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isossa julkisesti noteeratussa yrityksessä osak
keenomistajat tyypillisesti delegoivat yrityksen
toiminnan päivittäisen johtamisen ammattijoh
dolle. tässä tilanteessa keskeiseksi kysymyk
seksi muodostuu mahdollisimman ammattitai
toisen ja vastuullisen yritysjohdon löytäminen.
Yksi omistajaohjauksen (corporate governan
ce) perusteemoista on tämän kysymyksen rat
kaiseminen.

Yhtenä tehokkaana keinona kurittaa ja
kontrolloida yritysjohdon toimintaa sekä vaih
taa toimimaton yritysjohto pidetään yritysval
tausta. tästä syystä yritysten vapautta käyttää
erilaisia puolustuskeinoja yritysvaltausta vas
taan on haluttu rajoittaa. tätä ajattelua tukee
osaltaan myös se havainto, että yritysvaltaus
tyypillisesti johtaa ostavan ja ostettavan yrityk
sen yhteenlasketun markkinaarvon nousuun.

Jotta yritysvaltauksen esteiden kokonaisvaltai
nen poistaminen olisi perusteltua, edellyttää se
kuitenkin sitä, että arvonnousu (eli nk. yritys
valtauspreemio) on tulosta tehostuneesta yri
tysjohdosta koituneista tuotoista. shleifer ja
summers (1988) ovat kiinnittäneet huomiota
siihen, että preemiossa voi pikemminkin olla
kyse tulonsiirrosta yrityksen työntekijöiltä
osakkeenomistajille. Yritysvaltauksen esteiden
poistaminen ei siten kaikissa tilanteissa ole
välttämättä toivottavaa, koska yritysvaltaukseen
liittyvät ennakoidut tulonsiirrot voivat heiken
tää työntekijöiden kannustimia investoida eri
tyisesti yritysspesifiseen henkiseen pääomaan.

Yritysvaltauksia paljon yleisempi ja sään
nönmukaisempi tapa keskittää yrityksen omis
tus ja päätösvalta on vähintään yhden suuren
osakkeenomistajan olemassaolo yrityksessä.
suuriin osakkeenomistajiin liittyy sekä hyötyjä
että haittoja. Päähyötynä pidetään sitä, että
omistuksen ja päätösvallan keskittyminen lisää
suuren osakkeenomistajan kannustimia valvoa
yritysjohtoa. haittapuolina puolestaan pide
tään heikentynyttä osakemarkkinoiden likvidi
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teettiä ja lisääntynyttä riskiä esimerkiksi velko
jien ja pienten osakkeenomistajien tavoitteiden
yliajamiseen. Viime aikoina tutkijat (esimerkik
si Aghion ja tirole (1997)) ovat kiinnittäneet
huomiota siihen, että keskittynyt omistus voi
myös heikentää yritysjohdon aloitekykyä, jos
suuren osakkeenomistajan olemassaolo lisää
osakkeenomistajien todennäköisyyttä puuttua
yritysjohdon toimiin ja valintoihin.

Yrityksen hallitus on käytännössä se elin,
jolle osakkeenomistajat delegoivat yritysjohdon
valvontatehtävän. Viime vuosina tapahtuneet
yritysskandaalit (kuten esimerkiksi enronin
kaatuminen Yhdysvalloissa) ovat omalta osal
taan johtaneet yrityksen hallituksen kokoonpa
non ja erityisesti riippumattomien hallitusjä
senten roolin korostumiseen. empiirinen ta
loustieteellinen tutkimus ei kuitenkaan ole
pystynyt löytämään selkeää yhteyttä yrityksen
hallituksen kokoonpanon ja taloudellisen me
nestyksen välillä. Reaktiona ristiriitaiseen em
piiriseen todistusaineistoon ja lisääntyneeseen
paineeseen säädellä tiukemmin yrityksen halli
tuksen kokoonpanoa, eräät tutkijat (esimerkik
si Adams ja Ferreira (2005)) ovat alkaneet ko
rostaa yrityksen hallituksen luonnetta moniteh
täväorganisaationa. keskeisenä ajatuksena on,
että kun yrityksen hallituksen useat eri työteh
tävät huomioidaan, osakkeenomistajat voivat
itse asiassa hyötyä vähemmän riippumattomas
ta hallituksesta. tästä syystä yrityksen hallituk
sen kokoonpanoa ja erityisesti riippumattomien
hallitusjäsenten lukumäärää koskevissa uudis
tuksissa olisi syytä varoa liian tiukkaa säätelyä
ja jättää tilaa yrityskohtaiselle valinnanvaralle.

edeltävässä keskustelussa päähuomio on
ollut niissä keinoissa, joilla parhaiten voidaan
edistää osakkeenomistajien etujen toteutumista
yrityksen päätöksenteossa. tämä heijastaa hy
vin omistajaohjauskeskustelun yleistä luonnet

ta ja keskittymistä osakasarvoa (shareholder
value) maksimoivien keinojen etsintään itse
omistajaohjauskäsitteen sisällön pohdinnan si
jasta. Yksi omistajaohjauksen keskeinen ja kiis
tanalainen kysymys kuitenkin on, kenen etuja
omistajaohjauksella itse asiassa pitäisi ajaa?
Päätösvallan keskittämistä osakkeenomistajille
on perusteltu muun muassa sillä, että osak
keenomistajilta puuttuu mahdollisuus ryhmänä
vetäytyä pois yrityksestä ja suojata etujaan kol
lektiivisesti myymällä omistuksensa. tämän
suojautumiskeinon suhteen tosin työntekijöi
denkin mahdollisuudet turvata etujaan siirty
mällä muualle töihin voivat olla rajatut. Yhtenä
selityksenä sille, miksi osakasarvo on kiistan
alaisempi käsite esimerkiksi keskieuroopassa
kuin Yhdysvalloissa, pidetäänkin sitä, että työ
markkinoiden luonteesta ja institutionaalisista
eroista johtuen työntekijöiden on vaikeampi
irtisanomistilanteessa nopeasti löytää aiempaa
vastaavaa uutta työtä keskieuroopassa.

Väitöskirjani koostuu kolmesta esseestä,
jotka edellä mainittuihin teemoihin liittyen tar
kastelevat taloustieteellisen teorian valossa
omistajaohjauksen roolia yrityksen eri sidos
ryhmien tavoitteiden yhteensovittamisessa. es
seiden yhteisenä lähtökohtana on se, että yri
tyksen omistajilla on tarve tai mahdollisuus
järjestää uudestaan yrityksen toimintaa. osak
keenomistajat ja yrityksen muut sidosryhmät,
kuten yritysjohto tai työntekijät, eivät kuiten
kaan välttämättä ole samaa mieltä, kuinka laa
jaan uudelleenjärjestelyyn pitäisi ryhtyä. kus
sakin kolmessa esseessä tutkitaan eri näkökul
masta omistajaohjauksen tai laajemmin organi
saatiorakenteen merkitystä osapuolten vuoro
vaikutuksen kannalta. Painopisteenä on erityi
sesti osakkeenomistajien kannalta optimaalis
ten omistajaohjausjärjestelyjen suhde sosiaali
sesti optimaalisiin järjestelyihin.
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ensimmäisessä esseessä tarkastellaan yri
tyksen tuotantoteknologiavalintaa ja sen yh
teyttä sekä työntekijöiden kannustimiin inves
toida henkiseen pääomaan että osakkeenomis
tajien tarpeeseen käyttää omistajaohjausjär
jestelyjä (kuten työntekijöille annettua veto
oikeutta ja erorahaa) investointien tukena.
tuotantoteknologian ollessa luonteeltaan sel
lainen, että työntekijöiden osaaminen on hyvin
haavoittuvaa tuleville innovaatioille, tuotanto
teknologia vaatii tuekseen omistajaohjausjärjes
telyjä, jotta ennakoidut teknologiamuutokset
eivät heikentäisi työntekijöiden kannustimia
investoida henkiseen pääomaan. tulokset
osoittavat, ettei osakkeenomistajilla ole välttä
mättä halua toteuttaa näitä omistajaohjausjär
jestelyjä yhteiskunnallisesti optimaalisessa laa
juudessa. tulokset myös osoittavat, että mitä
todennäköisempiä tulevat teknologiamuutok
set ovat, sitä haluttavampaa on sekä sosiaalises
ti että myös osakkeenomistajien näkökulmasta
valita alun perin vähemmän tehokas mutta tu
levien innovaatioiden kanssa yhteensopiva tuo
tantoteknologia. samaan teknologiavalintaan
voivat myös johtaa tietyt yrityksen institutio
naaliseen ympäristöön liittyvät tekijät.

toisessa esseessä tarkastellaan yrityksen lii
ketoimintastrategian valintaa ja sen yhteyttä
osakkeenomistajien ja yritysjohdon väliseen
päätösvallan jakautumiseen yrityksen sisällä,
kun osakkeenomistajien kyky valvoa yritysjoh
don toimia on heikompi uuden liiketoimin
tastrategian alaisuudessa. tulokset osoittavat,
että kun päätösvallan delegoinnilla on positii
vinen vaikutus yritysjohdon aloitekykyyn, de
legointi on osakkeenomistajille haluttavampi
ratkaisu uudella liiketoimintaalueella. uudes
ta strategiavalinnasta johtuva osakkeenomis
tajien heikentynyt valvontakapasiteetti voi

kuitenkin samalla aiheuttaa tehottomuutta yri
tyksen strategiavalinnassa, koska osakkeen
omistajien suurempi riippuvuus yritysjohdosta
ja sen ammattitaidosta uudella liiketoiminta
alueella voi johtaa osakkeenomistajien halutto
muuteen luopua vanhasta liiketoimintastra
tegiasta uuden tuottoisamman strategian hy
väksi.

kolmannessa esseessä tarkastellaan, miten
eläkkeelle siirtymässä olevan tai jo työnsä jättä
neen toimitusjohtajan läsnäolo yrityksen halli
tuksessa vaikuttaa seuraajavalintaan ja seuraa
jan toimintaan tilanteessa, jossa yrityksen hal
lituksella on useita eri työtehtäviä. Aiemman
toimitusjohtajan mukanaolo hallituksessa pa
rantaa hallituksen kykyä löytää pätevä seuraaja
ja neuvoa seuraajaa. samanaikaisesti edellisellä
toimitusjohtajalla kuitenkin on osakkeenomis
tajien tavoitteista poikkeavia toiveita seuraajan
projektivalintojen suhteen. tulokset osoittavat,
että yritys ja toimialakohtaisilla tekijöillä, ku
ten uudelleenjärjestelytarpeella, pätevien halli
tusjäsenten rekrytointimahdollisuudella ja
mentoroinnin tärkeydellä, voi olla vaikutusta
toimitusjohtajan hallitusjäsenyyteen sekä sen
alkamisajankohtaan ja pituuteen. 
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