
0,942

74
1

1,569
1,339
2,311

-10.831
13,796

65
10

124018,822
13869,000

645473,605
0,000

5130983,302

65
10

0219
0,179
0,179
0,000
0.796

73
2

3,458
2,718
2294
0,457

13597

Hallini lakenne Onko TJ ja PJ eriytetty Henkilöstön jäseniä
Yksiportainen Kaksiportainen Kyllä Ei Kyllä El 35201010 35202010 35203010 AUT BEL DEU DNK FIN GBR ITÄ IRL NLD SWE
----------------- 63| Ï21 69 5 6 67 35 31 9 1 2 8 4 2 36 1 1 4 16

Tiedot jäsenten ikäjakauman monimuotoisuudesta löytyivät 2006 vuodelta 69 yhtiöstä. Yhtiöiden 

hallituksen jäsenten lukumäärä vaihteli neljän ja 30 välillä ja keskiarvo oli kahdeksan jäsentä. Ikien 

monimuotoisuus vaihteli välillä nollan ja 0,962 välillä ja keskiarvo oli 0,604. Jäsenten ikien 

keskiarvot vaihtelivat välillä 44,167 ja 63,857. (Taulukko 11).
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Taulukko 11

Kuvailevat tilastotiedot; Ikäjakauman monimuotoisuus 2006

ROA ROE
Ikäjakauman
monimuoto!- Ikien ka.

Keski
hajonta

Jäsenten
lkm LV InLV Total Assets In Total Kasvu LV

n
DebtTotal

ТАК-kulut ТАКТА PB

Havainnot 68 68 69 68 69 69 63 63 68 68 61 68 68 63 63 68
Puuttuvat havainnot 1 1 0 1 0 0 6 6 1 1 8 1 6
Keskiarvo -0.170 •0,348 0.604 54.319 7.541 8 1274594,850 9.920 1380440.787 11.369 0.450 0,140 1,740 195784,489 0Í17 3,353
Mediaani -0.155 -0.171 0.B12 54,083 7,404 7 18980,058 9,851 57273,954 10,956 0.118 0.043 1.339 14648,254 0,166 2,608
Keskihajonta 0.345 1.011 0.125 4,126 2275 3,796 5138357,264 3,338 5087533.342 2,142 1200 0,224 1,916 759086,785 0.193 2.981
Minimi -1.296 -6.949 0.000 44.167 1.414 4 0,447 -0,806 2567.482 7,851 -0.851 0.000 -3.075 0,000 0.000 0.457
Maksimi 0.362 1.118 0,962 63.857 14.147 30 34471243.043 17,356 34775510204 17.364 6.544 1.096 13.796 5130983.302 1.087 22.641

Halllntc rakenne Onko TJ ja PJ eriytetty Henkilöstön jäseniä Toimiala
Yksiportainen Kaksiportainen Kyllä El Kyllä Ei 35201010 35202010 35203010 BEL DEU DNK FIN GBR ITÄ NLD SWE

62 7 62 7 9 59 33 29 7 2 2 7 2 34 1 f 15

Tiedot hallitusten jäsenten muiden merkittävien luottamustehtävien määrästä löytyivät 2006 

vuodelta 80 yhtiöstä. Yhtiöiden hallituksen jäsenten lukumäärä vaihteli neljän ja 30 välillä ja 

keskiarvo oli 7,988. Muiden luottamustehtävien määrä jäsentä kohti vaihteli 0,429 ja 6,9 välillä ja 

keskiarvo oli 2,83. Ulkopuolinen hallituksenpuheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävä on laskettu 

kahdeksi luottamustehtäväksi näiden tehtävien vaatiman ajan ja vastuun vuoksi. Jäsenten 

luottamustehtävien määrän monimuotoisuus vaihteli 0,198 ja 0,667 välillä ja keskiarvo oli 0,499. 

(Taulukko 12).

Taulukko 12

Kuvailevat tilastotiedot; Luottamustehtävien määrän monimuotoisuus

ROA ROE
Muut

liiothnmreteh- 
tav.it Jäsen

Luottamustehtävien
määrän

monimuotoisuus

Jäsenten
lkm LV InLV Total Assets In Total LV Kasvu 

4
Debt-Total

Assets Assets-Equity TAK-kulul ТАКТА PB

Havainnot 79 79 80 80 80 75 75 79 79 73 79 79 71 71 79
Puuttuvat havainnot 1 1 0 0 0 5 5 1 1 7 1 1 g
Keskiarvo -0.176 -озоз 2,830 0,499 7.988 1002627,701 9,692 1091652,161 11222 4,633 0,105 1.482 166178,437 0205 3243
Mediaani -0.159 -0.176 2,542 0,500 7Д» 14623,812 9,590 76040.000 11239 0,148 0829 1,332 14648254 0,164 2,837
Keskihajonta 0291 0800 1.643 0,128 3,418 4687093,082 3,192 4675183,100 2811 36,071 0,187 1,068 713542,436 0,165 1,785
Milliini -0851 -6849 0.429 0,198 4800 0,447 -0,806 2567,482 7,851 -0,851 0800 -3.075 0,000 0,000 0,663
Maksimi 0362 1.118 6.900 0.667 30800 34471243,043 17.356 34775510.204 ___ 308,424 1896 7,661 5130983,302 0.796 7,949

Hallinto rakenne Onko TJ ja PJ eriytetty Henkilöstön jäseniä Toimiala
Yksiportainen Kaksiportainen Kylin El Kyllä Ei 35201010 35202010 35203010 AUT BEL DEU DNK FIN GBR ITÄ NLD SWF

65 if 76 4 10 67 21 if 7 1 2 11 7 2 36 3 17

5.4.2 Korrelaatioanalyysi

Tutkimuksen korrelaatioanalyysi tehtiin SPSS -tilasto-ohjelmalla käyttäen sekä Pearsonin 

parametrista että Spearmanin ei-parametrista korrelaatiotestiä. Korrelaatioanalyysin tarkoituksena 

oli saada ensimmäisiä viitteitä muuttujien välisistä lineaarisista riippuvuuksista. Sen avulla ei 

kuitenkaan voitu vetää johtopäätöksiä muuttujien syy-seuraussuhteesta eli kausaliteetista. 

Pearsonin-testi on tilastollisesti voimakkaampi testi, mutta siinä muuttujien oletetaan olevan 

normaalisti jakautuneita. Spearmanin-testi on tilastollisesti heikompi kuin Pearsonin-testi, mutta 

käyttökelpoinen silloin, kun muuttujat eivät ole normaalisti jakautuneita.
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Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiotestit tehtiin yhtiöille, joista löydettiin vuoden 2006 tiedot 

kaikkien neljän monimuotoisuuden osa-alueen osalta. Analyysissa selvitettiin seuraavien 

muuttujien välisiä riippuvuuksia: ROA/koko pääoman tuottoaste, ROE/oman pääoman tuottoaste, 

hallituksen monimuotoisuusindeksi, sukupuolijakauman monimuotoisuusindeksi, koulutuksen 

monimuotoisuusindeksi, koulutusalojen monimuotoisuusindeksi, koulutustasojen 

monimuotoisuusindeksi, ikäjakauman monimuotoisuusindeksi, jäsenten ikien keskihajonta, 

jäsenten ikien keskiarvo, jäsenten muiden luottamustehtävien määrän monimuotoisuusindeksi, 

hallituksen jäsenten lukumäärä, luonnollinen logaritmi taseen loppusummasta, luonnollinen 

logaritmi liikevaihdosta, velkaantuneisuusmuuttuja debt/total assets, velkaantuneisuusmuuttuja 

assets/equity, tutkimus- ja kehittämismenot jaettuna taseen loppusummalla, price to book - 

hinnoittelukerroin sekä liikevaihdon kasvuprosentti.

Tilastollisesti merkitsevän rajana pidettiin tässä analyysissa 10 % eli, kun p-arvo oli alle 0,10 

korrelaation katsottiin olevan tilastollisesti merkitsevä. Kymmenen prosentin merkitsevyystasoa 

käytettiin tavanomaisen viiden prosentin merkitsevyystason sijaan, sillä tutkimuksessa havaintojen 

määrä oli pieni ainoastaan 39-44.

Pearsonin korrelaatioanalyysissa ROA:n havaittiin korreloivan positiivisesti tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,05) ROE:n, taseen loppusumman luonnollisen logaritmin, liikevaihdon 

luonnollisen logaritmin sekä negatiivisesti tutkimus- ja kehittämismenot/taseen loppusumma - 

muuttujan kanssa. ROE korreloi negatiivisesti tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01) Assets/Equity- 

velkaantuneisuus muuttujan kanssa. Lisäksi hallituksen monimuotoisuusindeksi korreloi 

positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi kaikkien indeksin osatekijöiden kanssa. Nämä tulokset 

olivatkin melko lailla odotettavia ja kertoivat lähinnä korrelaatiotestin onnistumisesta. Näiden 

tulosten lisäksi hallituksen monimuotoisuusindeksi korreloi positiivisesti tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,10) hallituksen jäsenten lukumäärän kanssa. Jäsenten ikien keskihajonta 

korreloi negatiivisesti tilastollisesti merkitsevästi (p<0,10) debt/total assets - 

velkaantuneisuusmuuttujan kanssa. Jäsenten ikien keskiarvo taasen korreloi positiivisesti 

tilastollisesti merkitsevästi taseen loppusumman (p<0,01) ja liikevaihdon (p<0,01) kanssa. 

Sukupuolten monimuotoisuusindeksi korreloi negatiivisesti tilastollisesti merkitsevästi (p<0,10)
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debt/total assets - velkaantuneisuusmuuttujan kanssa sekä positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi 

(p<0,10) price to book - hinnoittelukertoimen kanssa. (Taulukko 13).

Spearmanin korrelaatioanalyysissa ROA korreloi positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi yhden 

prosentin merkitsevyystasolla ROE:n, taseen loppusumman, liikevaihdon ja negatiivisesti 

deflatoitujen tutkimus- ja kehittämismenojen kanssa sekä positiivisesti viiden prosentin 

merkitsevyystasolla merkitsevästi koulutusalojen monimuotoisuuden, debt/total assets - 

velkaantuneisuusmuuttujan ja assets/equity - velkaantuneisuusmuuttujan kanssa. Myös ROE:n ja 

koulutusalojen monimuotoisuuden välillä havaittiin positiivinen tilastollisesti merkitsevä (p<0,10) 

yhteys. ROE korreloi positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01) myös taseen loppusumman, 

liikevaihdon ja deflatoitujen tutkimus- ja kehittämismenojen kanssa. Koulutusalojen 

monimuotoisuusindeksi korreloi lisäksi positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi hallituksen 

jäsenten lukumäärän (p<0,10), taseen loppusumman (p<0,10), Inliikevaihdon (p<0,05) ja 

assets/equity — velkaantuneisuusmuuttujan (p<0,05) kanssa. Ikien keskiarvo korreloi positiivisesti 

tilastollisesti merkitsevästi taseen loppusumman (p<0,01), liikevaihdon (p<0,01) ja negatiivisesti 

deflatoitujen tutkimus- ja kehittämismenojen (p<0,05) kanssa. Kuten Pearsonin analyysissa myös 

Spearmanin analyysissa sukupuolijakauman monimuotoisuus korreloi negatiivisesti tilastollisesti 

merkitsevästi (p<0,05) debt/total assets - velkaantuneisuusmuuttujan kanssa ja positiivisesti 

(P<0,10) price to book - hinnoittelukertoimen kanssa. (Taulukko 13)

52



Taulukko 13

Korrelaatioanalyysin tulokset
i-------------------------

j Peat sotiin (all walla 
kot i »laatia

i ja Spe at manin
ROA ROE

Hallituksen
moniinne-

Sukupuoli
jakauman
monimuo-

Koulutuksen
monimuo
toisuus monimuo

KoukAus-

inonimuo-

kajakau-

moniiniio-

Ikien 
Keskit ia- Ikien ka.

Luottamus
tehtävien 

moi limu ot oi-
Jäsenten

InLV Debt.Total
Equity ,*K.TA Рв LV Kasvu

S

ROA
Korrelaatiokerroln
Sig. (2-suunt) Toot 0,127

0,418
43

0,036
0.818

43

0,117
0,455

43 ..........: 4.3

-0,154
0,324

43

0,169
0,278

43

0,175
0,261

43

0,232
0,135

43

0,077
0,623

43

0,129
0,409

43

0.817—
.0.001

43

0,800— 0,358”

* 43

0,309”
0.044

43

-0.168
0,281

43

0,217
0,179

40
1 ROE Korrelaatiokerroln

SIg. (2-suunt) ' Q gøg 0,077
0,624

43

0,014
0,928

43

0.068
0.665

43

0,265*
0,086

43

-0.141
0,367

43

0,121
0,438

43

0,222
0,153

43

0,133
0,395

43

0.023
0,886

43

-0.048
0.762

43
0,001 «0,001

0,251
0,104

43

0,008
0,958

43

-0.096
0,540

43

0,105
0,518

40
Hallitukeen 

i monimuotoisuus

Korrelaatiokerroln 
Slg. (2-suunt.)

0.164
0,294

43

-0,173
0,269

43
•o.om T»«

44

0,339”
0,024

44

: 0,420-**
0.005

0,347**
0,021

44

0411—
0,006

44

-0.186
0,226 Щ 0,324”

0.032
44

0,013
0,932

43

0,007
0,967

41

-0.218
0,160

43

-0,035
0,825

43

0,266*
0,093

41

0,188
0,228

43

-0.020
0,905

40
Sukupuolten

I monimuotoisuus

Korrelaatiokerroln
Slg. (2-suunt.)

0,095
0,545

43

-0,031
0,845

43
«•0,001

-0,034
0,827

44

0,030
0,848

44

-0,066
0,670

44

-0,073
0,639

44

0,030
0,848

44

-0,084
0.589

44

0,364-
0,019

44

0,053
0,733

44

-0.212
0.172

43

-0,133
0,407

41

-0,373”
0.014

43

-0,226
0,145

43

0,211
0,185

41

■&*
43

0,224
0,165

40
1 Koulutuksen
i monimuotoisuus

Korrelaatiokerroln
Slg. (2-suunt)
N

0,093
0,555

43

-0.151
0,334

43

U<00¿7 -0,009
0,955

44 44

0,696”»
.0,0,

0.289*
0,057

«

VT
0,55

-0.017
0,911

44

0.182
0,237

44

0,283*
0,063

44

0,096
0,539

43

0,148
0,355

41

-0.023
0,885

43

0,188
0,227

0,046
0,774

41

-0,007
0,966

43

-0,117
0,470

40
Koulutusalojen 

; monimuotoisuus

Korrelaatiokerroln
Sig. (2-suunt)

0,246
0,112

43

-0.010
0,951

43

Ö'*Qbm 0,057
0.712

44

0.583—
'"'t

-0.242
0,113

44

0,197
0,201

44

0.021
0,892

0,160
0,298

44

0,147
0.341

44

0.252*
0,099

44

0,285*
0,064

43

0.364**^

0,019
41

0,208
0,181

43

0.332-
0,030

43

-0.233
0,143

41

-0.041
0,796

43

0,122
0,452

40
i Koulutuksen tason 
; monimuotoisuus

Korrelaatiokerroln
Sig. (2-suunt)

-0,109
0,496

43

-0,172
0,289

43

-0,061
0,693

44

-0.223
0.146

44

0,127
0,412

44

0,263*
0,085

44

0,042
0,787

44

0,010
0,951

44

0,161
0,295

44

-0.039
0,804

43

-0.023
0,886

41

-0,181
0,246

43

-0,025
0,874

43

0,208
0,193

41

0,018
0,908

43

-0.293*
0,067

40
Ikäjakauman

monimuotoisuus

Korrelaatiokerroln
Sig. (2-suunt)

0,123
0,431

43

-0,073
0,640

43

0,054
0,726

44

0,240
0,117

44

0,022
0,888

44

0,264*
0,084

44

0,683—
-0.001

44

-0.018
0,908

44

-0,011
0,942

44

0.(01—

°'°2(
0,226
0,145

43

0,092
0,566

41

-0.106
0,500

43

-0,048
0,758

43

-0.045
0,778

41

-0,028
0,856

43

-0.043
0,792

40

; Ikien Keskihajonta
Korrelaatiokerroln
Slg. (2-suunt.)

0.185
0,234

43

0.097
0.534

43

0,084
0,586

44

0,223
0,145

44

-0,047
0,763

44

0,305** 0,739—
<0.001

-0,087
0,573

44

0,109
0,481

44

0,148
0,339

44

0,002
0,990

43

0,085
0.599

41

-0,090
0,566

43

-0,243
0,117

43

0,062
0,699

41

0,113
0,472

43

-0,010
0,953

40

j Ikien ka.
Korrelaatiokerroln
Sig. (2-suunt)

0.130
0.405

43

-0.041
0,793

43

-0,190
0,216

44

-0.070
0,651

44

-0,008
0,961

44

0,056
0,716

44

-0.059
0,704

44

-0.311**
0,040

44

-0,156
0,311

44

-0,117
0,448

44

0,154
0,317

44

0,(04—
0.007

0,(69-
0,03

0,008
0,960

43

0,175
0,261

43

-0,291*
0,065

41

-0,177
0.257

43

-0,067
0,680

40
j Luottamiisi el «avien 
i monimuotoisuus

Korrelaatiokerroln
Sig. (2-suunt)

0,087
0,580

43

-0,144
0,356

«

«

0,350** 
0.020 

..............««

0,173
0,262

44

0,214
0,164

44

0,014
0,926

44

-0.023
0,860

44

0,035
0,824

44

-0,150
0,331

44

0,061
0.695

44

0,048
0,759

43

0.044
0,787

41

0.109
0,486

43

0,046
0,768

43

0,247
0,120

41

0,177
0,256

43

-0,047
0,771

40

Jäsenten lkm.
Korrelaatiokerroln
Slg. (2-suunt)

0,117
0,455

43

-0,180
0,247

43

0,078
0,617

44

0,236
0,123

44

0,133
0,389

44

0,161
0,298

44

0,329**
0,029

44

0.126
0,415

44

0,108
0,486

44

0,017
0,914

44

0.519*”

* 43

0,331-
0,035

41

-0.036
0,820

43

0.344”
0,024

43

0,110
0,493

41

-0.113
0,471

43

-0,321”
0,043

40

LnTotal Assets
Korrelaatiokerroln 
Sig. (2-suunt)

0,123
0,432

43

-0,057
0,718

43

-0,204
0,190

43

0,057
0,718

43

0,063
0,688

43

0,011
0,943

43

-0.022
0,886

43

-0,019
0,903

43
’

0,013
0,936

43

P'w

43

0,820—
<0.001

41

0,286*
0,063

43

-0,326”
0,033

43

-0,120
0.460

40

biLV

1-------------------------------

Korrelaatiokerroln 
Slg. (2-suunt.)

0,159
0,322

41

-0.035
0,827

41

-0.068
0,673

41

0,015
0,924

41

0,118
0.464

41

-0.091
0.573

41

-0,057
0,721

41

0,052
0.748

41 ' 41

0,012
0,943

41

0,328**
0,036

41

0,827-
«0,001

0.375”
0.016

41

rí
<0.001

-0,277*
0,079

41

0,122
0,453

40

Debt Total Assets
Korrelaatiokerroln
Slg. (2-suunt.)

0,179
0,250

43

-0.108
0,492

43

-0.152
0,331

43

-0.258*
0.095

43

0,009
0,956

43

0,211
0,174

43

-0.179
0,250

43

-0,216
0,164

43

-0,275*
0,074

43

-0.117
0.455

43

0.074
0,637

43

-0,060
0.702

43

0,182
0,243

43

0,191
0,231

41 43

-0,364”
0,019

41

-0.329“
0,031

43

0,057
0.725

40

Assets Equity
Korrelaatiokerroln
Sig. (2-suunt.)

0,081
0,605

43

0,101
0,521

43

0,093
0,554

43

0,140
0,372

43

0,193
0,214

43

-0.006
0,969

43

-0,119
0,447

43

-0.154
0,325

43

0,134
0,391

43

0,066
0,672

43

0,252
0,103

43

0,210
0,177

43

0,237
0,137

41

0.338”
0,027

43

-0.250
0,115

41

-0,272*
0,078

43

0,199
0.219

40

T“™
Korrelaatiokerroln 
Slg. (2-suunt.)

-0,225
0,157

41

0,107
0,505

41

0,135
0,400

41

-0,037
0,819

41

-0.254
0,109

41

0,190
0,233

41

0,117
0,467

41

0,106
0.511

41

-0.259
0,102

41

0,096
0,550

41

0,092
0,567

41

•0,427—

' 41

-0,399”
0,011

40

-0,185
0,247

41

-0.025
0,876

41

0.399*”
0.010

41

-0,121
0,463

39

PB
Korrelaatiokerroln 
Slg. (2-suunt.)

-0,142
0,363

43

0,026
0,867

43

0,171
0,273

43

0.263-
0,088

43

0,063
0,688

43 43

0,065
0,681

43

0,046
0,770

43

0,138
0,384

43

-0,166
0,288

43

0,026
0,868

43

-0,129
0,409

43

-0.291*
0.058

43

-0.338- 
0,031 
' 41

-0,083
0,598

43

0,067
0,671

43

0,280*
0,076

41

0,000
0,998

40

LV Kasvu
Korrelaatiokerroln
Slg. (2-suunt)

-0,113
0,486

40

-0,171
0,292

40

-0.079
0,627

40

0,174
0,283

40

-0,187
0,247

40

0,004
0,981

40

-0,233
0.148

40

-0,069
0,671

40

-0,076
0,639

40

-0,159
0,327

40

-0,057
0,729

40

-0.195
0,227

40

-0,196 
0,226

40

-0,090
0,583

40

0,298*
0,062

40
0.002

0,208
0,203

39

0,276*
0,084

40

*** Korrelaatio tilastollisesti merkitsevä 1% merkitsevyystasolla 
** Korrelaatio tilastollisesti merkitsevä 5% merkitsevyystasolla 
* Korrelaatio tilastollisesti merkitsevä 10% merkitsevyystasolla
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5.4.3 Regressioanalyysi

Lineaarista monimuuttujaregressioanalyysia käytettiin tässä tutkimuksessa 

päätutkimusmenetelmänä. Regressioanalyysin avulla voidaan havaita selitettävän ja selittävien 

muuttujien välillä oleva tilastollisesti merkitsevä yhteys sekä myös yksittäisen selittävän muuttujan 

vaikutus selitettävään muuttujaan, kun muut selitettävään muuttujaan vaikuttavat tekijät on 

kontrolloitu. Tutkimuksen regressioanalyysi tehtiin SPSS-tilasto-ohjelmalla.

5.4.3.1 Hallituksen monimuotoisuus

Ensimmäisenä tutkittiin poikkileikkausregressiolla hallituksen monimuotoisuuden vaikutusta 

yhtiön koko pääoman tuottoon ROA:aan vuonna 2006. Havaintojen lukumäärä tässä analyysissa 
oli 37.

ROAi = ß0 + ß/MONIND, + ß2MAA,+ ß3TOIMIALA, + ß4HALRA, + ß5HLSTÖi + ß6TJPJ, + 

ßjLKMi + ßslnKOKO, + ßgKASVU, + ß,0VELK, + ßuT&KJTAi + ß12PBi + (1)

ROA = Return on assets, koko pääoman tuottoaste 

MONIND = Monimuotoisuusindeksi 

MAA = Maa dummy-muuttujat 

TOIMIALA = Toimiala dummy-muuttujat

HALRA = Hallintorakenne, yksiportainen tai kaksiportainen. Saa arvon yksi, jos yksiportainen 

ja nolla, jos kaksiportainen

HLSTO = Henkilöstönedustaja - dummymuuttuja, saa arvon yksi, jos hallituksessa henkilöstön 

edustajia, muutoin arvon nolla.

TJPJ - Saa arvon yksi, jos toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät eriytetty,

muutoin arvon nolla

LKM = Hallituksen jäsenten lukumäärä

InKOKO = luonnollinen logaritmi liikevaihdosta

KASVU = liikevaihdon kasvuprosentti

VELK = Velkaantuneisuusmuuttuja, velat/taseen loppusumma, debt/total assets 

T&K/TA = Tutkimus-ja kehittämismenot jaettuna taseen loppusummalla 

PB = Price to book - hinnoittelukerroin
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Koko malli oli tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla. Mallin selitysaste (adjusted R 

square) oli varsin hyvä 0,557. Diagnostiikan osalta mallissa ei ollut ongelmia autokorrelaation 

kanssa, sillä Durbin Watson - luku oli 1,959 eikä myöskään heteroskedastisuuden kanssa. 

Multikolineaarisuusongelmaa ei mallissa ollut, sillä muuttujien tolerance-luvut olivat yli 0,3 ja 

variance inflation - arvot alle 3. Myös se, että koko mallin condition index — luku jäi alle 

kolmenkymmenen, kertoi, että multikolineaarisuus ei ollut mallissa ongelma. Muuttujista olivat 

tilastollisesti merkitseviä monimuotoisuusindeksi (p<0,05), liikevaihdon luonnollinen logaritmi 

(p<0,01) sekä Т&КУТА (p<0,10). Monimuotoisuusindeksin regressiokerroin oli 0,211. Seuraavaksi 

mallista pudotettiin yksitellen pois muuttujat, jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

ROA, =ß0 + ßt MON IND, + ß235202010i + ß3LKM, +B4lnKOKO, + ßsT&KJTA, + £ (2)

35202010 = Biotechnology -toimialamuuttuja

Tämä malli oli myös kokonaisuudessaan tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin 

merkitsevyystasolla. Mallin selitysaste oli 0,682. Mallissa ei ollut heteroskedastisuus, 

autokorrelaatio (DB 1,907), eikä multikolineaarisuusongelmia (Condition index -arvo 18,175). 

Mallin muuttujista hallituksen jäsenten lukumäärä (p<0,10) ja deflatoidut T&K-menot (p<0,01 ) 

saivat negatiivisen regressiokertoimen. Muut muuttujat, biotechnology-toimialamuuttuja (p<0,10), 

liikevaihdon luonnollinen logaritmi (p<0,01) sekä monimuotoisuusindeksi (p<0,01) vaikuttivat 

tilastollisesti merkitsevästi positiivisesti kannattavuuteen. Monimuotoisuusindeksin 

regressiokerroin oli 0,217. Näin ollen tässä analyysissa saatiin tukea tutkimuksen ensimmäiselle 

hypoteesille: hallituksen monimuotoisuus vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen 

(Taulukko 14).

5.4.3.2 Hallituksen monimuotoisuuden muutos

Seuraavaksi tutkittiin, miten hallituksen monimuotoisuuden muutos vuosina 2002-2006 on 

vaikuttanut yhtiöiden keskimääräiseen koko pääoman tuottoon ROA:n vuosina 2002-2006. 

Aineistona olivat 19 yhtiötä, joista löytyivät kaikki monimuotoisuuden tiedot vuosilta 2002 ja
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2006. Mallissa ei käytetty kontrollimuuttujina maamuuttujia, eikä toimialamuuttujia, sillä erillisiin 

maa-ja toimialaryhmiin olisi tullut havaintoja liian vähän

ROA5vi = ß0 + ß ¡MONIND-dummy, + ß2HALRAi + ß3HLSTÖj +B4TJPJ, + ß5LKM, + 

ß6lnK0K05vi + ß7KASVU5Vi + ß8VELK5V, + ßgT&K/TA5V, + ß,0PB5Vi + + £ (3)

ROA5v = Keskimääräinen viiden vuoden koko pääoman tuottoaste (return on assets) vuosilta 
2002-2006

MONIND-dummy = Monimuotoisuusindeksin muutos dummy-muuttuja vuosilta 2002-2006, 

saa arvon yksi, jos monimuotoisuuden muutos positiivinen ja nolla, jos muutos negatiivinen 

HALRA = Hallintorakenne, yksiportainen tai kaksiportainen. Saa arvon yksi, jos yksiportainen 

ja nolla, jos kaksiportainen

HLSTO = Henkilöstönedustaja -dummymuuttuja, saa arvon yksi, jos hallituksessa henkilöstön 

edustajia, muutoin arvon nolla

TJPJ = Saa arvon yksi, jos toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät eriytetty,

muutoin arvon nolla

LKM = Hallituksen jäsenten lukumäärä

LnK0K05V = Vuosien 2002—2006 liikevaihdon keskiarvo

KASVU5V = Vuosien 2002—2006 keskimääräinen liikevaihdon kasvu

VELK5V = Vuosien 2002-2006 keskimääräinen debt/total assets velkaantuneisuusmuuttuja

T&K/TA5V = Vuosien 2002-2006 tutkimus- ja kehittämismenot/taseen loppusumma keskiarvo

PB5V = Vuosien 2002-2006 keskimääräinen price to book - hinnoittelukerroin

Koko malli oli tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla ja sen selitysaste 

(Adjusted R Square) oli 0,887. Mallissa ei ollut heteroskedastisuus- eikä autokorrelaatio-ongelmia 

(DurbinWatson 2,385). Multikolineaarisuutta esiintyi mallissa vähän, sillä kaksi muuttujaa sai 

variance inflation - arvot, jotka olivat yli kolme kuitenkin alle neljä. Multikolineaarisuusongelma 

oli kuitenkin lievä, sillä koko mallin condition index - arvo oli alle 30. Mallissa olivat yhden 

prosentin merkitsevyystasolla tilastollisesti merkitseviä deflatoitu viiden vuoden T&K -muuttuja, 

viiden vuoden P/B — muuttuja sekä viiden vuoden liikevaihdon luonnollinen logaritmi. Kymmenen 

prosentin merkitsevyystasolla oli tilastollisesti merkitsevä jäsenten lukumäärä - muuttuja.
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Monimuotoisuuden muutosdummy-muuttuja ei aivan ollut tilastollisesti merkitsevä, sillä sen p- 

arvo oli 0,108. Seuraavaksi mallista tiputettiin yksitellen pois muuttujat, jotka eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Saatiin seuraavanlainen malli.

ROA5v¡ = ß0+ ß ¡MONIND-dummy, + ß2HLSTÖj + ß3LKMt + ß4lnK0K05Vi + ß5 T&K/TA5V¡ 
+ ßCtPB5Vl + + i, (4)

Tämäkin malli oli kokonaisuudessaan tilastollisesti merkitsevä, eikä siinä ollut ongelmia 

diagnostiikan kanssa. Mallissa deflatoitu viiden vuoden T&K-muuttuja, viiden vuoden P/B- 

muuttuja ja viiden vuoden liikevaihdon luonnollinen logaritmi olivat tilastollisesti merkitseviä 

yhden prosentin merkitsevyystasolla. Hallituksen jäsenten lukumäärä - muuttuja sekä 

henkilöstönedustaja — muuttuja olivat tilastollisesti merkitseviä viiden prosentin 

merkitsevyystasolla ja monimuotoisuuden muutos — dummy-muuttuja kymmenen prosentin 

merkitsevyystasolla. Monimuotoisuuden muutos-dummy - muuttujan regressiokerroin oli 0,105 eli 

monimuotoisuuden positiivinen muutos vuosina 2002—2006 on parantanut yritysten viiden vuoden 

keskimääräistä kannattavuutta. Tämä analyysi antaa lisätukea ensimmäiselle hypoteesille 

(Taulukko 14).

5.4.3.3 Sukupuolijakauman monimuotoisuus

Seuraavaksi tutkittiin erikseen jokaisen monimuotoisuuden osa-alueen vaikutusta yhtiön 

kannattavuuteen. Sukupuolten monimuotoisuuden vaikutusta ROA:an tutkittiin 

poikkileikkausregressiolla vuoden 2006 aineistolla.

ROAi = ßo + ß ¡SPIN Di + ß2MAA,+ ß3TOIMIALAj + ß4HALRAi + ßsHLSTÖj + ß6TJPJi 

ß7LKM, +B8lnKOKOi + ßgKASVU, + ßwVELK, + finTáK/TA, + ß,2PB, + £ (5)

SPIND — Sukupuolijakauman monimuotoisuusindeksi 

Mallin muut muuttujat on selitetty sivulla 54.

57



Malli kokonaisuudessaan oli tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla, 

selitysasteen ollessa 0,769. Mallissa ei ollut autokorrelaatio-ongelmaa, sillä DurbinWatson oli 

2,167, eikä myöskään heteroskedastisuusongelmaa. Multikolineaarisuusongelmaakaan mallissa ei 

ollut, sillä mallin condition index - arvo oli 24,228. Mallissa sukupuolijakauman 

monimuotoisuusindeksi oli tilastollisesti merkitsevä kymmenen prosentin merkitsevyystasolla. 

Muuttujan regressiokerroin oli 0,280. Lopuksi mallista pudotettiin pois yksi kerrallaan muuttujat, 

jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

ROAi =ß0 + ßiSPINDj + ß23520201 Oi + ß3LKMi +B4lnKOKO¡ + ß5T&K/TAi + £ (6)

35202010 = Biotechnology -toimialamuuttuja

Tämä malli oli kokonaisuudessaan tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla, 

selitysasteen ollessa 0,780. Mallissa ei ollut autokorrelaatio-ongelmaa (DW 2,018) eikä 

heteroskedastisuusongelmaa. Muitikolineaarisuusongelmaakaan ei ollut, sillä mallin condition 

index - arvo oli 11,721. Sukupuolijakauman monimuotoisuusindeksi oli tilastollisesti merkitsevä 

viiden prosentin merkitsevyystasolla ja sen regressiokerroin oli positiivinen 0,234. Näin saatiin 

tukea toiselle hypoteesille eli hallituksen jäsenten monimuotoinen sukupuolijakauma parantaa 

yhtiöiden kannattavuutta. Biotechnology - toimiala (35202010) oli tilastollisesti merkitsevä 

kymmenen prosentin merkitsevyystasolla saaden positiivisen regressiokertoimen 0,058. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,10) saaden negatiivisen 

regressiokertoimen -0,011. Liikevaihdon luonnollinen logaritmi sekä deflatoidut T&K-menot 

olivat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin merkitsevyystasolla (Taulukko 14).
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Taulukko 14
Regressioanalyysin tulokset; mallit 1-6

Monimuotoisuus Monimuotoisuuden
muutos Sukupuolijakauma

1 2 3 4 5 6

VAKIO ßo
Sig.

-0,923***
0,001

-0,837***
<0,001

-0,949***
0,002

-0,874***
<0,001

-0,466***
<0,001

-0,447***
<0,001

INDi
ß

Sig.
0,211**

0,025
0,217***

0,002
0,126
0,108

0,105*
0,096

0,280*
0,059

0,234**
0,026

BEL ß
Sig.

-0.047
0,780

DNK ß
Sig.

-0,029
0,845

-0,099
0,246

FIN ß
Sig.

0,110
0,487

0,114
0,351

FRA ß
Sig.

-0,100
0,240

SWE ß
Sig.

0,003
0,974

-0,104
0,119

35202010 ß
Sig

0,113
0,191

0,089*
0,093

0,061
0,199

0,058*
0,073

35203010 ß
Sig.

0,009
0,940

0,001
0,992

HALRA ß
sig.

0,033
0,654

HLSTÖ ß
Sig.

0,039
0,773

0,067
0,149

0,076**
0,050

0,080
0,316

TJPJ ß
Sig.

0,009
0,941

-0,064
0,404

LKM ß
Sig.

-0,022
0,226

-0,024*
0,066

-0,043*
0,064

-0,045**
0,024

-0,014
0,239

-0,011*
0,061

InKOKO ß
Sig.

0,054***
<0,001

0,054***
<0,001

0,086***
0,003

0,087***
<0,001

0,050***
<0,001

0,047***
<0,001

KASVU ß
Sig.

-0,016
0,564

-0,037
0,622

-0,002
0,901

I VELK 
__

ß
Sig.

0,030
0,895

0,011
0,649

0,021
0,839

Т&КГГА ß
Sig.

-0,523*
0,055

-0,511***
0,005

-1,180***
0,002

-1,300***
<0,001

-0,810***
<0,001

-0,774***
<0,001

PB ß
Sig

0,018
0,372

0,118***
0,005

o¿%'; 0,020*
0,062

Koko
malli

F
Sig.

Adj. R2
N

DurbinWatson 
Condition Index

' 37 

1,959 
27.537

17,754***
<0,001

0,682
40

18475

16,745***
<0,001
0,887

17
2,385

29,116

26,246***
<0,001

0,904
17

2,243
23,503

17,196***
<0,001

0,769
79

2,167
24,228

68,428***
<0,001
0,780

96
2,018

11,721

*** Tilastollisesti merkitsevä 1% merkitsevyystasolla 
** Tilastollisesti merkitsevä 5% merkitsevyystasolla 
* Tilastollisesti merkitsevä 10% merkitsevyystasolla

35202010 = Biotechnology -toimiala
35203010 = Life Sciences Tools and Services -toimiala
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5.4.3.4 Koulutuksen monimuotoisuus

Koulutuksen monimuotoisuuden testaamiseksi koulutustasojen monimuotoisuusindeksi ja 

koulutusalojen monimuotoisuusindeksi laskettiin yhteen, ja saatiin yksi koulutuksen 

monimuotoisuutta kuvastava indeksi. Koulutuksen monimuotoisuuden vaikutusta yhtiöiden koko 

pääoman tuottoon analysoitiin poikkileikkausregressiolla vuoden 2006 aineistolla.

ROAi = ßo + ßiKOULINDi + ß2MAA, + ß3TOIMIALAj + ß4HALRAj + ß5HLSTÖj + ß6TJPJi + 

ß7LKMt +BslnKOKO, + ßgKASVUi + ßl0 VELK, + ß,, T&K/TA¡ + ß,2PB, + & (7)

KOULIND = koulutuksen monimuotoisuusindeksi 

Mallin muut muuttujat on selitetty sivulla 54

Malli oli tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla ja sen selitysaste oli 0,640. 

Mallissa ei ollut autokorrelaatio-ongelmaa, sillä Durbin Watson -luku oli 1,976, eikä 

heteroskedastisuusongelmaa. Myöskään multikolineaarisuusongelmaa mallissa ei ollut, sillä mallin 

condition index — arvo oli 29,544 eli alle 30. Mallissa tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin 

merkitsevyystasolla olivat liikevaihdon luonnollinen logaritmi sekä deflatoidut T&K-menot. 

Koulutuksen monimuotoisuusmuuttuja ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Lopuksi mallista 

tiputettiin pois ne muuttujat, jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Ei-merkitsevistä 

muuttujista ainoastaan koulutuksen monimuotoisuusindeksi jätettiin malliin.

ROAi =ßn + ß,KOULIN Di +B2lnKOKO¡ + ß3T&K/TAi + à (8)

Tämä malli oli tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla ja sen selitysaste oli 

0,675. Mallissa ei ollut autokorrelaatio-ongelmaa (DW 1,979), eikä heteroskedastisuusongelmaa. 

Myöskään multikolineaarisuusongelmaa ei mallissa esiintynyt, sillä mallin condition index - arvo 

oli 11,645. Mallissa olivat tilastollisesti merkitseviä ainoastaan liikevaihdon luonnollinen logaritmi 

ja deflatoidut T&K-menot (p<0,01). Koulutuksen monimuotoisuusindeksi ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä, joten tässä analyysissa ei saatu tukea kolmannelle hypoteesille (Taulukko 15).

60



5.4.3.5 Ikäjakauman monimuotoisuus

Ikäjakauman monimuotoisuutta testattiin poikkileikkausregressiolla vuoden 2006 aineistolla.

ROAi = ß0 + ßilKÄINDj + ß2MAAj + ß¡TOIMIALA, + ß4HALRA, + ß5HLSTÖi + ß6TJPJi + 
ßjLKMi +B8lnKOKO¡ + ßgKASVU, + ßI0VELKi + ßuT&K/TA, + ßl2PB, + £ (9)

IKÀIND = hallitusten jäsenten ikäjakauman monimuotoisuusindeksi 

Mallin muut muuttujat on selitetty sivulla 54

Malli oli tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla ja sen selitysaste oli 0,712. 

Mallissa ei ollut heteroskedastisuusongelmaa eikä autokorrelaatio-ongelmaa sillä sen 

DurbinWatson -arvo oli 2,223. Mallissa oli multikolineaarisuusongelma, sillä mallin condition 

index - arvo oli 31,367. Tilastollisesti merkitseviä muuttujia mallissa olivat ikäjakauman 

monimuotoisuusindeksi (p<0,10), liikevaihdon luonnollinen logaritmi (p<0,01) sekä deflatoidut 

T&K-menot (p<0,01). Seuraavaksi mallista poistettiin yksitellen muuttujat, jotka eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä.

ROAi = ßo + ßilKÄINDi + ß235202010i +B3lnKOKO, + ß4T&K/TA, + & (10)

35202010 = Biotechnology -toimialamuuttuja

Malli oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01) ja sen selitysaste oli 0,769. Tässä mallissa ei ollut 

autokorrelaatio-, heteroskedastisuus- eikä multikolineaarisuusongelmaa. DurbinWatson - luku oli 

2,283 ja mallin condition index - arvo 18,208. Mallissa toimialamuuttuja 35202010 oli 

tilastollisesti merkitsevä viiden prosentin merkitsevyystasolla ja liikevaihdon luonnollinen 

logaritmi ja deflatoidut T&K-menot tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin merkitsevyystasolla. 

Ikäjakauman monimuotoisuusindeksi oli positiivisesti tilastollisesti merkitsevä kymmenen 

prosentin merkitsevyystasolla ja sen regressiokerroin oli 0,295. Näin ollen analyysissa saatiin tukea 

tutkimuksen neljännelle hypoteesille eli sille, että hallituksen jäsenten monimuotoinen ikäjakauma 

vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen (Taulukko 15).
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5.4.3.6 Muiden luottamustehtävien määrän monimuotoisuus

Hallituksen jäsenten muiden luottamustehtävien määrän monimuotoisuuden vaikutusta yhtiön 

kannattavuuteen analysoitiin poikkileikkausregressiolla vuoden 2006 aineistolla.

ROA, =ß0 + ßiMLTINDi + ß2MAAi + ß3TOIMIALAi + ß4HALRA , + ßsHLSTÖ, + ß6TJPJ, + 

ßjLKM, + ßglnKOKO, + ßgKASVUi + ßI0VELKi + ß,, T&K/TA, + ßl2PB, + fi (11)

MLTIND = hallitusten jäsenten muiden luottamustehtävien määrän monimuotoisuusindeksi 

Mallin muut muuttujat on selitetty sivulla 54

Malli oli tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla ja sen selitysaste oli 0,630. 

Mallissa ei ollut autokorrelaatio-ongelmaa, sillä sen DurbinWatson - arvo oli 2,300, eikä 

heteroskedastisuusongelmaa. Mallissa ei myöskään ollut multikolineaarisuusongelmaa, sillä koko 

mallin condition index - arvo oli 28,937. Mallissa tilastollisesti merkitseviä muuttujia olivat 

liikevaihdon luonnollinen logaritmi sekä deflatoidut T&K-menot, molemmat yhden prosentin 

merkitsevyystasolla. Lopuksi mallista poistettiin yksitellen muuttujat, jotka eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Hallituksen jäsenten luottamustehtävien määrän monimuotoisuusindeksi 

jätettiin kuitenkin malliin, vaikka se ei ollut tilastollisesti merkitsevä, sillä se oli analyysissa 

tarkastelun kohteena.

ROA, =ß0+ ßiMLTINDi + ß2lnKOKO, + ß3T&K/TAj + £ (12)

Tämä malli oli myös tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin merkitsevyystasolla, selitysasteen 

ollessa 0,680. Mallissa ei ollut autokorrelaatio-, heteroskedastisuus- eikä 

multikolineaarisuusongelmaa. Mallin DurbinWatson — arvo oli 2,360 ja condition index — arvo 

12,685. Tilastollisesti merkitseviä muuttujia mallissa olivat ainoastaan liikevaihdon luonnollinen 

logaritmi saaden regressiokertoimen 0,053 sekä deflatoidut T&K-menot saaden regressiokertoimen 

-0,732. Hallituksen jäsenten muiden luottamustehtävien määrän monimuotoisuusindeksi ei ollut 

mallissa tilastollisesti merkitsevä, ja näin ollen analyysissa ei saatu tukea viidennelle hypoteesille 

(Taulukko 15).
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Taulukko 15
Regressioanalyysin tulokset; mallit 7-12

*** Tilastollisesti merkitsevä 1% merkitsevyystasolla
* * Tilastollisesti merkitsevä 5% merkitsevyystasolla
* Tilastollisesti merkitsevä 10% merkitsevyystasolla

35202010 = Biotechnology -toimiala
35203010 = Life Sciences Tools and Services -toimiala
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5.5 Lisäanalyysit

Tässä tutkimuksessa tehtiin neljä lisäanalyysia varsinaisen tilastollisen analyysin lisäksi. 

Lisäanalyysien tarkoituksena oli selvittää varsinaisen analyysin tulosten luotettavuutta ja 

herkkyyttä. Ensimmäisenä ajettiin muutoin täsmälleen samat regressiomallit kuin varsinaisessa 

analyysissa, mutta selittävän monimuotoisuusindeksi -muuttujan tilalla käytettiin skaalattua 

monimuotoisuusindeksiä. Toisessa 1 isäanalyysitestissä korvattiin regressioanalyysin selitettävä 

muuttuja, koko pääoman tuottoaste ROA, oman pääoman tuottoasteella ROE:lla ja tarkasteltiin 

vaikuttaako monimuotoisuus ROE:en samalla tapaa kuin ROA:an. Kolmannessa testissä 

vaihdettiin alkuperäisten regressioyhtälöiden selitettävän muuttujan ROA:n ja selittävän 

monimuotoisuusindeksin paikkaa. Tällä analyysilla haluttiin selvittää vaikuttaako se, että yritys on 

kannattava, hallituksen monimuotoisuuteen ja lisäksi saada viitteitä monimuotoisuuden ja 

kannattavuuden syy-seuraus -suhteen suunnasta. Lopuksi korvattiin vielä alkuperäisten mallien 

selitettävä muuttuja ROA price to book - hinnoittelukertoimella, joka kuvastaa yhtiön 

markkinoiden ennustamia tulevaisuuden tuotto-odotuksia, ja tarkasteltiin vaikuttaako hallituksen 

monimuotoisuus yhtiöiden tulevaisuuden odotettuihin tuottoihin.

Jokainen neljästä analyysista on tehty kokonaismonimuotoisuuden sekä monimuotoisuuden 

osatekijöiden osalta erikseen. Lisäksi jokaisen analyysin regressiomalleista on raportoitu kaksi 

versiota. Ensimmäisessä mallissa ovat mukana kaikki kontrollimuuttujat, ja toista mallia varten on 

pudotettu yksitellen pois kaikki ei-merkitsevät kontrollimuuttujat, jolloin jäljellä jäi ainoastaan 

tilastollisesti merkitseviä kontrollimuuttujia. Näin lisäanalyyseihin liittyviä tuloksia on raportoitu 

tämän tutkimuksen liitteissä yhteensä 46 mallin osalta (Liitteet 2-5).

5.5.1 Skaalattu monimuotoisuusindeksi

Ensimmäisenä lisäanalyysina kaikille tutkimuksen analyysin testiaineistojen 

monimuotoisuusindekseille — monimuotoisuus, sukupuoli, koulutus, iät ja luottamustehtävien 

määrä — laskettiin skaalattu indeksi. Se yhtiö kussakin aineistossa, joka sai korkeimman 

monimuotoisuusindeksin arvon, sai skaalatun indeksin arvon yksi ja yhtiö, joka sai alhaisimman 

monimuotoisuusindeksin arvon, sai skaalatun indeksin arvon nolla. Näin jokainen aineiston yhtiö 

sai monimuotoisuudelle ja monimuotoisuuden osa-alueelle jonkin arvon yhdestä nollaan. Testien
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regressiomallit olivat skaalattua indeksiä lukuun ottamatta täysin samat kuin alkuperäisten testien 

regressiomallit 1-12.

Tuloksista havaittiin, että skaalattu monimuotoisuusindeksi selitti positiivisesti tilastollisesti 

merkitsevästi ROA:a viiden prosentin merkitsevyystasolla sekä skaalattu sukupuolijakauman 

monimuotoisuusindeksi selitti positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi ROA:a kymmenen 

prosentin merkitsevyystasolla. Skaalattu ikäjakauman monimuotoisuusindeksi oli positiivisesti 

tilastollisesti merkitsevä ensimmäisessä mallissa viiden prosentin merkitsevyystasolla, mutta 

toisessa mallissa se ei enää ollut tilastollisesti merkitsevä, vaikkakin hyvin lähellä 10 prosentin 

merkitsevyystasoa. Skaalatuilla indekseillä tehdyillä testeillä saatiin tukea tutkimuksen 

ensimmäiselle, toiselle ja neljännelle hypoteesille. Tulokset olivat siis samankaltaisia skaalatuilla 

kuin skaalaamattomillakin indekseillä tehtyinä, ja näin saatiin tukea alkuperäisen analyysin 

tulosten luotettavuudelle.

5.5.2 ROE selitettävänä muuttujana

Toisena lisäanalyysina ajettiin muutoin samat mallit kuin varsinaisessa tutkimusanalyysissa, mutta 

selitettävänä kannattavuuden muuttujana käytettiin koko pääoman tuoton sijasta ROE:a eli oman 

pääoman tuottoa. ROE kuvastaa tuottoa, jonka osakkeenomistajat saavat sijoittamalleen 

osakepääomalle.

Kaikki mallit paitsi monimuotoisuuden ja ikäjakauman monimuotoisuuden ensimmäiset mallit 

olivat tilastollisesti merkitseviä ainakin kymmenen prosentin merkitsevyystasolla. Merkitsevien 

mallien selitysasteet vaihtelivat 0,111 ja 0,866 välillä. Missään mallissa monimuotoisuusindeksi ei 

kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Joten monimuotoisuus ei tämän lisäanalyysin perusteella 

vaikuta yhtiön ROE:n eli oman pääoman tuottoon.

5.5.3 Monimuotoisuusindeksi selitettävänä muuttujana

Kolmanneksi lisäanalyysissa tutkittiin sitä, vaikuttaako yhtiön kannattavuus positiivisesti 

hallituksen monimuotoisuuteen. Tämän testin avulla saatiin myös lieviä viitteitä 

monimuotoisuuden ja kannattavuuden välisen syy-seuraus suhteen eli kausaliteetin suunnasta.
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Analyysissa ajettiin muutoin samanlaiset mallit kuin alkuperäisessä analyysissa, mutta ROA- 

kannattavuusmuuttujan ja monimuotoisuusindeksin paikkaa vaihdettiin keskenään jokaisessa 

mallissa, jolloin selitettäväksi muuttujaksi saatiin monimuotoisuusindeksi ja selittäväksi 

muuttujaksi ROA.

Seitsemän analyysin malleista oli tilastollisesti merkitseviä vähintään kymmenen prosentin 

merkitsevyystasolla. Loput viisi mallia eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Merkitsevien mallien 

selitysaste vaihteli 0,082 ja 0,272 välillä. Analyysissa sukupuolijakauman monimuotoisuusindeksi 

oli tilastollisesti merkitsevä kymmenen prosentin merkitsevyystasolla ensimmäisessä mallissa. 

Sukupuolijakauman monimuotoisuusindeksin regressiokerroin oli 0,200. Sukupuolijakauman 

monimuotoisuusmallin selitysaste (Adjusted R square) oli 0,242 kun taas varsinaisen analyysin 

vastaavan mallin eli mallin, jossa selitettävänä muuttujana oli ROA ja selittävinä muuttujina 

sukupuolijakauman monimuotoisuusindeksi sekä kontrollimuuttujat (malli 5), selitysaste oli 0,769. 

Näin ollen saatiin viitteitä siitä, että myös yhtiön koko pääoman tuotto voi vaikuttaa siihen, miten 

monimuotoinen yhtiön hallitus on sukupuolijakauman osalta. Mallin, jossa sukupuolten 

monimuotoisuus selitti ROA:a, selitysaste oli huomattavasti suurempi (0,769) kuin mallin, jossa 

selitettiin sukupuolten monimuotoisuutta ROA:lla (0,242). Täten saatiin lieviä viitteitä siitä, että 

syy-seuraus-suhde eli kausaliteetti kulkee kannattavuuden suuntaan eli, että sukupuolten 

monimuotoisuus vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen enemmän kuin kannattavuus vaikuttaa 

sukupuolten monimuotoisuuteen. Samansuuntaisia viitteitä saatiin hallituksen monimuotoisuuden 

ja hallituksen ikäjakauman monimuotoisuuden ja kannattavuuden välisen syy-seuraus-suhteen 

suunnasta, sillä ROA:n ei havaittu lisäanalyysissa selittävän hallituksen monimuotoisuutta eikä 

hallituksen ikäjakauman monimuotoisuutta. Lisätutkimus aiheesta on kuitenkin tarpeen.

5.5.4 Price to book - hinnoittelukerroin selitettävänä muuttujana

Viimeisenä lisäanalyysina testattiin sitä, kuinka hyvin hallituksen monimuotoisuus selittää 

markkinoiden tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Tämä tehtiin ajamalla muutoin samanlaiset mallit 

kuin varsinaisessa analyysissa (mallit 1-12), mutta niin että selitettävänä muuttujana oli price to 

book - hinnoittelukerroin, joka kuvastaa yhtiön tulevaisuuden tuotto-odotuksia ja 

kontrollimuuttujana muiden kontrollimuuttujien lisäksi ROA eli koko pääoman tuottoaste.
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Analyysissa kaikki muut mallit paitsi ikäjakauman monimuotoisuuden mallit sekä hallituksen 

monimuotoisuuden vaikutusta testaava ensimmäinen malli olivat tilastollisesti merkitseviä 

vähintään kymmenen prosentin merkitsevyystasolla. Tilastollisesti merkitsevien mallien 

selitysasteet vaihtelivat 14,7 prosentin ja 74,5 prosentin välillä. Ainoastaan koulutuksen 

monimuotoisuus selitti ensimmäisessä mallissa positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi price to 

book — hinnoittelukerrointa kymmenen prosentin merkitsevyystasolla. Koulutuksen 

monimuotoisuus - muuttujan regressiokerroin oli 2,774. Näin ollen tulokset viittaavat siihen, että 

koulutuksen monimuotoisuudella voisi olla positiivinen vaikutus yhtiön tulevaisuuden tuotto- 

odotuksiin.

5.6 Tilastollisen analyysin tulokset ja niiden tulkinta

Tässä tutkimuksessa käytettiin tilastollisen analyysin menetelminä korrelaatioanalyysia ja 

monimuuttujaregressioanalyysia. Korrelaatioanalyysissa tehtiin Pearsonin parametrinen ja 

Spearmanin ei-parametrinen korrelaatiotesti. Pearsonin korrelaatioanalyysissa ei saatu tukea tämän 

tutkimuksen hypoteeseille. Spearmanin analyysissa ROA eli koko pääoman tuottoaste korreloi 

positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi koulutusalojen monimuotoisuuden kanssa. Seuraavaksi 

käsitellään regressioanalyysin tulokset hypoteesi kerrallaan.

Hl: Hallituksen monimuotoisuus vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen.

Regressioanalyysissa tehtiin ensimmäisen hypoteesin testaamiseksi kaksi eri testiä ja molemmista 

testeistä raportoitiin kaksi eri mallia. Ensimmäisessä mallissa ovat mukana kaikki 

kontrollimuuttujat ja toisessa ainoastaan ne muuttujat, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Ensimmäisessä testissä testattiin selittääkö hallituksen monimuotoisuusindeksi yhtiön 

kannattavuutta. Toisessa testissä testattiin selittääkö hallituksen monimuotoisuuden muutos 

vuosina 2002-2006 yrityksen keskimääräistä kannattavuutta kyseisinä vuosina. Molemmissa 

testeissä saatiin tukea ensimmäiselle hypoteesille, sillä sekä monimuotoisuusindeksi että 

monimuotoisuuden muutos-dummy selittivät positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi yhtiön koko 

pääoman tuottoastetta. Tutkimuksessa saatiin siis tukea ensimmäiselle hypoteesille ja ensimmäisen 

hypoteesin nollahypoteesi voidaan hylätä.
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H2: Hallituksen jäsenten monimuotoinen sukupuolijakauma vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen.

Myös toisen hypoteesin testaamiseksi ajettiin ensin malli, jossa olivat kaikki kontrollimuuttujat 

(malli 5) ja sen jälkeen mallista poistettiin yksi kerrallaan muuttujat, jotka eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä (malli 6). Mallissa 5 sukupuolijakauman monimuotoisuusindeksi on positiivisesti 

tilastollisesti merkitsevä kymmenen prosentin merkitsevyystasolla ja mallissa 6 yhden prosentin 

merkitsevyystasolla. Sukupuolijakauman monimuotoisuus saa regressiokertoimet 0,280 (malli 5) ja 

0,234 (malli 6). Täten tutkimuksen toiselle hypoteesille saatiin tukea ja toisen hypoteesin 

nollahypoteesi voidaan hylätä.

H3: Hallituksen jäsenten monimuotoinen koulutus vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

kannattavuuteen.

Myös kolmannen hypoteesin testaamiseen ajettiin useita malleja joista on raportoitu kaksi mallia, 

mallit 7 ja 8. Koulutuksen monimuotoisuusindeksi ei kuitenkaan ole kummassakaan mallissa 

tilastollisesti merkitsevä. Spearmanin korrelaatioanalyysissa havaittiin, että hallituksen 

koulutusalojen monimuotoisuus korreloi positiivisesti ROA:n kanssa. Koska regressioanalyysissa 

ei kuitenkaan saatu samansuuntaisia tuloksia, ei kolmannelle hypoteesille saada tässä 

tutkimuksessa riittävästi tukea ja kolmannen hypoteesin nollahypoteesi jää voimaan.

H4: Hallituksen jäsenten monimuotoinen ikäjakauma vaikuttaa positiivisesti yrityksen 
kannattavuuteen.

Neljännen hypoteesin testaamiseksi raportoitiin myös kaksi mallia, mallit 9 ja 10. Molemmissa 

malleissa ikäjakauman monimuotoisuusindeksi oli positiivisesti tilastollisesti merkitsevä 

kymmenen prosentin merkitsevyystasolla. Ikäjakauman monimuotoisuusindeksin 

regressiokertoimet olivat 0,455 (malli 9) ja 0,295 (malli 10). Täten tutkimuksen neljännelle 

hypoteesille saatiin tukea ja neljännen hypoteesin nollahypoteesi voidaan hylätä.
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H5: Hallituksen jäsenten monimuotoisuus luottamustehtävien määrän osalta vaikuttaa 

yrityksen kannattavuuteen.

Viidettä hypoteesia testattaessa ajettiin myös useita malleja, joista raportoitiin kaksi mallia 11 ja 

12. Kummassakaan mallissa monimuotoisuusindeksi luottamustehtävien määrän osalta ei 

kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Viidennelle hypoteesille ei siis saada tukea ja viidennen 

hypoteesin nollahypoteesi jää voimaan.

Tutkimuksessa tehtiin neljä erilaista lisäanalyysia arvioimaan varsinaisen analyysin tulosten 

luotettavuutta ja herkkyyttä. Ensimmäisenä monimuotoisuusindeksit korvattiin skaalatuilla 

monimuotoisuusindekseillä. Tulokset tästä analyysista olivat samansuuntaiset kuin varsinaisessa 

analyysissa, mikä tuki varsinaisen tutkimusanalyysin tuloksia. Toiseksi kannattavuuden mittarina 

käytettiin koko pääoman tuoton ROA:n sijasta oman pääoman tuottoa ROE:a. Analyysissa ei 

kuitenkaan saatu viitteitä, että hallituksen monimuotoisuus vaikuttaisi oman pääoman

tuottoasteeseen. Kolmantena vaihdettiin selitettävän ROA:n ja selittävien

monimuotoisuusindeksien paikkoja. Näin haluttiin selvittää vaikuttaako yrityksen kannattavuus 

hallituksen monimuotoisuuteen ja sen osa-alueisiin, sekä saada viitteitä kumpaan suuntaan syy- 

seuraus -suhde monimuotoisuuden ja kannattavuuden välillä kulkee. Tuloksena saatiin, että 

yrityksen kannattavuus vaikuttaisi ainoastaan hallituksen sukupuolijakauman monimuotoisuuteen. 

Analyysissa saatiin kuitenkin viitteitä, että sukupuolijakauman monimuotoisuus vaikuttaisi 

enemmän yhtiön kannattavuuteen kuin kannattavuus sukupuolijakauman monimuotoisuuteen.

Tässä tutkimuksessa saatiin tukea sille, että hallituksen monimuotoisuus kokonaisuudessaan ja sen 

osatekijöistä sukupuolten ja ikäjakauman monimuotoisuus vaikuttivat EU-15 alueen listattujen 

lääke- ja bioalan yhtiöiden kannattavuuteen vuonna 2006. Lisäksi havaittiin, että 

monimuotoisuuden paraneminen vuosina 2002—2006 paransi yhtiöiden kannattavuutta vastaavana 

ajanjaksona. Lisäanalyyseissa saatiin selville, että yhtiön koko pääoman tuottoaste vaikutti 

hallituksen sukupuolijakauman monimuotoisuuteen. Analyysissa saatiin kuitenkin viitteitä siitä, 

että sukupuolijakauman monimuotoisuuden vaikutus kannattavuuteen olisi ollut voimakkaampi 

kuin kannattavuuden vaikutus sukupuolijakauman monimuotoisuuteen.
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6. Yhteenveto

6.1 Tiivistelmä ja johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko hallituksen monimuotoisuus vaikuttanut listattujen EU-15- 

alueen lääke- ja bioalan yritysten kannattavuuteen vuosina 2002-2006. Hallituksen 

monimuotoisuus käsittää hallituksen jäsenten sukupuolijakauman, koulutuksen, ikäjakauman ja 

muiden merkittävien luottamustehtävien lukumäärän.

Hallituksen jäsenten valintaan ja monimuotoisuuteen vaikuttavaa corporate governance -sääntelyä 

on runsaasti. OECD on julkaissut uusimman suosituksensa yksityisille yhtiöille, OECD Principles 

of Corporate Governance vuonna 2004. Tässä suosituksessa hallituksen osalta säädetään erityisesti 

hallituksen vastuista, riippumattomuudesta ja hallituksen jäsenten riittävästä sitoutumisesta. 

Monimuotoisuuden osa-alueista suosituksessa otetaan kantaa ainoastaan jäsenten sitoutumiseen ja 

muihin luottamustehtäviin.

Euroopan Unionin komissio on julkaissut corporate governance:en liittyen kaksi pehmeää 

oikeuslähdettä, tiedonannon 21.5.2003 sekä suosituksen 15.2.2005. Vaikka komission 

tiedonannossa ja komission suosituksessa ei suoranaisesti ole suositeltu hallituksen jäsenten 

monimuotoisuutta pörssiyhtiöiden hallituksiin, on komission suosituksessa kuitenkin todettu, että 

hallinto- tai valvontaelimen olisi varmistettava, että se koostuu jäsenistä, joilla yhdessä on 

tarvittava eri alojen tietämys, arviointikyky ja kokemus tehtäviensä suorittamiseksi 

moitteettomasti.

Suomessa hallituksen jäsenten valinnasta säädetään osakeyhtiölaissa. Tasa-arvolaissa on valtio- 

omi stei sten yhtiöiden hallituksen jäsenten valinnasta säädetty, että valtio-omisteisten yhtiöiden 

hallituksen jäsenistä tulee olla vähintään 40 prosenttia naisia. Myös yhdenvertaisuuslaissa on 

sääntelyä hallituksen monimuotoisuuteen liittyen. Vuoden 2004 heinäkuussa julkistetussa 

listayhtiöille tarkoitetussa corporate governance - suosituksessa on yhtiöille vapaaehtoista 

sääntelyä myös hallituksen jäsenten monimuotoisuuden osalta. Suosituksessa todetaan, että 

hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen, ja että 

kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon myös jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma. Muista 

luottamustehtävistä ja jäsenten ajankäytöstä suosituksessa todetaan, että jäsenillä ja varsinkin
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puheenjohtajalla on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän laajasti. Myös kaikki 

muut EU-15 maat ovat julkaisseet omat corporate governance - suosituksensa (Taulukko 4).

Monimuotoisuuden vaikutusta ryhmän ja organisaation menestykseen on tutkittu 1990-luvulla 

runsaasti. Monimuotoisuuden on havaittu vaikuttavan positiivisesti ryhmän ja organisaation 

toimintaan parantamalla lahjakkuuksien hyödyntämistä, resurssien saatavuutta, 

markkinaympäristön ymmärtämistä sekä lisäävän ryhmän luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja 

joustavuutta (Nemeth 1986; Cox ja Blake 1991; Maznevski 1994; Robinson ja Dechant 1997).

Koska tässä tutkimuksessa on keskitytty nimenomaan hallituksen monimuotoisuuteen, on 

tutkimuksessa käsitelty myös corporate governances määritelmää ja keskustelua sekä yhtiön 

hallintorakennetta. Teoriapohja eli agenttiteoria corporate governances tarpeelle luotiin jo 1970- 

luvulla Jensenin ja Mecklingin tutkimuksessa (1976). Varsinainen corporate governance — 

keskustelu Euroopassa vilkastui 1990-luvulla Iso-Britanniassa yritysskandaalien siivittämänä ja 

levisi sieltä koko Eurooppaan. Corporate govemanceilla on useita määritelmiä. Adrian Cadburyn 

(2002) mukaan corporate governance on järjestelmä, jolla yhtiötä johdetaan ja valvotaan. Haapasen 

ym. (2002) mukaan hallitus on corporate governances päävastuulleen arkkitehti.

Hallituksen kokoonpanon vaikutusta yhtiön kannattavuuteen ja muutoinkin yhtiön menestykseen 

vaikuttaviin tekijöihin on tutkittu runsaasti. Eniten on tutkittu hallituksen sisäisten, ulkoisten ja 

riippumattomien jäsenten vaikutusta yhtiön toimintaan ja menestykseen. Lisäksi hallituksen 

puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan tehtävien eriyttämisen, hallituksen koon sekä hallituksen 

valiokuntien vaikutusta yhtiön menestykseen on tutkittu.

Hallituksen monimuotoisuuden vaikutusta kannattavuuteen on sen sijaan tutkittu vähän ja tämä 

tutkimus on tehty suurelta osin Yhdysvalloissa. Carter ym. (2003) löysivät positiivisen yhteyden 

naisten ja vähemmistöjen osuuden hallituksessa ja yhtiön arvon välillä Yhdysvalloissa. Erhardt ym. 

(2003) havaitsivat, että hallituksen monimuotoisuus, naisten ja vähemmistöjen osuudella mitattuna, 

vaikutti positiivisesti yhdysvaltalaisten yhtiöiden kannattavuuteen.
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Tässä tutkimuksessa selvitettiin monimuotoisuuden vaikutusta EU-15-alueella listattujen lääke-ja 

bioalan yhtiöiden kannattavuuteen vuosina 2002-2006. Tilastollisina menetelminä käytettiin 

korrelaatioanalyysia ja monimuuttujaregressioanalyysia. Yhtiöille laskettiin 

monimuotoisuusindeksi, joka käsitti jäsenten sukupuolen, koulutuksen, iän sekä muiden 

luottamustehtävien määrän. Lisäksi jokaiselle monimuotoisuuden osa-alueelle laskettiin oma 

erillinen monimuotoisuusindeksinsä.

Hallituksen monimuotoisuuden vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen testaamiseksi tehtiin ensin 

poikkileikkausregressio 2006 vuoden aineistolla, jossa selitettävänä muuttujana oli ROA eli koko 

pääoman tuottoaste ja selittävänä muuttujana monimuotoisuusindeksi. Lisäksi tehtiin toinen 

analyysi, jossa selitettävänä muuttujana oli vuosien 2002-2006 keskimääräinen ROA ja selittävänä 

tekijänä monimuotoisuuden muutos-dummy vuosilta 2002-2006. Tämän analyysin tarkoituksena 

oli selvittää, onko monimuotoisuuden positiivinen muutos vaikuttanut positiivisesti myös yrityksen 

kannattavuuteen. Tuloksena saatiin, että hallituksen monimuotoisuus ja monimuotoisuuden muutos 

ovat vaikuttaneet positiivisesti lääke-ja bioalan yhtiöiden kannattavuuteen.

Lisäksi jokaisen monimuotoisuuden osa-alueen vaikutusta kannattavuuteen testattiin erikseen 

vuoden 2006 poikkileikkausregressioanalyysissa. Tuloksina saatiin, että monimuotoinen 

sukupuolijakauma sekä monimuotoinen ikäjakauma ovat vaikuttaneet lääke- ja bioalan yhtiöiden 

kannattavuuteen vuonna 2006.

6.2 Tutkimuksen heikkoudet
Yhtenä suurena heikkoutena tässä tutkimuksessa on lopullisten aineistojen pieni koko, mikä 

aiheutui hallitusten jäsentietojen heikosta saatavuudesta. Esimerkiksi kaikkien monimuotoisuuden 

osa-alueiden osalta tiedot saatiin vuodelta 2006 kerättyä 44 yhtiöistä ja molemmilta vuosilta 2002 

sekä 2006 ainoastaan 19 yhtiöstä. Lisäksi aineistojen yhtiöt olivat keskittyneet maihin, joissa 

hallituksen jäsentietojen tiedottaminen on korkeatasoisinta eli Tanskaan, Suomeen, Iso-Britanniaan 

ja Ruotsiin. Tämä saattaa vääristää tutkimustuloksia. Lisäksi heikkoutena tutkimuksessa oli se, että 

hyvin tärkeä monimuotoisuuden osa-alue hallituksen jäsenten kansallisuus ja kulttuurinen tausta on 

jouduttu jättämään tutkimuksesta pois, sillä hallituksen jäsenten kansallisuuksista ei ollut riittävästi 

tietoja saatavilla.
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Lisäksi heikkoutena tässä tutkimuksessa on oletus, että hallituksen jäsenten demografiset tekijät 

ilmentävät jäsenten erilaisuutta ajattelussa ja toiminnassa. Voihan olla niinkin, että demografisilta 

tekijöiltään samanlaiset henkilöt ajattelevat ja toimivat hyvin eri tavoin ja myös päinvastoin, että 

demografisilta tekijöiltään erilaiset henkilöt toimivat ja ajattelevat hyvin samoin tavoin. 

Demografisia tekijöitä on monimuotoisuustutkimuksessa käytetty yleisesti erilaisen ajattelun ja 

toiminnan mittareina ja ilmentäjinä, sillä tietoa henkilöiden ajattelu- ja toimintatavoista on hyvin 

vaikeaa saada riittävästi. Lisäksi ajattelutapoja ja toimintatapoja on hyvin vaikea luotettavasti 

mitata ja luokitella.

Tutkimuksen tulokset saattavat olla hyvin riippuvaisia monimuotoisuusindeksin laskennasta. 

Tämän heikkouden vakavuutta selvitettiin lisäanalyysissa, missä havaittiin että tulokset skaalatuilla 

monimuotoisuusindekseillä ovat samankaltaiset kuin skaalaamattomilla, mikä antaa tukea sille, että 

tutkimustulokset eivät ole riippuvaisia monimuotoisuusindeksin laskentatavasta eli 

monimuotoisuuden mittarista.

Eräänä ongelmana tutkimuksessa on se, että hallituksen päätökset todennäköisesti vaikuttavat 

yrityksen kannattavuuteen vasta pitkän ajan kuluttua. Tässä tutkimuksessa seikkaa on pyritty 

ottamaan huomioon testaamalla vuosien 2002-2006 hallituksen kokonaismonimuotoisuuden 

muutoksen vaikutusta yrityksen vastaavan ajan kannattavuuteen. Lisätutkimus, joka kontrolloisi 

kyseistä ongelmaa käyttämällä vielä pidemmän ajanjakson aineistoa, olisi tarpeen.

Viimeisenä mainittakoon, että monimuotoisuuden ja kannattavuuden välisen syy-yhteyden eli 

kausaliteetin suunta jää tässä tutkimuksessa vielä osin hämärän peittoon. Tutkimuksen 

lisäanalyyseissa tosin testattiin, vaikuttaako kannattavuus tilastollisesti merkitsevästi hallituksen 

monimuotoisuuteen. Tuloksissa ei havaittu, että kannattavuudella olisi tilastollisesti merkitsevää 

vaikutusta monimuotoisuuteen. Kannattavuudella sen sijaan oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus 

sukupuolijakauman monimuotoisuuteen. Tämän syy-seuraussuhteen suunnasta saatiin heikkoja 

viitteitä siitä, että sukupuolijakauman monimuotoisuus vaikuttaisi enemmän kannattavuuteen kuin 

päinvastoin. Kausaliteetin suuntaa on silti syytä tutkia vielä enemmän, jotta saataisiin varmempaa 

tietoa syy-seuraussuhteen suunnasta monimuotoisuuden ja kannattavuuden välillä.
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6.3 Jatkotutkimusaiheita
Corporate governance - raportointikäytännöt kehittyvät jatkuvasti, ja yhä enemmän ja enemmän 

tietoa myös hallituksen jäsenistä on saatavilla, ja täten jatkossa vastaava tutkimus voitaisiin 

toteuttaa suuremmalla aineistolla, jossa myös muut valtiot kuin Ruotsi, Suomi, Tanska ja Iso- 

Britannia olisivat paremmin edustettuina. Lisäksi olisi mielenkiintoista ottaa hallituksen jäsenten 

monimuotoisuuden käsitteeseen mukaan jäsenten kansallisuudet ja kulttuurinen tausta.

Hallituksen jäsenten demografisia tekijöitä on tässä tutkimuksessa käsitelty jäsenten erilaisuuden 

ilmentäjänä. Demografisilta tekijöiltään samanlaiset henkilöt voivat kuitenkin olla ajatuksiltaan ja 

toimintatavoiltaan hyvin erilaisia ja päinvastoin. Hallituksen monimuotoisuuden tutkimukseen 

saataisiin uutta syvyyttä käyttämällä monimuotoisuuden mittareina jäsenten ajatus- ja 

toimintatapoja eikä ainoastaan demografisia tekijöitä. Ongelmana tällaisessa tutkimuksessa olisi 

riittävän suuren aineiston saatavuus sekä ajatus- ja toimintatapojen luotettava mittaaminen ja 

luokittelu.

Hallituksen monimuotoisuuden vaikutusta kannattavuuteen olisi myös mielenkiintoista tutkia 

muilla toimialoilla ja myös muualla maailmassa enemmän. Lisäksi lääke- ja biotoimialalla 

tutkimusta voisi tehdä hallituksen monimuotoisuuden vaikutuksesta listaamattomien ja pienten 

yritysten kannattavuuteen ja vaikkapa kasvun kehittymiseen.

Mielenkiintoinen tulevaisuuden tutkimusaihe voisi olla myös hallituksen sukupuolijakauman 

vaikutus yhtiön pääomarakenteeseen eli velkaantuneisuuteen ja riskinottoon. Tämän tutkimuksen 

korrelaatioanalyysissa havaittiin, että sukupuolijakauman monimuotoisuus korreloi negatiivisesti 

yrityksen debt/equity -velkaantuneisuusmuuttujan kanssa.

Lisäksi mielenkiintoista tutkimusta voitaisiin saada tutkimalla hallituksen monimuotoisuuden 

vaikutusta yrityksen raportoinnin laatuun, tuloksen ohjailuun tai taloudellisen väärinkäytöksen 

todennäköisyyteen yhtiössä. Tällaisesta tutkimuksesta saataisiin lisätietoa siitä, valvooko 

monimuotoinen hallitus mahdollisesti paremmin yrityksen johdon toimia kuin hallitus, joka ei ole 

monimuotoinen.
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Liitteet
Liite 1: Tutkimuksen yritykset ja monimuotoisuustiedot

Ylttn* Maa Toimi- Hallinto
rakenne

Jäsenten
lkm

Henkilöstön TJ Jo PJ 
Eriytetty

Ulkoiset
Jäsenet

Riippumatto 
mat jäsenet Sukupuolet Iät Koulutus Luottamus

tehtävät
Monimuoto! 
suusi ruteksl

Acambis PLC m 35201010
2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006

1 1 1U 8
. 8

0 0
...2....

Kyllä Kyllä 5 5
5

5 0,000 0,000 0,700 0,625 1,125 1,109 0,480 0,594 2305 2328

AES Chemunex FRA 35203010
■M* °’m Ш.!. УУ1 2,Utit»

AGI Therapeutics PLC 35202010 1 7 0,245
Albany Capital PLC 35201010
Alizyme PLC 35201010 1 6 6 0 0 Kyllä Kyllä 3 4 3 0,000 n non 0,611 0,722 0,500 0,620
ALK-Abello A/S 35202010 1 1 8 2 Kyllä 6 6 0219 0,625 0,625Allergy therapeutics PLC 35202010 1 1 / 0 Kyllä 2 0,000 0,612 0,816
Alliance Pharma PLC 35202010 1 1 6 0 Kyllä 2 0,444 0,611 0,700
Alltracel Pharmaceuticals PLC 35202010 1 1 7 6 0 0 4 0,245 0278
Ama rin Coporat ion 35202010 1 10 0 Kyllä
Amphion Innovations PLC 35203010 1 1 6 0 Kyllä 4 n nm 0312
AMT Holding 35201010 2 2 16 0 Kyllä 1,119
Analytik Jena AG 35203010 2 2 6 6 0 Kyllä 3 3 0,000 0,000
Angel Biotechnology Holdings PLC 35203010 1 1 6 0 3 3
Ántisoma PLC 35201010 1 1U 14 0 0 Kyllä Kyllä 5 6

5...
3 0,180 0,408 0,612 0545 0,699 0,180 0,408 2,128Ar'dana PLC 35202010 1 1 7 0 Kyllä 0,408 0,612 0,735 0,571 2327

Ark Therapeutics PLC 35201010 1 1 9 0 Kyllä 7 0,000 0,691 0,835 0,494 2521
Artimplant AB 35201010 1 6 5 0 0 Kyllä 0Д00 0,480 0,722 0,640 0,611 0,640
Asterand PLC 35201010 1 9 0 Kyllä 6 6 0,198 0,716
Astrazeneca PLC 35202010 1 13 13 0 0 Kyllä Kyllä 8 10 10 0,355 0,426 0,615 0,639 0,592 0,426
Bavarian Nordic A/S 35201010 1 1 4 5 0 0 Kyllä Kyllä 0,000 0,000 0,375 0,625 0,480
Bayer Schering Pharma AG
BBI Holdings PLC

35202010 2 2 31 30 0 0 Kyllä Kyllä 23 26 0,121 0,064 0,679 0,666 0,584
35203010 1 1 5 0 _Kyllä 3 3 0,000 0,320

Bioalliance Pharma 35201010
Biofrontera AG 35201010
Biofusion PLC 35201010 1 1 8 0 Kyllä 5 4 0,000

0,408
0,625
0,245
0,642

Biogaia AB 35201010 1 1 8 7 0 0 Kyllä Kyllä 5 5 0219 0,656 0,571 0,790 0,856
0,720

0,406
0,653

2580
Bioinvent International AB 35201010 1 1 7 9 0 1 Kyllä Kyllä 0,000 0,198 0,571 0,694 1 ¡918
Bioiin ÄB 35201010 1 1 3 5 0 0 Kyllä Kyllä 0,000 0,320 0,444 0,480 0,640 0511 0Д44 0.320 1,529 1,731Biophausia ÀB 35201010
Bioporto A/S 35201010
Biotage AB 35203010 1 1 7 9 0 0 Kyllä Kyllä 0,000 0,198 0,571 0,691 0,523 0,628 0500 0,346 1,094 1,863
Biotest AG DEU 35201010 2 2 10 8 0 0 Kyllä Kyllä 6 0,320 0,375 0,910 0,719

0,500
0,340
0,000

0,531
0,500 1.111 

2374
Ï500Biotie Therapies OYJ FN 35201010 1 1 3 4 0 0 Kyllä Kyllä 4 4 0,000 0,000 0,444 0500 0,667

Biovitrum AB SWE 35201010 1 1 9 8 2 2 Kyllä 0,198 0,469 0,593 0317 0,667
Bioxell Spa
Boiron SA FRA

35201010
35202010

Cellectis 35201010 1 8 0 Kyllä 6 5 0,594 1220 0,000
35203010 1 9 0 Kyllä 7 П 444 0,716 1,088

Cenes Pharmaceuticals PLC 35202010 1 1 5 5 0 0 2 0,000

Co Don AG 3EU
35203010
35201010 2 2 5 5 0 0 Kyllä Kyllä 3 3 3 0Д20 0,320 0,667 П 444 0,640 0,480

Cobra Bio-Manufacturing PLC 35201010 1 1 5 6 0 0 Kyllä Kyllä 2 3 2 3 0,000 0Л00
Cosmo Pharmaceuticals N 35202010
Cryo Save Group 35201010 2 11 0 JSSL 7 " 0,000 Ö.67B

Curalogic A/S DNK 35202010 1 4
Cruceil NV 35201010 2 9 0 Kyllä 3 3 0,000 0,716 0,494
Curasan AG 35201010 2 2 5 5 0 0 Kyllä 3 1 n nm n nm

0,440 0,560
0,924
0,480 0,820 0,560 i,940Cyprotex PLC 35203010 1 1 5 5 0 0 Kyllä Ei 2 4 2 4 0,320 0,000

Cytotools AG 35201010
Cytomyx Holdings PLC 35203010
Dechra Pharmaceuticals PLC 35202010 1 1 6 6 0 0 Kyllä Kyllä 2 3 ? 3 0ДО0 0,000

0,198
0,611 0,611

0,642
0944

Т.033
0.444
0,64235201010 1 1 9 0 Kyllä 7 4 2,515

Diamyd Medical AB 35201010 1 1 5 0 Kyllä 4 0,000 0,640 0,695 0,320 1,655
E-Therapeutics 35201010
Eirx Therapeutics PLC 35201010 1 1 4 0 Kyllä 1 1 0,000 0,819 0,375
Elän Corporation PLC 35202010 1 1 14 15 0 0 Ei Kyllä 11 11 0,133 0,231 0,730 0,702 1,123 0,439
Epigenomics AG 35201010
Epistem Holdings PLC 35203010
Eurocine Vaccines AB 35202010
Eurand NV 35202010
Eurofms Scientific AG 35203010
Eyqlutec Group PLC 35201010 1 1 5 0 Kyllä 3 0.000 0,720
Exiqon A/S 35201010 2 14 0 Kyllä 8 0,000 0,622
Evotec AG 35203010 2 7 0 Kyllä 5 0,000 0,653
Exonhit Therapeutics 35201010
Faes Farma SA 35202010
Fornix Biosciences NV 35202010 2 2 5 0 Ei 3 1 0,000 0,480 0,924
Fulcrum Pharma PLC 35203010 1 1 8 6 0 0 Kyllä Kyllä 2 3 0.000 0.000 0,406 0,444 1234 0,838
Futura Medical PLC 35202010 1 1 6 0 Kyllä 2 2 nom 0,611 1088 0,444 2,143
Futuragene PLC 35201010
Galapagos 35201010
Genemedix PLC 35201010 1 1 6 6 0 Kyllä Kyllä 2 4 2 0.000 0,000 0,667 0,667 0,500 1,833
Genescan Europe AG 35203010
Genetix Group PLC 35203010 1 1 6 5 0 0 Kyllä 3 3 2 0,000 0,500 0,444

35203010
Genmab A/S 35201010 1 1 6 0 Kyllä 0,278 0,653
Genovis AB 35203010 1 1 5 0 Kyllä 4 0,480 0,560 0,924 2504

1 884Genus PLC 35201010 1 1 8 5 0 0 Kyllä Kyllä 3 2 3 0,000 0.000 0,719 0,480 0,980 0.924 0,500 2 199
Gerresheimer AG 35203010
Girindus AG 35203010

0,231 0,153 0,524
0,653

Ö569 1,056
ПВ53

0,338
0,408

2.149
1,714

Glaxosmithkline PLC 35202010 1 1 15 12 0 0 Kyllä Kyllä 13 9 12 8Goidehield Group PLC 35202010 1 1 7 8 0 0 Ei Kyllä 2 3 2 2 0,000 0,000 0,625 
0.976

0,219GPC Biotech ÄG
Grifojs SA ESP

35201010
35201010

2
1

2
1

12 1U
9

и 0
0

Kyllä Kyllä
Kyllä

8 6 0.000 0,000
опт

0,731 0,625 0,340

GW Pharmaceuticals PLC 35202010 1 1 6 8 0 0 El Kyllä 2 3 2 0Д00 0,000 0,500 0,611 0,741
Henderson Morley PLC

G8R
35202010

Hikma Pharmaceuticals PLC 35202010 1 1 b и Ei 4 3 0,000 0,667 1,164 0278 2,109
Icon PLC
Innate Pharma

35203010
35201010

.........1 1 6 8 0 Ky!la .3.... 0,438

Immupharma PLC GBR 35202010 7 0 Kyllä 2 0245 0,594
Inn at e Pha rmac eut i cals AB 
Innogenetics

35202010 1 1 7 Kyllä 0,000 0,837 0,408
35201010 1 1 1U и 9 5 0,000 0,580 0,792 0.640 2,012
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Yhtiö Maa Toimi- Hallinto
rakenne

Jäsenten
lkm

Henkilöstön
jäseniä

TJ ja PJ 
Eriytetty

Ulkoiset Riippumatto 
mat jäsenet Sukupuolet Iät Koulutus

Luottamus
tehtävät

Monimuoto!
suusindeksl

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 700? ?00f> 200? 2006 mi ?006 ?nro 2006
intercell AG 35202010 2 2 9 0 Kyllä 3 0,000 0,889 0 642
Intercytex Group PLC 35201010

35202010 1 1 11 0 Ei 0,165
Jarini AG 35202010 2 2 10 0 Kyllä 6 0,000 0,855

0,490
0,620
0,449Karo Bio AB 35201010 1 1 9 7 2 1 Kyllä Kyllä 4 0.198 0.245 0,716 0,612 0,994 0,593 2500 1,796

Laboratorios Almirall SA 35202010
Lavtpharm SA (CR) 35202010
Lifecycle Pharma A/S 35202010
Lundbeck A/S 35202010 2 2 11 14 3 1 Kyllä Kyllä 9 9 0,165 0 133 0571 0 661 0 622Meda ÀB 35202010 1 1 5 5 0 0 Kyllä Kyllä 0 000 onm 0 320 norm 0 880 0 735 0 640 0,480 1340

2,116
1 215

Medicult ASA 35201010 1 1 6 8 0 3 Kyllä Kyllä ОДОО 0,375 0,500 0563 1,004 1,135 0.611 0,531 2,604
Medigene AG 35201010 2 2 8 9 0 0 Kyllä Kyllä 6 6 0.219 0,000 1,069 0.594 0,667
Medivir AB 35201010 1 1 8 7 0 0 Kyllä Kyllä 0,000 0,000 0,406 0,245 0.790 0.612 0,406 0,490 1,603 1,347
Merck Kgaa AG 35202010 2 2 18 17 0 0 Kyllä Kyllä 12 12 0,111 1,123
Micap PLC..........
Minster Pharmaceuticals PLC
Mologen AG

GBR
35201010
35202010 ....... i i 5 0 Ei 2 2 0ДЮ 0,640 0,924
35203010 2 2 6 и Kyllä 3 0,000 0611

Moiphqsys AG 35203010 2 2 9 9 0 0 Kyllä Kyllä 6 6 0,000 0,198 0,494 0 667MWG6Íiotech ÅG DEU 35203010 2 2 b / и 0 Kyllä Kyllä 3 5 0,000 0,000 0 77R 0 571
Natraceutical SA ESP 35201010 1 1 3 7 0 Kyllä 6 1 0,000 0.000
Neuropharm Group PLC GBR 35202010
Neurosearch A/S DNK 35201010 1 1 6 2 Kyllä 0000 0,611 0,667
Newron Pharma N ITA 35202010 1 1 7 0 Kyllä 5 2 0,245 0,694 0,653 0,571 2,163
Noble Health Fund GBR 35201010 1 1 9 5 0 0 Ei Kyllä 7 3 5 3 0,000 0,480 0,480 0,320
Ni cox SA, FRA 35201010 1 7 0 Ei 0 245
Norwood Immunology Limited GBR 35201010 1 1 7 0 Kyllä 6 0,694
November AG DEU 35203010
Novo Nordisk A/S DNK 35202010 1 1 9 11 3 3 Kyllä Kyllä 7 5 0 346 П 165 0 727 0,846 0 642 0 626 2,367
Octoplus NLD 35202010 2 2 6 0 Kyllä 2 0.000 0,611
Oncomethylome Sciences 35201010
Orexo AB 35202010 1 1 8 и Kyllä 6 0,219 0,656 0,790 0,594 2259
Orion Corp 35202010 1 1 6 7 0 0 Kyllä Kyllä 7 0.278 0245 0,611 0512 0.735 0,642 0,444 0,653 2,068 2.152
Oxford Biomedica PLC 35201010 1 1 10 0 Kyllä 4 3 0.180 0,640 1,014 0,480 2314
Paion AG 35201010 2 2 8 0 Kyllä 4 0,219 0,969 0,375
PCAS 35203010 1 1 6 0 0,000
Pharmexa A/S 35201010 1 1 7 3 0,000 0,571
Pharming Group NV 35201010 2 2 8 0 Kyllä 4 2 0,000
Phoqus Pharmaceuticals PLC
Phynova Group PLC

35203010 1 1 7 0 Kyllä 5 0,000 0,571 0,571
35202010 1 1 ti 0 Kyllä 3 0,000 1,125 0 469

Physiomics PLC 35203010
Phytopharm PLC 35202010 1 1 b Ь и 0 Kyllä Kyllä 3 2 3 0 000 oonn 0,722 0,691 0,449 0 500 0 480 1,914
Plethora Solutions Holdings PLC

35202010
35202010 1 1 7 Kyllä 4 0245 0,449

Premier Research Gross PLC 35203010
Probi AB
Prostrakan Group PLC OBR

35201010
35202010

1 1 6
7
6

6 0
0
0

0
0
0

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

4
4

6
2

0ДЮ 0278 0,444 0,611 0278 0,722 0,444 0,611 1,167 2222

Proteome PLC GBR 35203010 1 1 6
ода 0,000 0,838 sm u.jft!

Protherics PLC
Proximagen Neuroscience PLC

vt* 35201010 1 1 8 7 0 0 Kyllä Kyllä 4 4 3 0,000 0,000 0,531 0,571 0,879 .0,593 0,500 0,245
0,500

1610 1,409
35201010 1 1 6 0 Kyllä 2 0,000

Puleva Biotech SA 35201010
Puricore PLC 35203010
Q-Med AB 35201010 1 1 6 7 0 0 Kyllä Kyllä 0.000 0,408 0,611 0,653 0,667

1,064
0,571
0,938

0678
0,198

0,408
0,314

1656 2,041
2,053Qiagen NV 35203010 2 2 9 11 0 0 Kyllä Kyllä 7 7 5 0,000 0,000 0,653

Ransom (William) & SON PLC 
Recordati

35202010 1 1 7 0 Ei 2 2 0,000 0,612 0,745 0,408 1,765
35202010 1 1 9 9 0 hl 6 6 0,000 0,444

Regen Therapeutics PLC 35202010 1 1 7 6 0 Ei 2
Reneuron Group PLC 35201010 1 1 5 0 Kyllä 3 0,000
Renovo Group PLC 35202010 1 1 11 0 Kyllä 7 7 0,165 0 545 0 496
Sanochemia Pharmazeutica 35202010 2 2 9 10 0 0 Kyllä Kyllä 6 0.198 0.180
Sanofi-Aventis 35202010 1 1 11 12 0 0 Ei Ei 0 0,165 0,153 0,521 0,595
Sareum Holdings PLC 35202010 1 1 6 0 Kyllä 2 0,000 0,611 0,278 0,278 1,167
Schwarz Pharma AG 35202010 2 2 15 3 Kyllä 10 0,231 0,551Shire PLC 35202010 1 1 10 18 0 0 Kyllä Kyllä 7 7 0,000 0ДЮ 0,640 1662 0,560 0,494 2,262
Silence Therapeutics PLC 35201010
Sinclair Pharma PLC 35202010 1 1 6 0 Kyllä 4 2 0 276 0 758 0,278Skinethic 35201010
Skyepharma PLC 35202010 1 1 8 10 0 0 Kyllä Kyllä 5 6 5 0 000 0 000 0 656 0 700 0 656 0 660
Stada Arzneimittel AG 35202010 2 2 14 0 Kyllä 5 0 000Staiiergenes 35202010
Stem Cell Sciences PLC 35201010 1 1 8 0 Kyllä 2 0,219 0,789 0,594
Summit Corporation PLC 35203010
Synairgen PLC 35201010 1 1 6 0 Kyllä 4 0,278 0611 0,819 0,500 2,208
Synexus Clinical Research PLC 35203010
Syntopix Group PLC 35202010
Tepnel Life Science PLC 35203010 1 1 7 6 0 0 Kyllä 2 5
Thrombogemc Strip 35201010
Topot arget A/S 35201010 1 1 7 0 Kyllä 6 6 0 245 0.449 0 219 0,571 1,484
Transgene 35201010 1 1 10 10 0 0 Kyllä Kyllä 0,180
Tubize (Finance) SA 35202010 1 1 4 4

35202010 1 1 11 13 0.000
Vectura Group PLC 35202010 1 1 5 Kyllä 3 0,320 0,560 0,800 0,640 2,320Vernalis PLC 35201010 1 1 10 0 Kyllä 5 5 0,180 0,710 1,060 0,640 2,590
Verona Pharma PLC 35202010
Vetoqumol 35202010
Vindon Healthcare PLC 35203010 1 1 3 1
Virbac 35202010 2 2 11 n Kyllä 6 0 298
Vrtrolife AB 35201010 1 1 5 4 0 0 Kyllä Kyllä n nm 0 375 П 720 0 625 0,531 0 375 0,640 "ÏÏ625 1,891 2,000Wiiex AG 35201010
York Pharma PLC 35202010 1 1 7 0 Kyllä 3 0 000 0 653 0 990 0 245 1 888Zeltia SÀ 35201010

35202010 1 1 8 0 Kyllä 5 0,000 0,766 0,875 0,469 2,109
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Liite 2: Herkkyysanalyysin tulokset; Skaalattu monimuotoisuusindeksi selittävänä
muuttujana

Monimuotoisuus Sukupuoli
jakauma Koulutus Ikäjakauma Luottamus

tehtävien määrä

VAKIO ßo -0,684*” -0,591"* -0,452”* -0,447*” -0,449*” -0,499”* -0,806”* ”0,572*** —0 e537***
Sia. 0.003 <0,001 0,001 <0,001 0,020 <0,001 0,001 <0.001 0,010 <0.001

IND ß 0,354” 0,364”* 0,135* 0,112" 0,156 0,054 0,353* 0,222 -0,024 0,007
Sia. 0.025 0,002 0,063 0,026 0,287 0,573 0,058 0,107 0,807 0,919

BEL ß -0,047 -0,062 0,020
Sia. 0.780 0,688 0,897

DEU ß -0,040 0,021 0,034
Sia. 0,666 0,817 0,831

DNK ß -0,029 -0,113 0,009 -0,095 -0.080
Sia. 0.845 0,389 0,950 0,447 0,461

FIN ß 0,110 0,106 0,274* 0,127 0,170
Sia. 0.487 0,513 0,097 0,372 0,227

F RA ß -0,113
Sia. 0,362

GBR ß -0,008
Sia. 0,947

NLD ß 0,173 -0,086 -0,034
Sia. 0,260 0,572 0,819

SWE ß 0,003 -0,115 0,040 -0,012 -0,034
Sia. 0.974 0,363 0,668 0,885 0,653

35202010 ß 0,113 0,089* 0,057 0,058* 0,039 0,080 0,097” 0,055
Sia. 0,191 0,093 0,248 0,073 0,580 0,217 0,041 0,345

35203010 ß 0,009 0,002 -0,052 -0,043 0,008
Sia. 0.940 0,978 0,609 0,651 0,922

HALRA ß 0,017 -0,058 0,029
Sia. 0,885 0,691 0,845

HLSTÖ ß 0,039 0,081 0,121 0,108 0,110
Sia. 0.773 0,319 0,340 0,329 0,213

TJPJ ß 0,009 -0,059 -0,008 -0,078 0,015
Sia. 0.941 0,448 0,945 0,383 0,887

LKM ß -0,022 -0,024* -0,015 -0,011* -0,015 -0,013 0,003
Sia. 0.226 0,066 0,231 0,061 0,333 0,397 0,707

InLV ß 0,054”* 0,054”* 0,051”* 0,047”* 0,050*” 0,048*” 0,062”* 0,056”* 0.048”* 0,053*”
Sia. <0.001 <0,001 <0,001 Л О о о <0,001 <0.001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

KASVU ß -0,016 -0,001 0,014 -0,013 0,001
Sia. 0.564 0,948 0,568 0,532 0,969

VELK ß 0,030 0,013 -0,260 0,029 -0,006
Sia. 0.895 0,904 0,184 0,822 0,960

T&KTA ß -0,523* -0,512*” -0,802*” -0,774*” -0,783*" -0,817*” -0,647*" -0,652*** -0,830*” -0,732*”
Sia. 0.055 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0.001 <0,001

PB ß 0,018 0,020* -0,011 0,032* 0,028" 0,012
Sia. 0.372 0,071 0,468 0,055 0,026 0,458
F 4,012"* 17,754”* 14,851*” 68,428*” 6,782"* 43,333”* 8,561*" 35,629”* 6,848*” 48,493*"

Sig. 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Koko Adi. R2 0,557 0,682 0,762 0,780 0,640 0,676 0,712 0,759 0,622 0,680
malli N 37 40 79 96 53 62 53 56 «Cb5 68

DurbinWatson 1,959 1,907 2,179 2,018 2,010 1,990 2,223 2,308 2,305 2,360
Condition Index 21.168 12,769 25,159 11,721 23,281 10,920 31,367 18,291 33,135 10,825

*** Tilastollisesti merkitsevä 1% merkitsevyystasolla 
** Tilastollisesti merkitsevä 5% merkitsevyystasolla 
* Tilastollisesti merkitsevä 10% merkitsevyystasolla

35202010 = Biotechnology -toimiala
35203010 = Life Sciences Tools and Services -toimiala

84



Liite 3: Herkkyysanalyysin tulokset; ROE selitettävänä muuttujana

Monimuotoisuus Monimuotoisuu
den muutos

Sukupuoli
jakauma Koulutus Ikäjakauma Luottamus

tehtävien määrä

VAKIO ßo 0.431 0,054 -1,571*** -1,421*** -0,391 -0,017 0,102 -0,059 -0,811 0,547 0,278 0,078
siä. 0,784 0,956 0.004 <0,001 0,556 0,958 0,923 0,919 0,593 0,390 0,807 0,888

IND ß -0,478 -0,349 0,123 0,149 0,313 0,029 -0,345 -0,273 0,251 -0,945 -1,161 -0,770
sig- 0,415 0,403 0,383 0,112 0,670 0,952 0,664 0,574 0,871 0,356 0,270 0,327

BEL ß 0,604 0,272 0,732
sia. 0,587 0,787 0,358

DEU ß -0,048 0,432 0,245
sia. 0,917 0,403 0,764

DNK ß -0,361 -0,262 -0,177 0,386 -0,048
Sla. 0,732 0,694 0,818 0,638 0,933

FIN ß -0,756 -0,484 -0,511 0,677 -0,170
sia. 0,514 0,570 0,580 0,469 0,827

FRA ß 0,147
sia. 0,814

GBR ß -0,010
sia. 0,986

IRL ß -1,963*
Sia. 0,051

NLD ß 0,467 0,034 -0,019
Sia. 0,568 0,973 0,980

SWE ß -0,222 -0,099 0,168 0,262 0,112
sia. 0,742 0,876 0,735 0,634 0,776

35201010 ß -0,266* -0,645*"
Sla. 0,094 0 009

35202010 ß 0,451 0,357 0,431 0,623 0,410
Sia. 0,413 0,155 0,240 0,144 0,176

35203010 ß 0,698 0,260 0,035 0,406 0,354
Sia. 0,414 0,433 0,949 0,515 0,378

HALRA ß 0,365 -0,227 -0,117
Sia. 0,532 0,813 0,878

HLSTÖ ß 0,924 0,323 0,714 -0,172 0,416
Sia. 0,311 0,443 0,300 0,812 0,373

TJPJ ß 0,155 0,156 0,123 0,060 0,158
sia. 0,852 0,693 0,852 0,918 0,767

LKM ß -0,087 -0,029 -0,109* -0,050 -0,086 -0,038
Sla. 0,483 0,473 0,079 0,562 0,388 0,360

InLV ß 0,106 0,099* 0,111** 0,078*** 0,097** 0,068*** 0,086 0,099** 0,070 0,079 0,088**
Sia. 0,244 0,067 0,016 0,003 0,037 0,010 0,211 0,019 0,358 0,142 0,013

KASVU ß 0,009 -0,085 0,003 -0,019 -0,147 0,019
Sia. 0,964 0,661 0,970 0,886 0,270 0,863

VELK ß -0,541" -0,429*** 0,048 0,133** чзлзз55 -0,379*** -0,524*** -0,498*** 0,094 -0,453*** -0,405***
Sia. 0,027 0,002 0,304 0,034 <0,001 <0.001 0,004 <0,001 0,910 0,001 <0,001

TSK TA ß -1,199 -0,372 -1,246** -1,075* -1,092*** -1,489 -1,304* -0,215 -1,404 -1,190*
Sia. 0,500 0,835 0,011 0,061 0,007 0,159 0,061 0,850 0,110 0,063

PB ß 0,148 0,137** 0,144*** 0,038 0,013 0,054 0,041
sia. 0,282 0,042 0,003 0,494 0,882 0,618 0,620

F 1,007 4,847*** 6,353** 19,094*** 2,551*** 11,274*** 1,759* 18,411*** 0,619 3,708** 1,762* 8,012***
sig. 0,484 0,006 0,019 <0,001 0,004 <0,001 0,079 <0,001 0,854 0,016 0,062 <0,001

Koko Ad|. R2 0,003 0,224 0,742 0,866 0,264 0,353 0,189 0,541 -0,142 0,111 0,176 0,295
malli N 37 41 14 15 79 95 53 60 53 66 65 68

DurbinWatson 1,921 2,116 2,750 2,460 2,033 2,056 1,903 1,887 1,929 2,122 2,083 2,132
Condition Index 25,924 14,991 28,942 20,176 25,823 12,104 25,918 12,260 31,367 11,874 35,021

*** Tilastollisesti merkitsevä 1% merkitsevyystasolla 
** Tilastollisesti merkitsevä 5% merkitsevyystasolla 
* Tilastollisesti merkitsevä 10% merkitsevyystasolla

35201010 = Pharmaceuticals -toimiala
35202010 = Biotechnology -toimiala
35203010 = Life Sciences Tools and Services -toimiala
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Liite 4: Herkkyysanalyysin tulokset; Monimuotoisuusindeksi selitettävänä
muuttujana

Monimuotoisuus Monimuotoisuu
den muutos

Sukupuoli
jakauma Koulutus Ikäjakauma Luottamus

tehtävien määrä

VAKIO ßo 1,633* 1,613*** 1,759 0,535*** 0,026 0,059 0,845*** 0,647*** 0,509*** 0,548*** 0,357** 0,467***
Sia. 0,077 <0.001 0,652 0,002 0,832 0,117 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 0,032 <0,001

ROA ß 0,720 0,216 1,553 -0,609 0,200* 0,068 0,200 -0,004 0,217* -0,036 -0.026 -0,001
sia. 0,173 0,313 0,701 0,192 0,063 0,141 0,283 0,963 0,058 0,464 0,807 0,980

BEL ß -0,013 0,232** 0,173*
Sia. 0,906 0,033 0,054

DEU ß 0,035 0,119 0,137
Sig. 0,651 0,251 0,230

DNK ß 0,907 0,139 -0,259* 0,008 0,137*
s¡3- 0,211 0,205 0,086 0,930 0,076

FIN ß 0,174 -0,258 -0,021 0,149
Sig. 0,201 0,163 0,828 0,139

FRA ß 0,169
sig. 0,104

GBR ß 0,093
Sig. 0,333

NLD ß -0,021 0,174* 0,001
Si£ 0,902 0,092 0,994

SWE ß 0,006 0,236** 0,145*** -0,160 -0,074 -0.084** 0,064
Sig. 0,985 0,024 <0,001 0,110 0,196 0,022 0,236

35202010 ß -0,830 -0,083** -0,014 -0,031 0,009
Sig. 0,125 0,046 0,862 0,490 0,830

35203010 ß 0,101 -0,039 -0,051 0,064 0,071 0,076*
s!а 0,751 0,485 0,656 0,325 0,204 0,091

HALRA ß -0,132 0,119 0,062
Si£L 0,175 0,234 0,559

HLSTÖ ß -0,356 0,025 0,210 -0,028 0,059
Sig. 0,501 0,714 0,129 0,717 0,359 0.006

TJPJ ß -0,384 0,061 -0,174 -0,231** 0,030 0,051
Sig. 0,505 0,356 0,198 0,018 0,625 0,493

LKM ß 0,060 0,057** -0,103 0,026*** 0,010** 0,046*** 0,048*** 0,018* 0,008* 0,006
sig- 0,242 0,048 0,795 0,010 0,048 0,008 <0,001 0,082 0,070 0,322

InLV ß 0,030 -0,059 -0,006 -0,023 -0,017 -0,005
Sig. 0,776 0,875 0,485 0,170 0,110 0,559

KASVU ß 0,067 0,033 0,013 -0,042 0,008 -0,003
Sig. 0,591 0,965 0,324 0,115 0,580 0,820

VELK ß 0,003 -2,856 -0,162* 0,181 -0,076 0,075
Sig. 0,997 0,665 0,072 0,416 0,382 0,388

T&K.TA ß 1,360 6,254 0,086 -0,254 0,217 0,080
Sig. 0,207 0,489 0,502 0,327 0,118 0,594

PB ß -0,062 -0,087 -0,002 0,031* -0,003 -0,019
Sig. 0,573 0,893 0,806 0,075 0,772 0,101

F 1,628 2,790* 0,892 1,898 2,387*** 6,468*** 2,057** 9,969*** 1,242 3,714** 1,193 3,137**
SIg. 0,234 0,074 0,597 0,192 0,006 <0,001 0,036 <0,001 0,285 0,016 0,305 0,020

Koko malli Adj. R2 0,271 0,082 -0,082 0,060 0,242 0,125 0,245 0,272 0,073 0,118 0,052 0,104
N 23 41 11 15 79 116 53 73 53 62 65 75

DurbinWatson 2,827 1,982 1,811 2,258 2,334 1,932 1,921 1,855 1,770 1,746 1,666 1,824
Condition Index 48,434 7,897 89,115 1,439 28,179 5,892 21.338 10,017 31,523 5,813 33,761 2.249

*** Tilastollisesti merkitsevä 1% merkitsevyystasolla 
** Tilastollisesti merkitsevä 5% merkitsevyystasolla 
* Tilastollisesti merkitsevä 10% merkitsevyystasolla

35202010 = Biotechnology -toimiala
35203010 = Life Sciences Tools and Services -toimiala
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Liite 5: Herkkyysanalyysin tulokset; P/B selitettävänä muuttujana

Monimuotoisuus Monimuotoisuu
den muutos

Sukupuoli
jakauma Koulutus Ikäjakauma

Luottamus
tehtävien määrä

VAKIO Po 4,103 3,217* 5,219** 4,527*** 4,148*** 4,905*** 0,100 -0,122 4,742* 2,041 2,608 3,697***
Sig. 0,240 0,082 0,050 0,006 0,009 <0,001 0,964 0,919 0,065 0,288 0,227 0,001

IND P 0,272 0,857 -0,748 -0,252 -0,429 1,382 2,774* 1,972 -0,703 2,231 -3,047 -2,203
Siä. 0,803 0,247 0,274 0,553 0,806 0,311 0,075 0,109 0,772 0,478 0,101 0,165

ROA P 2,132 5,717** 4,856*" 2,626* 2,334* -1,303 3,127* 1,000
sig. 0,372 0,021 0,001 0,071 0,073 0,462 0,055 0,458

BEL P 2,572 3,127** 3,102** 2,044*
sig. 0,153 0,032 0,025 0,077

DEU P -0,106 -0,452 1,117
Sig. 0,919 0,648 0,444

DNK P 0,832 0,741 3,472** 3,345*** 0,910 2,016** 1,493"
sig. 0,612 0,620 0,013 0,008 0,460 0,039 0,025

FIN P 0,871 -0,328 2,531 0,928 1,716
Sig. 0,616 0,859 0,148 0,509 0,180

FRA P 0,668
Sig. 0,637

GBR P -1,957 -1,408***
Sig. 0,130 0,002

NLD P 0,323 0,169 0,457
Sig. 0,845 0,910 0,736

SWE P 1,451 1,209* 0,072 2,024** 1,909** 1,440* 1,705** 1,582“
Sig. 0,173 0,056 0,960 0,030 0,015 0,073 0,011 0,002

35202010 P 0,169 0,090 0,086 0,468 0,404
Sig. 0,861 0,874 0,908 0,465 0,446

35203010 P -0,313 0,368 1,587 0,617 0,688
Sig. 0,818 0,621 0,136 0,507 0,334

HALRA P 0,818 0,568 1,110
Sig. 0,534 0,693 0,413

HLSTÖ P -0,408 -0,226 -1,915 -2,682** 0,198 0,146
Sig. 0,779 0,806 0,146 0,025 0,856 0,858

TJPJ P 0,916 0,858 0,376 1,141 0,807
Sig. 0,492 0,335 0,771 0,192 0,394

LKM P 0,029 0,179 0,383*** 0,150 0,158* -0,079 0,113 0,090
Sig. 0,889 0,400 0,004 0,279 0,051 0,644 0,453 0,222

InLV P -0,304 -0,381 -0,483*** -0.291** -0,304*** -0,067 -0,408*** -0,208* -0,074
Sig. 0,100 0,032 0,137 0,005 0,017 0,003 0,672 0,005 0,058 0,264

LV KASVU % P 0,300 0,409 0,369** 0,332** 0,672*** 0,699*** 0,257 0,264
Sig. 0,301 0,635 0,038 0,032 0,006 <0,001 0,190 0,147

VELK P -1,057 -3,656 -1,297 -1,549 -0,988 -0,482
Sig. 0,671 0,452 0,291 0,462 0,429 0,666

T8KTA P 1,786 12,178 6,621*** 3,163* 3,522** 3,794 5,715*** 0,470 3,553* 3,897“
Sig. 0,564 0,138 0,002 0,066 0,018 0,119 <0,001 0,815 0,057 0,002

F 1,023 3,303** 3,068* 8,586*** 2,268*** 5,186*** 2,555*** 5,874*** 1,510 0,509 2,034** 5,137“
Sig. 0,471 0,031 0,097 0,004 0,009 <0,001 0,010 <0,001 0,148 0,478 0,027 <0,001

Koko malli Adj.R2 0,009 0,147 0,527 0,745 0,226 0,246 0,324 0,343 0,143 -0,008 0,225 0,273
N 37 41 14 14 79 91 53 57 53 67 65 67

DurbinWatson 2,136 1,950 2,699 1,964 1,844 1,537 1,701 1,576 2,178 2,098 2,411 2,429
Condition Index 34,121 14,720 39,112 27,745 26,290 17,712 26,755 11,080 33,812 10,270 34,688 13.846

*** Tilastollisesti merkitsevä 1% merkitsevyystasolla 
** Tilastollisesti merkitsevä 5% merkitsevyystasolla 
* Tilastollisesti merkitsevä 10% merkitsevyystasolla

35202010 = Biotechnology -toimiala
35203010 = Life Sciences Tools and Services -toimiala
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