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1 Johdanto

Viimeaikaisen ns. oikeusrahoituskirjallisuu-
den (law and finance literature) (ks. esim. La
Porta, Lopes-de-Silanes, Shleifer ja Vishny
(LLSV) 1997, 1998, 2000 ja 2002, Levine,
Loyza ja Beck 2000, Beck ja Levine 2002 ja
Glaeser, Johnson ja Shleifer 2001) mukaan yri-
tysten ohjausjärjestelmiä (corporate governan-
ce) ja sijoittajansuojaa säätelevien lakien ko-
hentaminen voi vaikuttaa suotuisasti rahoitus-

markkinoiden kehitykseen. Markkinoiden lik-
viditeetti lisääntyy, uusien yritysten rahoitus-
mahdollisuudet laajenevat ja investointien koh-
dentuminen paranee sekä yritysten sisällä että
niiden välillä. Valitettavasti ei ole kuitenkaan
yksimielisyyttä siitä, miten yritysten ohjausjär-
jestelmiä ja sijoittajansuojaa koskevaa lainsää-
däntöä tulisi uudistaa (Berglöf 1997, Becht
1999 ja LLSV 2000), eikä ole näyttöä siitä, mil-
laisia uudistukset ovat olleet. Tämän tutkimuk-
sen tarkoitus on kuvailla suomalaisyritysten oh-
jausjärjestelmiä koskevassa lainsäädännössä
1980- ja 1990-luvuilla tapahtuneita muutoksia.
Oikeusrahoituskirjallisuuden mukaisesti keski-
tymme lainsäädäntöön, joka määrittelee yritys-
ten ulkopuolisten sijoittajien (rahoittajien) ase-
man ja oikeudet. Aihe on suomalaisittain var-

* Haluamme kiittää Hannu Vartiaista, Timo Kaisanlahtea,
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mosta hyödyllisistä keskusteluista ja kommenteista. Hyyti-
nen kiittää tutkimuksen tukemisesta Teknologian kehittä-
miskeskusta (Tekes), Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa
(Sitra) ja Yrjö Jahnssonin säätiötä. Kuosa ja Takalo puoles-
taan kiittävät siitä Suomen Akatemiaa.
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sin ajankohtainen, sillä mm. oikeusministeriö
on parhaillaan uudistamassa yhtiölainsäädän-
töä ja kauppa- ja teollisuusministeriö selvittä-
mässä tilintarkastuslainsäädännön uudistamis-
tarpeita. Aiheeseen liittyy myös läheisesti Eu-
roopan unionissa jo pitkään käynnissä ollut
keskustelu kiistellystä yritysvaltausdirektiivistä
ja etenkin ehdotetun direktiivin yritysjohdon
toimia rajoittavasta artiklasta 9 ja osakkeiden
äänivaltaerot kieltävästä artiklasta 11.

Perustuen aikaisempaan tutkimukseemme
(Hyytinen, Kuosa ja Takalo 2003), esittelem-
me tässä artikkelissa 18 indeksiä, jotka LLSV
(1997, 1998) ovat kehittäneet ja joita Pistor
(2000) sekä Glaeser, Johnson ja Shleifer (2001)
edelleen laajentaneet. Indeksit mittaavat sijoit-
tajansuojan kehitystä Suomessa vuosina 1980–
2000. Indeksit osoittavat, että osakkeenomis-
tajien oikeudet ovat viime aikoina vahvistuneet,
kun taas velkojien oikeudet ovat huomattavas-
ti heikentyneet.

Vain muutama muu empiirinen tutkimus
on käsitellyt yritysten ohjausjärjestelmien ja si-
joittajansuojan uudistuksia eri maissa. Monin
tavoin esikuvanamme toiminut tutkimus on
Glaeser ym. (2001), joka dokumentoi ja arvioi
näitä uudistuksia Puolassa, T vsekin tasavallas-
sa ja osittain myös Unkarissa. Tutkimuksen
tekijät korostavat lainsäädäntöuudistuksen toi-
meenpanoa viranomaisvalvonnassa. Pistor
(2000) kokoaa laajahkon tietokannan muutok-
sista sijoittajansuojassa siirtymätalousmaissa.
Pistor, Rauser ja Gelfer (2000) käyttävät samaa
tietokantaa yrittäessään näyttää, kuinka yritys-
ten ohjausjärjestelmät saattavat pysyä muuttu-
mattomina, vaikka lainsäädäntöä muutetaan
merkittävästi.

2 Sijoittajansuoja Suomessa

1980–2000

Yleinen lainsäädäntö Suomessa oli varsin ke-
hittynyttä 1980-luvun alussa. Yleisesti arvioi-
daan, että tilanne on vielä jonkin verran paran-
tunut sen jälkeen. Suomi saa International
Country Risk Guide -raportissa suurimman
mahdollisen pistemäärän vuosien 1985–1991
laki- ja järjestysindeksissä (law and order in-
dex, Demirgüç-Kunt ja Maksimovic 1998). In-
deksi mittaa luottamusta lainsäädäntöjärjestel-
män kykyyn sovitella ristiriitoja ja vahvistaa
sopimuksia. Vuosina 1990 ja 2000 World
Competitiveness Yearbook (International In-
stitute of Management, 1990, 2000) sijoittaa
Suomen neljänneksi, kun mitataan oikeusjär-
jestelmän puolueettomuutta (fair administra-
tion of justice). Oikeusjärjestelmiä (legal frame-
work) vertailtaessa Suomi sijoittuu toiseksi
Singaporen jälkeen vuoden 2000 World Com-
petitiveness Yearbookissa.1 Global Competi-
tiveness Report (World Economic Forum
2000) antaa lähes saman kuvan. Vaikka Suo-
men oikeusjärjestelmän puitteet olivat kunnos-
sa 1980-luvun alussa, tässä luvussa osoitetaan,
että yrityksen ohjausjärjestelmiä ja sijoittajien
suojaa sääntelevä lainsäädäntö oli vielä varsin
kehittymätöntä. Luvussa myös dokumentoi-
daan ja mitataan useita muutoksia, jotka ovat
tapahtuneet tämän jälkeen osakkeenomistajien
ja velkojien oikeuksissa, kirjanpitostandardeis-
sa sekä julkisten yritysten tiedonantovelvolli-
suuksissa.

1 Oikeusjärjestelmän puolueettomuuden arvo Suomelle vuo-
den 1990 World Competitiveness Yearbookissa on 84,17 (/
100) ja vuoden 2000 vuosikirjassa 8,765 (/10). Suomen arvo
oikeusjärjestelmäkategoriassa vuoden 2000 vuosikirjassa on
8,475 (/10).
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Kuvailemme seuraavaksi neljässä vaiheessa
Suomen lainsäädännön suomaa suojaa osak-
keenomistajille ja velkojille. Ensiksi käymme
läpi päälait, jotka sääntelevät osakkeenomista-
jien ja velkojien oikeuksia. Sen jälkeen kuvaam-
me indeksit, jotka LLSV (1997, 1998) ovat ke-
hittäneet, joita Pistor (2000), Pistor ym. (2000),
sekä Glaeser ym. (2001) laajentaneet, ja jotka
rakensimme Suomelle aikaisemmassa tutki-
muksessamme (Hyytinen ym. 2003). Kolman-
nessa vaiheessa tukeudumme Pistorin (2000)
kehittämiin lisäindekseihin, jotka mittaavat tar-
kemmin osakesijoittajien ja velkojien suojaa.
Neljännessä vaiheessa tarkastelemme kaikkia
indeksejä yhtäaikaisesti.

Kuvaamme vain lyhyesti indeksien raken-
tamista ja sisältöä, koska tarkemmat yksityis-
kohdat löytyvät LLSV:n (1997, 1998), Pistorin
(2000), Pistorin ym:iden (2000) ja Glaeserin
ym:iden (2001) alkuperäisistä julkaisuista sekä
Timosen (2000) erinomaisesta suomenkielises-
tä LLSV:n (1997, 1998) tutkimusten analyysis-
tä.2 Kuten Timonen (2000) huomauttaa,
LLSV:n (1997, 1998) alkuperäiset indeksit pe-
rustuvat paljolti amerikkalaiseen näkökulmaan
ja niiden soveltuvuus Suomen lainsäädännön
mittaamiseen on kyseenalainen. Esittelemme-
kin siksi Pistorin (2000) lisäindeksit hieman
huolellisemmin kuin muut. Niitä ei ole myös-
kään aiemmin tarkasteltu suomenkielisessä tut-
kimuksessa. Usein jätämme myös johtamiem-
me indeksien arvot vaille yksityiskohtaisia pe-
rusteluja, koska tarkempi analyysi indekseistä
ja niissä tapahtuvista muutoksista löytyy aikai-

semmasta tutkimuksestamme Hyytinen ym.
(2003) sekä erityisesti Kuosan (2002) pro gra-
du-tutkielmasta.

2.1 Osakkeenomistajien oikeudet

Osakkeenomistajien oikeuksia säännellään
pääasiassa osakeyhtiölaissa 734/1978 (voimaan
1. tammikuuta 1980) ja arvopaperimarkkina-
laissa 495/1989 (voimaan 1. tammikuuta 1989).
Osakeyhtiölaki koskee kaikkia osakeyhtiöitä
riippumatta siitä, ovatko ne julkis- tai yksi-
tyisomisteisia, perheyrityksiä tai julkisesti no-
teerattuja. Vuoden 1978 osakeyhtiölain valmis-
telu perustui pohjoismaiseen yhteistyöhön,
mikä osittain selittää LLSV:n (1997, 1998) löy-
tämät samankaltaisuudet sijoittajansuojassa eri
Pohjoismaissa. Täydennykset vanhaan vuonna
1895 voimaan tulleeseen osakeyhtiölakiin oli-
vat melko harvinaisia. Myös vuoden 1978 osa-
keyhtiölaki säilyi lähestulkoon muuttumatto-
mana 1980-luvulla. Täydennysten määrä kas-
voi kuitenkin 1990-luvulla. Erityisesti vuoden
1997 syksyllä osakeyhtiölakia uudistettiin mer-
kittävästi. Ennen vuonna 1989 voimaan tullut-
ta arvopaperimarkkinalakia Suomessa ei ollut
arvopaperimarkkinoita yksityiskohtaisesti kä-
sittelevää lakia. Kuten osakeyhtiölakia, myös
sitä täydennettiin useasti 1990-luvulla.

2.1.1 Indeksi osakkeenomistajien

oikeuksista suhteessa yritys-

johtoon (LLSV 1997, 1998) ja

sen laajennukset

Tässä luvussa tarkastellaan neljää osakesijoit-
tajan suojaa mittaavaa indeksiä. LLSV (1997,
1998) ovat kehittäneet näistä kaksi. Suppeam-
paa näistä kahdesta LLSV (1997, 1998) kutsu-
vat indeksiksi osakkeenomistajien oikeuksista

2 LLSV:n indeksien muuttujista käytetään Timosen (2000)
suomennoksia. Pistorin (2000) indeksien muuttujat on suo-
mennettu Pistorin (2000) liitteessä 1 annettujen nimien
pohjalta. Indeksejä rakentaessa lainsäädännön taso arvioi-
tiin kunkin vuoden lopussa.
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suhteessa yritysjohtoon (antidirector rights),
mutta tässä käytetään nimeä LLSVsh_6, kos-
ka indeksi sisältää kuusi vähemmistöomistajien
suojaa mittaavaa muuttujaa: 1) kuinka vallit-
seva on yksi osake – yksi ääni -periaate, 2) voi-
ko osakas käyttää äänivaltaansa postittamalla
yhtiölle yksilöidyn äänestyslausunnon,  3)  mi-
ten osakkeet talletetaan ennen yhtiökokousta,
4) onko käytössä suhteellinen vaali tai kumu-
latiivinen äänestys, 5) mikä on vähemmistösuo-
ja muutostilanteissa ja 6) millainen on merkin-
täetuoikeus. Pidempää versiota kutsutaan ni-
mellä LLSVsh_8, koska se sisältää lisäksi kak-
si muuta lainsäädännön kohtaa: 7) millainen on
oikeus yhtiökokouksen koollekutsumiseksi ja
8) pakollinen vähimmäisosinko.

Pistor (2000) muokkaa LLSVsh_6-indeksiä
jakamalla kolme LLSV:n alkuperäistä muuttu-
jaa. Hän esimerkiksi erottelee ennen yhtiöko-
kousta tapahtuvan osakkeiden ”tallettamisen”
osakkeiden rekisteröinniksi ja osakkeiden kau-
pankäyntikielloksi. Osakkeiden rekisteröinti
eroaa osakkeiden kaupankäyntikiellosta, kos-
ka rekisteröidyt osakkeet voivat säilyttää edus-
tusoikeutensa, vaikka ne olisi myyty rekiste-
röinnin jälkeen. Tästä muunnellusta indeksis-
tä käytetään nimeä LLSVsh_pis.

Kymmenen muuta vähemmistöosakkaiden
suojan mittaria löytyy Glaeserin ym:iden
(2001) tutkimuksesta. Nämä mittarit sisältävät
esimerkiksi vähemmistöosakkaiden oikeuden
nimittää ylimääräisiä tilintarkastajia ja tarkistaa
yhtiökokouksen osanottajalistan ja päätösval-
taisuuden. Tätä indeksiä kutsutaan nimellä
LLSVsh_gla.3

Kuvio 1 näyttää LLSVsh_6-, LLSVsh_8-,
LLSVsh_pis- ja LLSVsh_gla-indeksien kehi-
tyksen. Kuten kaikissa seuraavissakin kuvios-
sa, horisontaalisella akselilla on aika ja vertikaa-
lisella akselilla on lainsäädännön tarjoaman
suojan prosentuaalinen taso. Kukin indeksi saa
minimiarvonsa nolla prosenttia, jos indeksin
yhdenkään muuttujan kohdalla kriteeri ei täy-
ty Suomen lainsäädännössä. Vastaavasti mak-
simaalinen 100 prosentin suoja syntyy, jos in-
deksin kaikkien muuttujien kohdalla kriteerit
täyttyvät. Esimerkiksi LLSVsh_6 indeksi on
vuonna 1980 noin tasolla 67 % (4/6), mutta
vuonna 2000 noin tasolla 83 % (5/6). Tämä
tarkoittaa sitä, että Suomen lainsäädännössä
vuonna 1980 neljän muuttujan kohdalla kuu-
desta kriteeri täyttyi, ja että vuonna 2000 kri-
teeri täyttyi viiden muuttujan kohdalla. Muu-
tos syntyi vuoden 1997 osakeyhtiölain uudis-
tuksen myötä, jolloin postiäänestys tuli mah-
dolliseksi. Kaikkien muidenkin indeksien mu-
kaan vähemmistöosakkaiden suoja säilyi samal-
la tasolla ennen vuoden 1997 osakeyhtiölain
uudistusta, jolloin se parani.

Verrattaessa kuvion 1 arvoja LLSV:n (1997,
1998) havaintoihin huomataan, että vuoteen
2000 mennessä osakkeenomistajien oikeuksien
taso Suomessa saavutti LLSV:n (1997, 1998)
raportoiman common law -maiden tason. Esi-
merkiksi LLSVsh_6-indeksin arvo 5 on sama
kuin common law -maiden keskiarvo LLSV:n
(1997, 1998) mukaan ja huomattavasti suurem-
pi kuin maailman keskiarvo 3,0. Vertailussa
LLSV:n (1997, 1998) havaintoihin täytyy kui-
tenkin olla varovainen, koska osakkeenomista-

3 Glaeserin ym:iden muuttujista ei ole otettu mukaan hal-
lituksen jäsenten toimikautta, koska se on ainoa muuttuja,
jota ei voi suoraviivaisesti tehdä yhteismitalliseksi muiden

muuttujien kanssa. Suomessa laki rajoittaa toimikauden
neljään vuoteen. Kuitenkaan laissa ei ole rajoituksia perät-
täisten toimikausien määrälle.
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jien oikeudet ovat voineet muuttua myös muis-
sa maissa.4 Lisäksi LLSV:n mukaan (1997,
1998) Suomen arvo on 3. Näyttää kuitenkin sil-
tä, että arvon pitäisi olla 4, koska lainsäädän-
nössämme on kohta, joka mahdollistaa kumu-
latiivisen äänestyksen. Käytännössä kumulatii-
vista äänestystä on kuitenkin erittäin harvoin
käytetty suomalaisissa yrityksissä.

2.1.2 Osakkeenomistajien oikeuksien

koostumus

Lukuisat tutkijat, kuten esimerkiksi Timonen
(2000) ja Giannetti, Guiso, Japelli, Padula, ja
Pagano (2002), ovat kritisoineet LLSV:n (1997,
1998) alkuperäisiä osakkeenomistajien suojaa
mittaavia indeksejä siitä, että ne perustuvat lii-
aksi amerikkalaiseen näkökulmaan. Esitämme-
kin siksi tässä luvussa Pistorin (2000) kehittä-
mät viisi osakkeenomistajien oikeuksien lisäin-
deksiä (ks. myös Pistor ym. 2000) melko yksi-
tyiskohtaisesti. Nämä mittaavat edellä kuvattu-

Kuvio 1. Osakkeenomistajien oikeudet (Lähde: Hyytinen ym. 2003).

4 Esimerkiksi Pohjoismaiden osakeyhtiölainsäädännön yk-
sityiskohtiin edennyt harmonisointi on huomattavin osin
purkautunut 1990-luvulla eri Pohjoismaissa tehtyjen uudis-
tusten seurauksena (Airaksinen ja Jauhiainen, 2000).
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ja indeksejä yksityiskohtaisemmin vähemmistö-
osakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kontrol-
loivien osakkaiden ja yritysjohdon päätöksen-
tekoon. lainsäädännön mittaamiseen. Kutsum-
me näitä nimillä VOICE, EXIT, ANTIMANA-
GE, ANTIBLOCK ja SMINTEGR Pistorin
(2000) mukaisesti.

VOICE- ja EXIT -indeksien logiikka perus-
tuu Hirschmanin (1970) uraauurtavaan työhön,
jonka mukaan osakkeenomistajat voivat käyt-
tää valtaansa joko äänestämällä (VOICE) tai
myymällä osakkeet (EXIT). Pistor (2000) huo-
mauttaa, että vaikka kummatkin mekanismit
suojelevat vähemmistöomistajia, ne perustuvat
eri lainsäädännön kohtiin ja niillä on erilaiset
vaikutukset osakkeenomistajien käyttäytymi-
seen.

VOICE-indeksi mittaa osakkeisiin liittyvien
ääni- ja valtaoikeuksien merkitystä ja voi-
makkuutta. Indeksi sisältää kaikki muut
LLSVsh_pis indeksin muuttujat. Se myös sisäl-
tää kuusi muuta osakkeenomistajien oikeuk-
sien muuttujaa: 1) ylimääräinen tilintarkastus
on suoritettava, kun 10 prosenttia tai enemmän
osakkeenomistajista niin haluaa, 2) hallinto-
neuvosto nimittää ja erottaa ylimmät johtajat
vuosikokouksen sijasta, 3) hallituksen ja hallin-
toneuvoston jäsenen voidaan erottaa milloin ta-
hansa ilman syytä, 4) vähintään 50 prosentin
kokonaisäänimäärästä pitää olla edustettuna
yhtiökokouksessa, jotta se on päätösvaltainen,
5) tärkeät päätökset (esimerkiksi yhtiöjärjestyk-
sen muutos, yrityksen likvidointi, fuusio, kes-
keisen yhtiövarallisuuden luovutus) vaativat
määräenemmistön (vähintään 3/4) taakseen ja
6) hallintoneuvoston jäsenet ovat ainoastaan
yhtiökokouksen valitsemia (ei pakollista julkis-
ta tai henkilöstön edustusta).

EXIT-indeksi koostuu neljästä lainsäädän-
nön kohdasta, jotka sääntelevät osakkeenomis-

tuksen myyntiä: 1) osakkeenomistuksen siirtä-
misoikeutta ei ole rajoitettu laissa, eikä sitä ei
voida rajoittaa yhtiöjärjestyksessä, 2) omistus-
oikeuden siirron muodolliset vaatimukset ovat
rajoittuneet siirtomerkintään (ns. haltijaosak-
keet, bearer shares) ja rekisteröintiin (rekiste-
röidyt osakkeet, registered shares), 3) vähem-
mistöosakkailla on myyntioptio (voivat vaatia,
että yritys lunastaa heidän osakkeensa käypään
hintaan), jos he ovat äänestäneet jotakin olen-
naista päätöstä vastaan ja 4) enemmistöosak-
kailla on pakollinen lunastusraja (mandatory
takeover bid, threshold)

ANTIMANAGE- ja ANTIBLOCK-indek-
sien tarkoitus on mitata lainsäädännön vaiku-
tusta kahteen yritysten ohjausjärjestelmien kes-
keiseen ongelmaan. ANTIMANAGE-indeksi
mittaa yritysten ohjausjärjestelmien klassista
intressiristiriitaa osakkeenomistajien ja johdon
välillä. Se sisältää seuraavat lainkohdat, joilla
on merkitystä osakkeenomistajien mahdolli-
suuksille vaikuttaa johdon päätöksentekoon:
1) mikä on vähemmistösuoja muutostilantees-
sa johdon päätöksiä vastaan, 2) millainen on
oikeus yhtiökokouksen koollekutsumiseksi,
3) hallintoneuvosto nimittää ja erottaa ylimmät
johtajat vuosikokouksen sijasta, 4) hallituksen
ja hallintoneuvoston jäsen voidaan erottaa mil-
loin tahansa ilman syytä, 5) ylimääräinen tilin-
tarkastus on suoritettava, kun 10 prosenttia tai
enemmän osakkeenomistajista niin haluaa ja
6) intressiristiriitoja ja jääviyttä on säännelty
laissa. Näistä kaksi ensimmäistä muuttujaa si-
sältyvät myös osittain LLSVsh_pis-indeksiin.

ANTIBLOCK-indeksi keskittyy vähemmis-
tö- ja enemmistöosakkaiden väliseen intressi-
ristiriitaan. Tämä ristiriita on sitä vaikeampi,
mitä keskittyneempi yrityksen omistus on
(LLSV, 2001). ANTIBLOCK-indeksi ottaa
huomioon kahdeksan lainkohtaa, jotka suoje-
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levat vähemmistöosakkaita enemmistöosakkail-
ta: 1) onko käytössä kumulatiivinen äänestys
2) onko muita sääntöjä, jotka mahdollistavat
suhteellisen edustuksen, 3) millainen on vä-
hemmistösuoja muutostilanteissa yhtiökokouk-
sen päätöksiä vastaan 4) millainen on merkin-
täetuoikeus, 5) vähintään 50 prosentin koko-
naisäänimäärästä pitää olla edustettuna yhtiö-
kokouksessa, jotta se on päätösvaltainen, 6) vä-
hemmistöosakkailla on myyntioptio (voivat
vaatia, että yritys lunastaa heidän osakkeensa
käypään hintaan), jos he ovat äänestäneet jo-
takin olennaista päätöstä vastaan 7) enemmis-
töomistajalla on pakollinen lunastusraja ja
8) yrityksellä on velvollisuus tiedottaa suuren
osake-erän hankkimisesta. Näistä neljä ensim-
mäistä muuttujaa sisältyvät myös osittain
LLSVsh_pis-indeksiin.

Lopuksi kuvaamme vielä indeksin nimel-
tään SMINTEGR. Se sisältää kuusi osakemark-
kinoiden likviditeettiin (ja siellä tapahtuvaan
hinnanmuodostukseen) mahdollisesti vaikutta-
vaa muuttujaa: 1) intressiristiriitoja ja jääviyttä
on säännelty laissa, 2) osakkeenomistajarekis-
terin ylläpito on riippumattoman yhtiön vas-
tuulla (ei siis osakkeita liikkeelle laskevan yh-
tiön), 3) sisäpiirikaupankäynti on laissa kiellet-
ty, 4) yrityksellä on velvollisuus tiedottaa suu-
ren osake-erän hankkimisesta ja 5) rahoitustar-
kastus on muodollisesti itsenäinen.

Kuvio 2 näyttää VOICE-, EXIT-, ANTI-
MANAGE-, ANTIBLOCK- ja SMINTEGR-
indeksien kehityksen Suomessa 1980–2000.
SMINTEGR-indeksin mukaan osakemarkki-
noiden ”integriteetti” eli eräänlainen likviditee-
tin ja hinnan muodostuksen loukkaamatto-
muus (stock market integrity) oli varsin heik-
ko 1980-luvun alussa eli aikana, jolloin mark-
kinat olivat säädellyt. Osakemarkkinoiden in-
tegriteetti parani huomattavasti 1980-luvun lo-

pussa ja 1990-luvun alussa. Erityisesti rahoitus-
markkinoiden valvonnan uudistus paransi
markkinoiden integriteettiä. ANTIBLOCK- ja
ANTIMANAGE-indeksien vertailu paljastaa,
että lainsäädännön uudistukset ovat painottu-
neet vähemmistöosakkaiden suojan parantami-
seen enemmistöosakkaita vastaan pikemmin
kuin johtoa vastaan.

VOICE-indeksin mittaamat ääni- ja valta-
oikeudet ovat myös parantuneet. Yksi paran-
nus tapahtui vuoden 1997 osakeyhtiölain uu-
distuksen yhteydessä, kun valtakirjaäänestys
postitse tehtiin mahdolliseksi. Voidaan myös
argumentoida, että yksi ääni – yksi osake peri-
aate tuli tämän vuoden 1997 uudistuksen yh-
teydessä ainakin jossakin määrin voimaan.
Vanha laki ei vaatinut konsensusta osakelajien
välillä, jos yrityksellä oli useampia osakesarjo-
ja. Vuonna 1997 laki muutettiin niin, että
enemmistön tuki on pakollinen suurissa trans-
aktioissa kuten fuusioissa, liiketoimintayksikön
poismyynneissä ja omien osakkeiden takaisin
ostoissa eli päätöksissä, jotka  voivat  vaaran-
taa yrityksen osakkeenomistajien asemaa. Tä-
män muutoksen tuloksena  äänestys  on ny-
kyään suoritettava joka osakelajissa erikseen
eikä osakelajien sisällä ole äänivaltaeroja. Tul-
kintamme on tietenkin kiistanalainen ja var-
masti joidenkin mielestä jopa harhaanjohtava,
mutta suomalaisjuristien kanssa käymiemme
keskusteluiden yhteydessä havaitsimme, ettei
tulkinnasta ole yksimielisyyttä. Mikä tärkeintä,
analyysimme ja johtopäätöksemme pysyisivät
kvalitatiivisesti muuttumattomina, vaikka an-
taisimmekin tässä muuttujassa tapahtuvalle
muutokselle vähemmän painoa (vaikkapa 0.5
täyden 1 sijaan) edellä mainitun tulkintaongel-
man vuoksi.
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2.2 Velkojien oikeudet

Suomessa velkojien oikeuksia sääntelevät pää-
lait ovat konkurssisääntö 31/1868 (voimaan
9 marraskuuta 1868), akordilaki 148/1932
(voimaan 19 toukokuuta 1932), laki takaisin-
saannista konkurssipesästä 758/1991 (voimaan
1 tammikuuta 1992), laki velkojien maksunsa-
antijärjestyksestä 1578/1993 (voimaan 8 helmi-
kuuta 1993). Lisäksi osakeyhtiölaissa on kon-
kurssimenettelyä käsitteleviä kohtia.

Ennen vuoden 1993 alkua pääreitti yrityk-
sen selvitystilalle oli konkurssi ja likvidaatio.

Likvidaatiossa yrityksen konkurssiin julistami-
sen jälkeen pesänhoitaja ottaa yrityksen hal-
tuunsa ja myy sen omaisuuden. Yritys voidaan
myydä kokonaisuudessaan tai osissa. Varat jae-
taan sen jälkeen velkojille etuoikeusjärjestyksen
perusteella. Vaikka vuoden 1868 konkurssi-
sääntöä täydennettiin myöhemmin, muutokset
olivat pieniä vuoden 1993 uudistukseen verrat-
tuna. Ennen vuotta 1993 oikeusistuimen anta-
ma akordimahdollisuus tarjosi toisen mahdol-
lisuuden likvidaatiolle, mutta kuten hallituksen
esityksessä 182/1992 kerrotaan, akordimenet-
telyä käytettiin erittäin harvoin. Laki yrityksen

Kuvio 2. Osakkeenomistajien oikeuksien koostumus (Lähde: Hyytinen ym. 2003).
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saneerauksesta korvasi akordin, ja se mahdol-
listi oikeusistuimen valvoman saneerauksen ta-
loudellisissa ongelmissa painiville yrityksille.
Kuten Ravid ja Sundgren (1998) esittävät, Suo-
men yrityssaneerauslaki on monella tavalla sa-
mankaltainen Yhdysvaltojen Chapter 11 -me-
nettelyn kanssa.

2.2.1 Indeksi velkojien oikeuksista

(LLSV 1997, 1998) ja sen

laajennukset

Velkojien oikeuksissa tapahtuneiden muutok-
sien analyysin aloitamme kuvaamalla LLSV:n
(1997, 1998) kehittämän indeksin ja mittaamal-
la sen arvossa tapahtuneet muutokset. Tämä
indeksi, jota kutsutaan nimellä LLSVcr, koos-
tuu neljästä velkojien oikeuksia konkurssissa ja
saneerauksessa mittaavasta muuttujasta: 1) mit-
kä ovat rajoitukset saneeraukseen tai muun
vastaavan menettelyn aloittamiselle, 2) suoja-
taanko yrityksen varoja saneeraustilanteessa,
3) onko vakuusvelkojilla etusija ja 4) millainen
on määräys- tai päätösvallan käyttö saneeraus-
tilanteissa. Velkojien oikeuksissa tapahtunei-
den muutoksien analyysissä hyödynnämme
myös Pistorin (2000) tekemää LLSVcr-indek-
sin laajennusta, jossa LLSVcr-indeksiin lisätään
lakisääteistä vakavaraisuutta mittaava muuttu-
ja eli omavaraisuusaste, jolla selvitystila voi-
daan välttää. Tätä indeksiä kutsutaan nimellä
LLSVcr_pis.

Kuvio 3 näyttää velkojien oikeuksissa ta-
pahtuneet muutokset käyttämiemme mittarei-
den avulla mitattuna. Molempien indeksien
mukaan vuoden 1993 laki yrityksen saneerauk-
sesta heikensi merkittävästi velkojien oikeuk-
sia. Uudistuksen jälkeen rajoitukset saneerauk-
sen aloittamiselle vähenivät ja yrityksen varo-
jen suojaa saneeraustilanteissa laajennettiin.

Uusi laki myös heikensi velkojien oikeuksia sen
vuoksi, että saneerausmenettely ei johda joh-
don syrjäytymiseen vaan sen toimivallan ra-
joittamiseen. Ennen uudistusta päätäntävalta
yrityksessä siirtyi kokonaan pesänhoitajille ja
velkojille, vaikkakin oli periaatteessa mahdol-
lista, että konkurssia  edeltävän johdon jäse-
niä valittiin pesänhoitajiksi. Vähäinen kasvu
LLSVcr_pis-indeksissä vuonna 1997 syntyy
selvitystilan välttämiseksi tarvittavan omavarai-
suusasteen noususta 33 prosentista 50 prosent-
tiin.

Kuviosta 3 myös nähdään, että merkittävä
lasku velkojien oikeuksissa tapahtui samanai-
kaisesti 1990-luvun laman kanssa eli aikana,
jolloin konkurssien määrä saavutti ennätysta-
son ja suomalaiset pankit olivat pahoissa vai-
keuksissa.

Velkojien oikeuksien heikkenemisen vuoksi
Suomen lainsäädäntö tarjoaa tällä hetkellä hei-
komman velkojien  suojan,  kuin  mikä  vallit-
see LLSV:n (1997, 1998) mukaan common law
-oikeuden ja säädännäisen oikeuden maissa
keskimäärin. Suomen arvo 1 vuonna 2000 on
pienempi kuin maailman keskiarvo 2,3 ja Poh-
joismaiden keskiarvo 2.0. Ennen vuotta 1993
Suomen arvo oli 4. Kuten jo edellä mainittiin,
vertailu LLSV:n arvoihin ei kenties anna oike-
aa kuvaa tilanteesta, koska lainsäädäntö on
saattanut muuttua myös muissa maissa vuoden
2000 loppuun mennessä.

2.2.2 Velkojien oikeuksien koostumus

LLSVcr-, ja LLSVcr_pis-indeksit heijastelevat
ns. moraalikato-ongelmaa (moral hazard), joka
syntyy yhdysvaltalaisen lainsäädännön tarjoa-
masta mahdollisuudesta valita saneerauksen
(Chapter 11) ja konkurssin (Chapter 7) välillä.
Koska tämänkaltainen valinta oli mahdoton
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Suomessa ennen vuotta 1993, on syytä kuvata
myös Pistorin (2000) luomat indeksit velkojien
oikeuksien koostumuksesta. Pistorin (2000)
mukaan kutsumme näitä indeksejä nimillä
CREDCON, COLLAT, ja REMEDY.

CREDCON-indeksi mittaa velkojien mää-
räys- ja päätäntävaltaa konkurssissa. Se sisältää
LLSVcr-indeksin muuttujat lukuun ottamatta
kohtaa rajoituksista saneerauksen aloittamisel-
le. Kolmen LLSVcr-muuttujan lisäksi indeksis-
sä on kaksi uutta muuttujaa: 1) jos velallinen
ei pysty täyttämään vastuitaan 90 päivän aika-
na, konkurssimenettely aloitetaan automaatti-

sesti ja 2) saneeraus- tai konkurssimenettelyn
aloittaminen vaatii kaikkien velkojien suostu-
muksen.

Kuten Pistor (2000) huomauttaa, LLSVcr-
ja CREDCON-indeksien teho riippuu lainsää-
dännön vakuussäännöstöistä. Nämä kaksi in-
deksiä käytännössä olettavat, että vakuusetui-
suudet ovat voimassa ja että aineelliset varal-
lisuuserät voidaan asettaa vakuuksiksi. Mutta
ei ole varmaa, että  näin  aina  olisi. Toisin  sa-
noen on syytä myös mitata vakuussäännöksiä.
Tämä tehdään indeksin nimeltä COLLAT
avulla. Se sisältää seuraavat kolme lainsäädän-

Kuvio 3. Velkojien oikeudet (Lähde: Hyytinen ym. 2003).
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nön kohtaa: 1) vakuudellisen aseman saaminen
siirrettävissä olevaan varallisuusesineeseen ei
vaadi varallisuusesineen siirtoa, 2) laki vaatii
rekisterin perustamista siirrettävissä oleville
pantatuille varallisuusesineille ja 3) konkurssia
edeltäneet toimenpiteet voidaan mitätöidä jäl-
kikäteen.

CREDCON- ja COLLAT -indeksit mittaa-
vat velkojien määräys- ja päätäntävaltaa kon-
kurssissa. Lisäksi lainsäädäntö saattaa sallia
velkojien asettaa johdolle sanktioita. Jotta tätä
lainsäädännön velkojille suomaa mahdollisuut-
ta voidaan mitata, kuvaamme vielä indeksin

nimeltä REMEDY. Tämä indeksi sisältää kol-
me muuttujaa: 1) on mahdollista lisätä osak-
keenomistajien vastuuta yhtiön veloista (pier-
ce the corporate veil), 2) johto voi joutua
muuhunkin kuin rikosoikeudelliseen vastuu-
seen selvitystilalainsäädännön rikkomisesta ja
3) konkurssia edeltäneet toimenpiteet voidaan
mitätöidä jälkikäteen.

Kuvio 4 näyttää mittareiden kehityksen.
Kun otetaan huomioon edellisen luvun tulok-
set, ei ole yllätys, että velkojien määräys- ja pää-
täntävalta konkurssimenettelyssä (CRED-
CON) heikkeni merkittävästi, kun yrityssanee-

Kuvio 4. Velkojien oikeuksien koostumus (Lähde: Hyytinen ym. 2003).
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rauslaki tuli voimaan vuonna 1993.5 Ainoa pa-
rannus tapahtui, kun konkurssia edeltävien toi-
menpiteiden mitätöinti tuli helpommaksi vuo-
den 1992 alussa, jolloin laki takaisinsaannista
konkurssipesään tuli voimaan. Muutos kasvat-
ti REMEDY-indeksin arvoa keskellä lamaa.
Muut velkojien oikeudet ovat pysyneet muut-
tumattomina ja vahvoina. Vakuussäännöksissä
(COLLAT) Suomen lainsäädäntö tarjoaa ”suu-
rimman mahdollisen” velkojien suojan.

2.3 Osakkeenomistajien ja velkojien

oikeuksien yhteenveto

Osakkeenomistajien oikeuksien kokonaistasoa
voidaan arvioida siten, että laskemme ensiksi
yhteen kaikki Pistorin (2000) kehittämät in-
deksit osakkeenomistajien oikeuksista. Yhteen-
laskun tuloksena syntyvää indeksiä kutsutaan
nimellä CUMSUMsh_pis. Tämän jälkeen tähän
indeksiin voimme vielä lisätä Glaeserin
ym:iden (2001) muuttujat. Näin syntyvästä in-
deksistä käytetään nimeä CUMSUMsh_gla.
Vastaavasti velkojien oikeuksien puolelle las-
ketaan yhteen Pistorin  (2000)  indeksit  ja
näin syntyy kokonaisindeksi CUMSUMcr_pis.
Lopuksi yhdistetään CUMSUMsh_gla ja

CUMSUMcr_pis sijoittajansuojan kokonaisin-
deksiksi, CUMSM_total-indeksiksi. Näiden
indeksien kehitys löytyy kuviosta 5.6

Kuvio 5 paljastaa, että 1980-luvun alussa
velkojat olivat Suomessa ”paremmin suojattu-
ja” kuin osakesijoittajat ja että järjestys muut-
tui vuoteen 2000 mennessä. Nähdään myös,
että Suomen lainsäädäntö kattoi noin 80 pro-
senttia (indekseillä mitattuna) ”maksimaalises-
ta” velkojien suojasta vuonna 1980 mutta että
suoja laski vuoteen 2000 mennessä noin 60
prosentin tasolle. Osakkeenomistajien oikeu-
det ovat taas nousseet yli 30 prosenttiyksikköä
tutkimusaikana, ja ne kattavat tällä hetkellä
noin 70 prosenttia maksimaalisesta osakesijoit-
tajien suojasta. CUMSUM_total-indeksin mu-
kaan osakkeenomistajien oikeuksien kohentu-
minen kompensoi velkojien oikeuksien heiken-
tymisen, sillä Suomen lainsäädäntö kattoi
1980-luvun alussa noin 50 prosenttia maksi-
maalisesta sijoittajansuojasta, mutta suojan taso
kasvoi 60 prosenttiin vuoteen 2000 mennessä.
Kehitys ei kuitenkaan ole ollut tasaista. Indek-
sin arvo laski 1990-luvun keskivaiheilla, koska
velkojien oikeudet olivat jo heikentyneet mut-
ta kaikki parannukset osakkeenomistajien oi-
keuksissa eivät olleet vielä tapahtuneet.

2.4 Kirjanpito-, tilintarkastus-, ja

tiedonantovelvollisuussäännökset

Osa merkittävimmistä suomalaisten yritysten
ohjausjärjestelmien ja sijoittajasuojan muutok-

5 CREDCON-indeksin mittaus perustuu tulkintaan, että
Suomen lainsäädännön mukaan konkurssimenettely alkaa
automaattisesti, vaikkakin tämä lainsäädännön kohta on
hieman erilainen kuin Pistorin (2000) ehdottama mittari.
Vuoden 1978 Suomen osakeyhtiölain mukaan jos yrityksen
oma pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta, yrityksen
hallituksen on viivytyksettä valmisteltava selvitystilalaskel-
ma ja suoritettava sen tilintarkastus. Hallituksen pitää kah-
den kuukauden kuluessa laskelman tekemisestä kutsua yh-
tiökokous koolle harkitsemaan yrityksen konkurssiin aset-
tamista. Jos yrityksen oma pääoma on alle 50 prosenttia osa-
kepääomasta vielä seuraavassakin yhtiökokouksessa, joka on
pidettävä vuoden kuluessa ensimmäisen yhtiökokouksen jäl-
keen, yhtiö on pakko asettaa konkurssiin.

6 Nämä kokonaisindeksit on laskettu siten, että niissä mi-
tataan kutakin lainsäädännöstä löytyvää sijoittajasuojan
”ulottuvuutta” vain yhteen kertaan. On kuitenkin selvää,
että osa näistä ulottuvuuksista saattaa olla hieman ristirii-
dassa keskenään, eli täysin ongelmatonta kokonaisindeksi-
en tulkinta ei ole.
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sista liittyy kirjanpito-, tilintarkastus-, ja tiedon-
antovelvollisuussäännöksissä tapahtuneisiin
muutoksiin. Näitä muutoksia eivät edellä ku-
vaamamme indeksit ota huomioon. Koska yri-
tyssektorin ”läpinäkyvyys” ja sitä koskeva lain-
säädäntö ovat viime aikoina saaneet paljon
huomiota, käymme seuraavaksi lyhyesti läpi
näissä säännöksissä tapahtuneita muutoksia
vuosina 1980–2000.

Suomen kirjanpitolainsäädäntö perustui
1980-luvun alussa suomalaiseen meno-tuloteo-
riaan ja poikkesi täten merkittävästi kansain-
välisistä standardeista. Kirjanpitolainsäädän-

tömme tavoitteena oli lähinnä selvittää tilikau-
den taloudellinen tulos. Tavoite erosi huomat-
tavasti anglosaksisten maiden IAS- ja GAAP-
järjestelmien sijoittajien tarpeita palvelevista
perustavoitteista. IASC:n (1988) kirjanpitokäy-
täntöjä 54 maassa kartoittaneen selvityksen
mukaan Suomen kirjanpitosäännökset olivat
vähiten yhteneviä kansainvälisten käytäntöjen
kanssa. Monet suomalaiset yritykset ryhtyivät-
kin 1980-luvulla julkaisemaan kaksoistilipää-
töksiä kansainvälisten sijoittajien vaatimuksis-
ta (Kinnunen, Niskanen ja Kasanen 2000).

Vanhalla Suomen kirjanpitolainsäädännöl-

Kuvio 5. Osakkeenomistajien ja velkojien oikeuksien yhteenveto (Lähde: Hyytinen ym. 2003).
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lä oli yhteneväisiä piirteitä Saksan kirjanpito-
lainsäädännön kanssa, jonka tarkoituksena on,
kuten Johnson (2000) argumentoi, velkojien
suojaaminen ja pääomien säilyttäminen. Saksan
kirjanpitolainsäädäntö on lisäksi läheisesti liit-
tynyt verotuksen säännöksiin.7 Suomen vanhan
kirjanpitolain mukaan suomalaiset yritykset ei-
vät voineet, toisin kuin esimerkiksi yhdysval-
talaiset yritykset, minimoida verotettavaa tulos-
ta pienentämättä samalla osakkeenomistajille
kerrottavaa tulosta (ennen veroja). Suomen kir-
janpitolainsäädäntö myös mahdollisti tulosten
muokkauksen, mikä oli varsin yleinen tapa suo-
malaisissa yrityksissä ennen vuotta 1989 (Ka-
sanen, Kinnunen ja Niskanen 1996).

Suomen kirjanpitolainsäädäntö kävi läpi
1990-luvulla useita uudistuksia, jotka vähensi-
vät eroja IAS-järjestelmään. Kirjanpitolainsää-
dännön uudistus vuonna 1992 (voimaan 1.
tammikuuta, 1993) toi esimerkiksi oikeat ja
riittävät tiedot -periaatteen (true-and-fair-view
principle) Suomen lainsäädäntöön ja vähensi
harkinnanvaraisten varausten käyttömahdolli-
suutta. Uudistus myös toteutti Euroopan unio-
nin neljännen ja seitsemännen yrityslakidirek-
tiivin ehdot. Toinen suuri uudistus tapahtui
vuonna 1997, jolloin loput melko omaperäises-
tä meno-tuloteoriasta poistettiin.

Suomen tilintarkastussäännökset uudistettiin
myös 1990-luvulla. Uusi tilintarkastuslaki tuli
voimaan vuoden 1995 alussa, ja se korvasi van-
han 1980-luvulla voimaan tulleen lain. Sen li-
säksi että uusi laki heijasteli eurooppalaisia ke-
hityssuuntia, se lisäsi sekä tilintarkastajien kel-
poisuusvaatimuksia että heidän tiedonanto- ja
valvontavelvollisuuksia. Uusi laki myös painotti
tilintarkastajien riippumattomuutta (hallituk-
sen esitys 295/1993).

Kuten kirjanpito- ja tilintarkastuslainsää-
däntö, suomalaisten yritysten tiedonantovelvol-
lisuussäännökset olivat kehittymättömiä kan-
sainvälisiin standardeihin verrattuna 1980-lu-
vun alussa (katso esim. Keloharju 1993 ja Kin-
nunen ym. 2000). Sen jälkeen on tehty useita
uudistuksia. Jatkuva tiedonantovelvollisuus ja
rangaistukset sen rikkomisesta tulivat Helsin-
gin pörssin sääntöihin vuonna 1985. Lainsää-
däntöön tiedonantovelvollisuus ja rangaistuk-
set sen rikkomisesta sisällytettiin vuonna 1989.
Helsingin pörssin säännöt uudistettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1990 ja toisen kerran
vuonna 1994 arvopaperimarkkinalain uudis-
tuksen yhteydessä. Uudistusten tuloksena Suo-
men tiedonantovelvollisuussäännökset ovat
varsin yhteneviä muiden EU maiden säännös-
ten kanssa (Seppänen 1999).

3 Johtopäätelmät

Tässä artikkelissa tarkastellaan 1980- ja 1990-
luvuilla tapahtuneita muutoksia suomalaisten
yritysten ohjausjärjestelmissä ja sijoittajansuo-
jassa. Osoitamme, että muutos suomalaisten
yritysten ohjausjärjestelmissä ja sijoittajasuojas-
sa on ollut perinpohjainen, mutta muutos on
kohdellut eri tavoin velkojia ja osakkeenomis-
tajia. Osakkeenomistajien oikeudet ovat paran-
tuneet, kun taas velkojien oikeudet ovat hei-

7 Kasanen ym:iden (1996, s. 291) lainauksen mukaan Tro-
berg (1992) kuvailee tätä Suomen kirjanpitolainsäädännön
ominaisuutta seuraavasti: ”Koska kirjanpitosäännöt ovat
lainsäädännössä, kirjanpitäjien lisäksi laki ja poliittiset ta-
hot ovat merkittävästi vaikuttaneet kirjanpitosääntöjen lo-
pulliseen sisältöön. Suomen verottajalla on ollut yritysvero-
lain kautta merkittävä vaikutus kirjanpitokäytäntöihin.
Koska suomalaisten yritysten rahoitusrakenne on kansain-
välisesti ottaen erittäin velkaantunut, luotonantajien (pank-
kien) vaikutus kirjanpitoraportointiin ei ole ollut missään
nimessä pieni.” (Suomennos kirjoittajien.)
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kentyneet. Aikaisempaan oikeusrahoituskirjal-
lisuuteen verrattuna (ks. esim LLSV 1997,
1998 ja 2000) Suomen uudistusten seuraukset
ovat arvoituksellisia. Koska aikaisempi tutki-
mus on osoittanut, että sekä osakesijoittajien
että velkarahoittajien suoja korreloivat eri mai-
ta tarkasteltaessa yleensä positiivisesti, voimme
sanoa, että Suomessa on menty kohti suhteel-
lisen harvinaista sijoittajasuojan rakennetta.
Rakenne on harvinainen siis sen vuoksi, että
Suomessa osakesijoittajat ovat aikaisempaa pa-
remmin kun taas velkojat aikaisempaa huo-
nommin ”suojeltuja”. Kuten aikaisempi tutki-
muksemme (Hyytinen ym. 2003) osoittaa,
nämä muutokset vastaavat Suomen rahoitusjär-
jestelmän rakennemuutosta, jonka seuraukse-
na pankkikeskeinen rahoitusjärjestelmä on
muuttunut aiempaa osakemarkkinapainottei-
semmaksi. On kuitenkin mielenkiintoista, että
Suomessa ei omistuksen keskittyneisyys ole vä-
hentynyt eikä rahoituspalvelusektorin instituu-
tioiden omistusosuudet lisääntyneet siitä huo-
limatta, että osakesijoittajien suoja on vahven-
tunut ja velkojien suoja heikentynyt. Tämä ha-
vainto ei ole linjassa sen oikeusrahoituskirjal-
lisuuden hypoteesin kanssa, jonka mukaan
omistus ja lainsäädännön tarjoama suoja (kont-
rolli) ovat substituutteja.

Jotta ymmärtäisimme paremmin sitä, miten
ja miksi yritysten ohjausjärjestelmiä ja sijoitta-
jansuojaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi Suo-
messa muuttaa, tarvittaisiin lisää tutkimusta
suomalaista yritysrahoitusympäristöä sääntel-
evästä lainsäädännöstä. Erityisesti poliittisen
taloustieteen näkökulma näihin kysymyksiin
olisi käsityksemme mukaan hyödyllinen lähes-
tymistapa (vrt. myös Pagano ja Volpin 2001).
Myös tätä tutkimusta voisi laajentaa. Olisikin
mielenkiintoista pohtia tarkemmin mm. erilais-
ten kriisien merkitystä lakimuutosten taustal-

la: Esimerkiksi ennen 1990-luvun alun kriisiä
rahoitusjärjestelmää ja yrityksen ohjausjärjes-
telmiä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin eri-
tyisesti aikaisempien taloudellisten kriisien jäl-
keen 1860-luvun lopussa ja 1930-luvun alussa.
Lisäksi kirjanpito-, tilintarkastus-, ja tiedonan-
tovelvollisuussäännösten muutokset tulisi mi-
tata ja pohtia huolellisesti sekä niiden yhteis-
kunnallisia vaikutuksia että merkitystä erityi-
sesti pienten ja keskisuurten yritysten kannal-
ta. Nämä aiheet ovat suomalaisittain ajankoh-
taisia, sillä oikeusministeriö on parhaillaan uu-
distamassa yhtiölainsäädäntöä. Kauppa- ja teol-
lisuusministeriö on puolestaan parhaillaan sel-
vittämässä tilintarkastuslainsäädännön uudis-
tamistarpeita. Koska näihin lakeihin tehtävillä
muutoksilla on varsin todennäköisesti merkit-
täviä ja kauaskantoisia taloudellisia seurauksia,
niiden ja muiden vastaavien lakiuudistushank-
keiden tueksi olisi hyvä saada nykyistä enem-
män yrityksien ja kansantalouden näkökulmas-
ta ja taloustieteellistä lähtökohdista tehtävää
tutkimusta.
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