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1 Johdanto

Viimeaikaisen

ns. oikeusrahoituskirjallisuuden (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 yritysten ohjausjärjestelmiä (corporate governance) ja sijoittajansuojaa säätelevien lakien kohentaminen voi vaikuttaa suotuisasti rahoitus* Haluamme kiittää Hannu Vartiaista, Timo Kaisanlahtea,
Karlo Kaukoa, Antti Kuusterää, David Mayesiä, Juha-Pekka Niinimäkeä, Matti Pohjolaa, Heli Tikkusta, ja Pekka Timosta hyödyllisistä keskusteluista ja kommenteista. Hyytinen kiittää tutkimuksen tukemisesta Teknologian kehittämiskeskusta (Tekes), Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa
(Sitra) ja Yrjö Jahnssonin säätiötä. Kuosa ja Takalo puolestaan kiittävät siitä Suomen Akatemiaa.
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markkinoiden kehitykseen. Markkinoiden likviditeetti lisääntyy, uusien yritysten rahoitusmahdollisuudet laajenevat ja investointien kohdentuminen paranee sekä yritysten sisällä että
niiden välillä. Valitettavasti ei ole kuitenkaan
yksimielisyyttä siitä, miten yritysten ohjausjärjestelmiä ja sijoittajansuojaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi uudistaa (Berglöf 1997, Becht
1999 ja LLSV 2000), eikä ole näyttöä siitä, millaisia uudistukset ovat olleet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvailla suomalaisyritysten ohjausjärjestelmiä koskevassa lainsäädännössä
1980- ja 1990-luvuilla tapahtuneita muutoksia.
Oikeusrahoituskirjallisuuden mukaisesti keskitymme lainsäädäntöön, joka määrittelee yritysten ulkopuolisten sijoittajien (rahoittajien) aseman ja oikeudet. Aihe on suomalaisittain var-
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sin ajankohtainen, sillä mm. oikeusministeriö
on parhaillaan uudistamassa yhtiölainsäädäntöä ja kauppa- ja teollisuusministeriö selvittämässä tilintarkastuslainsäädännön uudistamistarpeita. Aiheeseen liittyy myös läheisesti Euroopan 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), esittelemme tässä artikkelissa 18 indeksiä, jotka LLSV
(1997, 1998) ovat kehittäneet ja joita Pistor
(2000) sekä Glaeser, Johnson ja Shleifer (2001)
edelleen laajentaneet. Indeksit mittaavat sijoittajansuojan kehitystä Suomessa vuosina 1980–
2000. Indeksit osoittavat, että osakkeenomistajien oikeudet ovat viime aikoina vahvistuneet,
kun taas velkojien oikeudet ovat huomattavasti heikentyneet.
Vain muutama muu empiirinen tutkimus
on käsitellyt yritysten ohjausjärjestelmien ja sijoittajansuojan uudistuksia eri maissa. Monin
tavoin esikuvanamme toiminut tutkimus on
Glaeser ym. (2001), joka dokumentoi ja arvioi
näitä uudistuksia Puolassa, Tvsekin tasavallassa ja osittain myös Unkarissa. Tutkimuksen
tekijät korostavat lainsäädäntöuudistuksen toimeenpanoa viranomaisvalvonnassa. Pistor
(2000) kokoaa laajahkon tietokannan muutoksista sijoittajansuojassa siirtymätalousmaissa.
Pistor, Rauser ja Gelfer (2000) käyttävät samaa
tietokantaa yrittäessään näyttää, kuinka yritysten ohjausjärjestelmät saattavat pysyä muuttumattomina, vaikka lainsäädäntöä muutetaan
merkittävästi.

2 Sijoittajansuoja Suomessa
1980–2000
Yleinen lainsäädäntö Suomessa oli varsin kehittynyttä 1980-luvun alussa. Yleisesti arvioidaan, että tilanne on vielä jonkin verran parantunut sen jälkeen. Suomi saa International
Country Risk Guide -raportissa suurimman
mahdollisen pistemäärän vuosien 1985–1991
laki- ja järjestysindeksissä (law and order index, Demirgüç-Kunt ja Maksimovic 1998). Indeksi mittaa luottamusta lainsäädäntöjärjestelmän kykyyn sovitella ristiriitoja ja vahvistaa
sopimuksia. Vuosina 1990 ja 2000 World
Competitiveness Yearbook (International Institute of Management, 1990, 2000) sijoittaa
Suomen neljänneksi, kun mitataan oikeusjärjestelmän puolueettomuutta (fair administration of justice). Oikeusjärjestelmiä (legal framework) vertailtaessa Suomi sijoittuu toiseksi
Singaporen jälkeen vuoden 2000 World Competitiveness Yearbookissa.1 Global Competitiveness Report (World Economic Forum
2000) antaa lähes saman kuvan. Vaikka Suomen oikeusjärjestelmän puitteet olivat kunnossa 1980-luvun alussa, tässä luvussa osoitetaan,
että yrityksen ohjausjärjestelmiä ja sijoittajien
suojaa sääntelevä lainsäädäntö oli vielä varsin
kehittymätöntä. Luvussa myös dokumentoidaan ja mitataan useita muutoksia, jotka ovat
tapahtuneet tämän jälkeen osakkeenomistajien
ja velkojien oikeuksissa, kirjanpitostandardeissa sekä julkisten yritysten tiedonantovelvollisuuksissa.
Oikeusjärjestelmän puolueettomuuden arvo Suomelle vuoden 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).
1
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Kuvailemme seuraavaksi neljässä vaiheessa
Suomen lainsäädännön suomaa suojaa osakkeenomistajille ja velkojille. Ensiksi käymme
läpi päälait, jotka sääntelevät osakkeenomistajien ja velkojien oikeuksia. Sen jälkeen kuvaamme indeksit, jotka LLSV (1997, 1998) ovat kehittäneet, joita Pistor (2000), Pistor ym. (2000),
sekä Glaeser ym. (2001) laajentaneet, ja jotka
rakensimme Suomelle aikaisemmassa tutkimuksessamme (Hyytinen ym. 2003). Kolmannessa vaiheessa tukeudumme Pistorin (2000)
kehittämiin lisäindekseihin, jotka mittaavat tarkemmin osakesijoittajien ja velkojien suojaa.
Neljännessä vaiheessa tarkastelemme kaikkia
indeksejä yhtäaikaisesti.
Kuvaamme vain lyhyesti indeksien rakentamista ja sisältöä, koska tarkemmat yksityiskohdat löytyvät LLSV:n (1997, 1998), Pistorin
(2000), Pistorin ym:iden (2000) ja Glaeserin
ym:iden (2001) alkuperäisistä julkaisuista sekä
Timosen (2000) erinomaisesta suomenkielisestä LLSV:n (1997, 1998) tutkimusten analyysistä.2 Kuten Timonen (2000) huomauttaa,
LLSV:n (1997, 1998) alkuperäiset indeksit perustuvat paljolti amerikkalaiseen näkökulmaan
ja niiden soveltuvuus Suomen lainsäädännön
mittaamiseen on kyseenalainen. Esittelemmekin siksi Pistorin (2000) lisäindeksit hieman
huolellisemmin kuin muut. Niitä ei ole myöskään aiemmin tarkasteltu suomenkielisessä tutkimuksessa. Usein jätämme myös johtamiemme indeksien arvot vaille yksityiskohtaisia perusteluja, koska tarkempi analyysi indekseistä
ja niissä tapahtuvista muutoksista löytyy aikaiLLSV:n indeksien muuttujista käytetään Timosen (2000)
suomennoksia. Pistorin (2000) indeksien muuttujat on suomennettu Pistorin (2000) liitteessä 1 annettujen nimien
pohjalta. Indeksejä rakentaessa lainsäädännön taso arvioitiin kunkin vuoden lopussa.
2
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semmasta tutkimuksestamme Hyytinen ym.
(2003) sekä erityisesti Kuosan (2002) pro gradu-tutkielmasta.
2.1 Osakkeenomistajien oikeudet

Osakkeenomistajien oikeuksia säännellään
pääasiassa osakeyhtiölaissa 734/1978 (voimaan
1. tammikuuta 1980) ja arvopaperimarkkinalaissa 495/1989 (voimaan 1. tammikuuta 1989).
Osakeyhtiölaki koskee kaikkia osakeyhtiöitä
riippumatta siitä, ovatko ne julkis- tai yksityisomisteisia, perheyrityksiä tai julkisesti noteerattuja. Vuoden 1978 osakeyhtiölain valmistelu perustui pohjoismaiseen yhteistyöhön,
mikä osittain selittää LLSV:n (1997, 1998) löytämät samankaltaisuudet sijoittajansuojassa eri
Pohjoismaissa. Täydennykset vanhaan vuonna
1895 voimaan tulleeseen osakeyhtiölakiin olivat melko harvinaisia. Myös vuoden 1978 osakeyhtiölaki säilyi lähestulkoon muuttumattomana 1980-luvulla. Täydennysten määrä kasvoi kuitenkin 1990-luvulla. Erityisesti vuoden
1997 syksyllä osakeyhtiölakia uudistettiin merkittävästi. Ennen vuonna 1989 voimaan tullutta arvopaperimarkkinalakia Suomessa ei ollut
arvopaperimarkkinoita yksityiskohtaisesti käsittelevää lakia. Kuten osakeyhtiölakia, myös
sitä täydennettiin useasti 1990-luvulla.
2.1.1 Indeksi osakkeenomistajien
oikeuksista suhteessa yritysjohtoon (LLSV 1997, 1998) ja
sen laajennukset

Tässä luvussa tarkastellaan neljää osakesijoittajan suojaa mittaavaa indeksiä. LLSV (1997,
1998) ovat kehittäneet näistä kaksi. Suppeampaa näistä kahdesta LLSV (1997, 1998) kutsuvat indeksiksi osakkeenomistajien oikeuksista
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suhteessa yritysjohtoon (antidirector rights),
mutta tässä käytetään nimeä LLSVsh_6, koska indeksi sisältää kuusi vähemmistöomistajien
suojaa mittaavaa muuttujaa: 1) kuinka vallitseva on yksi osake – yksi ääni -periaate, 2) voiko osakas käyttää äänivaltaansa postittamalla
yhtiölle yksilöidyn äänestyslausunnon, 3) miten osakkeet talletetaan ennen yhtiökokousta,
4) onko käytössä suhteellinen vaali tai kumulatiivinen äänestys, 5) mikä on vähemmistösuoja muutostilanteissa ja 6) millainen on merkintäetuoikeus. Pidempää versiota kutsutaan nimellä LLSVsh_8, koska se sisältää lisäksi kaksi muuta lainsäädännön kohtaa: 7) millainen on
oikeus yhtiökokouksen koollekutsumiseksi ja
8) pakollinen vähimmäisosinko.
Pistor (2000) muokkaa LLSVsh_6-indeksiä
jakamalla kolme LLSV:n alkuperäistä muuttujaa. Hän esimerkiksi erottelee ennen yhtiökokousta tapahtuvan osakkeiden ”tallettamisen”
osakkeiden rekisteröinniksi ja osakkeiden kaupankäyntikielloksi. Osakkeiden rekisteröinti
eroaa osakkeiden kaupankäyntikiellosta, koska rekisteröidyt osakkeet voivat säilyttää edustusoikeutensa, vaikka ne olisi myyty rekisteröinnin jälkeen. Tästä muunnellusta indeksistä 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 päätösvaltaisuuden. Tätä indeksiä kutsutaan nimellä
LLSVsh_gla.3

Kuvio 1 näyttää LLSVsh_6-, LLSVsh_8-,
LLSVsh_pis- ja LLSVsh_gla-indeksien kehityksen. Kuten kaikissa seuraavissakin kuviossa, horisontaalisella akselilla on aika ja vertikaalisella akselilla on lainsäädännön tarjoaman
suojan prosentuaalinen taso. Kukin indeksi saa
minimiarvonsa nolla prosenttia, jos indeksin
yhdenkään muuttujan kohdalla kriteeri ei täyty Suomen lainsäädännössä. Vastaavasti maksimaalinen 100 prosentin suoja syntyy, jos indeksin 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 kuudesta kriteeri täyttyi, ja että vuonna 2000 kriteeri täyttyi viiden muuttujan kohdalla. Muutos syntyi vuoden 1997 osakeyhtiölain uudistuksen myötä, jolloin postiäänestys tuli mahdolliseksi. Kaikkien muidenkin indeksien mukaan vähemmistöosakkaiden suoja säilyi samalla 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. Esimerkiksi LLSVsh_6-indeksin arvo 5 on sama
kuin common law -maiden keskiarvo LLSV:n
(1997, 1998) mukaan ja huomattavasti suurempi kuin maailman keskiarvo 3,0. Vertailussa
LLSV:n (1997, 1998) havaintoihin täytyy kuitenkin olla varovainen, koska osakkeenomista-

Glaeserin ym:iden muuttujista ei ole otettu mukaan hallituksen 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 perättäisten toimikausien määrälle.

3
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Kuvio 1. Osakkeenomistajien oikeudet (Lähde: Hyytinen ym. 2003).

jien oikeudet ovat voineet muuttua myös muissa maissa.4 Lisäksi LLSV:n mukaan (1997,
1998) Suomen arvo on 3. Näyttää kuitenkin siltä, että arvon pitäisi olla 4, koska lainsäädännössämme on kohta, joka mahdollistaa kumulatiivisen äänestyksen. Käytännössä kumulatiivista äänestystä on kuitenkin erittäin harvoin
käytetty suomalaisissa yrityksissä.
4 Esimerkiksi Pohjoismaiden osakeyhtiölainsäädännön yksityiskohtiin edennyt harmonisointi on huomattavin osin
purkautunut 1990-luvulla eri Pohjoismaissa tehtyjen uudistusten seurauksena (Airaksinen ja Jauhiainen, 2000).
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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 liiaksi amerikkalaiseen näkökulmaan. Esitämmekin siksi tässä luvussa Pistorin (2000) kehittämät viisi osakkeenomistajien oikeuksien lisäindeksiä (ks. myös Pistor ym. 2000) melko yksityiskohtaisesti. Nämä mittaavat edellä kuvattu-
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ja indeksejä yksityiskohtaisemmin vähemmistöosakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kontrolloivien osakkaiden ja yritysjohdon päätöksentekoon. lainsäädännön mittaamiseen. Kutsumme näitä nimillä VOICE, EXIT, ANTIMANAGE, ANTIBLOCK ja SMINTEGR Pistorin
(2000) mukaisesti.
VOICE- ja EXIT -indeksien logiikka perustuu Hirschmanin (1970) uraauurtavaan työhön,
jonka mukaan osakkeenomistajat voivat käyttää valtaansa joko äänestämällä (VOICE) tai
myymällä osakkeet (EXIT). Pistor (2000) huomauttaa, että vaikka kummatkin mekanismit
suojelevat vähemmistöomistajia, ne perustuvat
eri lainsäädännön kohtiin ja niillä on erilaiset
vaikutukset osakkeenomistajien käyttäytymiseen.
VOICE-indeksi mittaa osakkeisiin liittyvien
ääni- ja valtaoikeuksien merkitystä ja voimakkuutta. Indeksi sisältää kaikki muut
LLSVsh_pis indeksin muuttujat. Se myös sisältää kuusi muuta osakkeenomistajien oikeuksien muuttujaa: 1) ylimääräinen tilintarkastus
on suoritettava, kun 10 prosenttia tai enemmän
osakkeenomistajista niin haluaa, 2) hallintoneuvosto nimittää ja erottaa ylimmät johtajat
vuosikokouksen sijasta, 3) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen voidaan erottaa milloin tahansa ilman syytä, 4) vähintään 50 prosentin
kokonaisäänimäärästä pitää olla edustettuna
yhtiökokouksessa, jotta se on päätösvaltainen,
5) tärkeät päätökset (esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutos, yrityksen likvidointi, fuusio, keskeisen yhtiövarallisuuden luovutus) vaativat
määräenemmistön (vähintään 3/4) taakseen ja
6) hallintoneuvoston jäsenet ovat ainoastaan
yhtiökokouksen valitsemia (ei pakollista julkista tai henkilöstön edustusta).
EXIT-indeksi koostuu neljästä lainsäädännön kohdasta, jotka sääntelevät osakkeenomis-

tuksen myyntiä: 1) osakkeenomistuksen siirtämisoikeutta ei ole rajoitettu laissa, eikä sitä ei
voida rajoittaa yhtiöjärjestyksessä, 2) omistusoikeuden siirron muodolliset vaatimukset ovat
rajoittuneet siirtomerkintään (ns. haltijaosakkeet, bearer shares) ja rekisteröintiin (rekisteröidyt osakkeet, registered shares), 3) vähemmistöosakkailla on myyntioptio (voivat vaatia,
että yritys lunastaa heidän osakkeensa käypään
hintaan), jos he ovat äänestäneet jotakin olennaista päätöstä vastaan ja 4) enemmistöosakkailla on pakollinen lunastusraja (mandatory
takeover bid, threshold)
ANTIMANAGE- ja ANTIBLOCK-indeksien tarkoitus on mitata lainsäädännön vaikutusta kahteen yritysten ohjausjärjestelmien keskeiseen ongelmaan. ANTIMANAGE-indeksi
mittaa yritysten ohjausjärjestelmien klassista
intressiristiriitaa osakkeenomistajien ja johdon
välillä. Se sisältää seuraavat lainkohdat, joilla
on merkitystä osakkeenomistajien mahdollisuuksille vaikuttaa johdon päätöksentekoon:
1) mikä on vähemmistösuoja muutostilanteessa 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 milloin tahansa ilman syytä, 5) ylimääräinen tilintarkastus on suoritettava, kun 10 prosenttia tai
enemmän osakkeenomistajista niin haluaa ja
6) intressiristiriitoja ja jääviyttä on säännelty
laissa. Näistä kaksi ensimmäistä muuttujaa sisältyvät myös osittain LLSVsh_pis-indeksiin.
ANTIBLOCK-indeksi keskittyy vähemmistö- ja enemmistöosakkaiden väliseen intressiristiriitaan. Tämä ristiriita on sitä vaikeampi,
mitä keskittyneempi yrityksen omistus on
(LLSV, 2001). ANTIBLOCK-indeksi ottaa
huomioon kahdeksan lainkohtaa, jotka suoje153
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levat vähemmistöosakkaita enemmistöosakkailta: 1) onko käytössä kumulatiivinen äänestys
2) onko muita sääntöjä, jotka mahdollistavat
suhteellisen edustuksen, 3) millainen on vähemmistösuoja muutostilanteissa yhtiökokouksen päätöksiä vastaan 4) millainen on merkintäetuoikeus, 5) vähintään 50 prosentin kokonaisäänimäärästä pitää olla edustettuna yhtiökokouksessa, jotta se on päätösvaltainen, 6) vähemmistöosakkailla on myyntioptio (voivat
vaatia, että yritys lunastaa heidän osakkeensa
käypään hintaan), jos he ovat äänestäneet jotakin olennaista päätöstä vastaan 7) enemmistöomistajalla on pakollinen lunastusraja ja
8) yrityksellä on velvollisuus tiedottaa suuren
osake-erän hankkimisesta. Näistä neljä ensimmäistä muuttujaa sisältyvät myös osittain
LLSVsh_pis-indeksiin.
Lopuksi kuvaamme vielä indeksin nimeltään SMINTEGR. Se sisältää kuusi osakemarkkinoiden likviditeettiin (ja siellä tapahtuvaan
hinnanmuodostukseen) mahdollisesti vaikuttavaa muuttujaa: 1) intressiristiriitoja ja jääviyttä
on säännelty laissa, 2) osakkeenomistajarekisterin ylläpito on riippumattoman yhtiön vastuulla (ei siis osakkeita liikkeelle laskevan yhtiön), 3) sisäpiirikaupankäynti on laissa kielletty, 4) yrityksellä on velvollisuus tiedottaa suuren osake-erän hankkimisesta ja 5) rahoitustarkastus on muodollisesti itsenäinen.
Kuvio 2 näyttää VOICE-, EXIT-, ANTIMANAGE-, ANTIBLOCK- ja SMINTEGRindeksien kehityksen Suomessa 1980–2000.
SMINTEGR-indeksin mukaan osakemarkkinoiden ”integriteetti” eli eräänlainen likviditeetin ja hinnan muodostuksen loukkaamattomuus (stock market integrity) oli varsin heikko 1980-luvun alussa eli aikana, jolloin markkinat olivat säädellyt. Osakemarkkinoiden integriteetti parani huomattavasti 1980-luvun lo154

pussa ja 1990-luvun alussa. Erityisesti rahoitusmarkkinoiden valvonnan uudistus paransi
markkinoiden integriteettiä. ANTIBLOCK- ja
ANTIMANAGE-indeksien vertailu paljastaa,
että lainsäädännön uudistukset ovat painottuneet vähemmistöosakkaiden suojan parantamiseen enemmistöosakkaita vastaan pikemmin
kuin johtoa vastaan.
VOICE-indeksin mittaamat ääni- ja valtaoikeudet ovat myös parantuneet. Yksi parannus tapahtui vuoden 1997 osakeyhtiölain uudistuksen yhteydessä, kun valtakirjaäänestys
postitse tehtiin mahdolliseksi. Voidaan myös
argumentoida, että yksi ääni – yksi osake periaate tuli tämän vuoden 1997 uudistuksen yhteydessä ainakin jossakin määrin voimaan.
Vanha laki ei vaatinut konsensusta osakelajien
välillä, jos yrityksellä oli useampia osakesarjoja. Vuonna 1997 laki muutettiin niin, että
enemmistön tuki on pakollinen suurissa transaktioissa kuten fuusioissa, liiketoimintayksikön
poismyynneissä ja omien osakkeiden takaisin
ostoissa eli päätöksissä, jotka voivat vaarantaa yrityksen osakkeenomistajien asemaa. Tämän muutoksen tuloksena äänestys on nykyään suoritettava joka osakelajissa erikseen
eikä osakelajien sisällä ole äänivaltaeroja. Tulkintamme on tietenkin kiistanalainen ja varmasti joidenkin mielestä jopa harhaanjohtava,
mutta suomalaisjuristien kanssa käymiemme
keskusteluiden yhteydessä havaitsimme, ettei
tulkinnasta ole yksimielisyyttä. Mikä tärkeintä,
analyysimme ja johtopäätöksemme pysyisivät
kvalitatiivisesti muuttumattomina, vaikka antaisimmekin tässä muuttujassa tapahtuvalle
muutokselle vähemmän painoa (vaikkapa 0.5
täyden 1 sijaan) edellä mainitun tulkintaongelman vuoksi.
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Kuvio 2. Osakkeenomistajien oikeuksien koostumus (Lähde: Hyytinen ym. 2003).

2.2 Velkojien oikeudet

Suomessa velkojien oikeuksia sääntelevät päälait ovat konkurssisääntö 31/1868 (voimaan
9 marraskuuta 1868), akordilaki 148/1932
(voimaan 19 toukokuuta 1932), laki takaisinsaannista konkurssipesästä 758/1991 (voimaan
1 tammikuuta 1992), laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1993 (voimaan 8 helmikuuta 1993). Lisäksi osakeyhtiölaissa on konkurssimenettelyä käsitteleviä kohtia.
Ennen vuoden 1993 alkua pääreitti yrityksen selvitystilalle oli konkurssi ja likvidaatio.

Likvidaatiossa yrityksen konkurssiin julistamisen jälkeen pesänhoitaja ottaa yrityksen haltuunsa ja myy sen omaisuuden. Yritys voidaan
myydä kokonaisuudessaan tai osissa. Varat jaetaan sen jälkeen velkojille etuoikeusjärjestyksen
perusteella. Vaikka vuoden 1868 konkurssisääntöä täydennettiin myöhemmin, muutokset
olivat pieniä vuoden 1993 uudistukseen verrattuna. Ennen vuotta 1993 oikeusistuimen antama akordimahdollisuus tarjosi toisen mahdollisuuden likvidaatiolle, mutta kuten hallituksen
esityksessä 182/1992 kerrotaan, akordimenettelyä käytettiin erittäin harvoin. Laki yrityksen
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saneerauksesta korvasi akordin, ja se mahdollisti oikeusistuimen valvoman saneerauksen taloudellisissa ongelmissa painiville yrityksille.
Kuten Ravid ja Sundgren (1998) esittävät, Suomen yrityssaneerauslaki on monella tavalla samankaltainen Yhdysvaltojen Chapter 11 -menettelyn kanssa.
2.2.1 Indeksi velkojien oikeuksista
(LLSV 1997, 1998) ja sen
laajennukset

Velkojien oikeuksissa tapahtuneiden muutoksien analyysin aloitamme kuvaamalla LLSV:n
(1997, 1998) kehittämän indeksin ja mittaamalla sen arvossa tapahtuneet muutokset. Tämä
indeksi, jota kutsutaan nimellä LLSVcr, koostuu neljästä velkojien oikeuksia konkurssissa ja
saneerauksessa mittaavasta muuttujasta: 1) mitkä ovat rajoitukset saneeraukseen tai muun
vastaavan menettelyn aloittamiselle, 2) suojataanko yrityksen varoja saneeraustilanteessa,
3) onko vakuusvelkojilla etusija ja 4) millainen
on määräys- tai päätösvallan käyttö saneeraustilanteissa. Velkojien oikeuksissa tapahtuneiden muutoksien analyysissä hyödynnämme
myös Pistorin (2000) tekemää LLSVcr-indeksin laajennusta, jossa LLSVcr-indeksiin lisätään
lakisääteistä vakavaraisuutta mittaava muuttuja eli omavaraisuusaste, jolla selvitystila voidaan välttää. Tätä indeksiä kutsutaan nimellä
LLSVcr_pis.
Kuvio 3 näyttää velkojien oikeuksissa tapahtuneet muutokset käyttämiemme mittareiden avulla mitattuna. Molempien indeksien
mukaan vuoden 1993 laki yrityksen saneerauksesta heikensi merkittävästi velkojien oikeuksia. Uudistuksen jälkeen rajoitukset saneerauksen aloittamiselle vähenivät ja yrityksen varojen suojaa saneeraustilanteissa laajennettiin.
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Uusi laki myös heikensi velkojien oikeuksia sen
vuoksi, että saneerausmenettely ei johda johdon syrjäytymiseen vaan sen toimivallan rajoittamiseen. Ennen uudistusta päätäntävalta
yrityksessä siirtyi kokonaan pesänhoitajille ja
velkojille, vaikkakin oli periaatteessa mahdollista, että konkurssia edeltävän johdon jäseniä valittiin pesänhoitajiksi. Vähäinen kasvu
LLSVcr_pis-indeksissä vuonna 1997 syntyy
selvitystilan välttämiseksi tarvittavan omavaraisuusasteen noususta 33 prosentista 50 prosenttiin.
Kuviosta 3 myös nähdään, että merkittävä
lasku velkojien oikeuksissa tapahtui samanaikaisesti 1990-luvun laman kanssa eli aikana,
jolloin konkurssien määrä saavutti ennätystason ja suomalaiset pankit olivat pahoissa vaikeuksissa.
Velkojien oikeuksien heikkenemisen vuoksi
Suomen lainsäädäntö tarjoaa tällä hetkellä heikomman velkojien suojan, kuin mikä vallitsee 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 Pohjoismaiden keskiarvo 2.0. Ennen vuotta 1993
Suomen arvo oli 4. Kuten jo edellä mainittiin,
vertailu LLSV:n arvoihin ei kenties anna oikeaa 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 tarjoamasta mahdollisuudesta valita saneerauksen
(Chapter 11) ja konkurssin (Chapter 7) välillä.
Koska tämänkaltainen valinta oli mahdoton
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Kuvio 3. Velkojien oikeudet (Lähde: Hyytinen ym. 2003).

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 määräys- ja päätäntävaltaa konkurssissa. Se sisältää
LLSVcr-indeksin muuttujat lukuun ottamatta
kohtaa rajoituksista saneerauksen aloittamiselle. Kolmen LLSVcr-muuttujan lisäksi indeksissä on kaksi uutta muuttujaa: 1) jos velallinen
ei pysty täyttämään vastuitaan 90 päivän aikana, konkurssimenettely aloitetaan automaatti-

sesti ja 2) saneeraus- tai konkurssimenettelyn
aloittaminen vaatii kaikkien velkojien suostumuksen.
Kuten Pistor (2000) huomauttaa, LLSVcrja CREDCON-indeksien teho riippuu lainsäädännön vakuussäännöstöistä. Nämä kaksi indeksiä käytännössä olettavat, että vakuusetuisuudet ovat voimassa ja että aineelliset varallisuuserät voidaan asettaa vakuuksiksi. Mutta
ei ole varmaa, että näin aina olisi. Toisin sanoen on syytä myös mitata vakuussäännöksiä.
Tämä tehdään indeksin nimeltä COLLAT
avulla. Se sisältää seuraavat kolme lainsäädän157
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Kuvio 4. Velkojien oikeuksien koostumus (Lähde: Hyytinen ym. 2003).

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 jälkikäteen.
CREDCON- ja COLLAT -indeksit mittaavat velkojien määräys- ja päätäntävaltaa konkurssissa. Lisäksi lainsäädäntö saattaa sallia
velkojien asettaa johdolle sanktioita. Jotta tätä
lainsäädännön velkojille suomaa mahdollisuutta voidaan mitata, kuvaamme vielä indeksin
158

nimeltä REMEDY. Tämä indeksi sisältää kolme muuttujaa: 1) on mahdollista lisätä osakkeenomistajien vastuuta yhtiön veloista (pierce the corporate veil), 2) johto voi joutua
muuhunkin kuin rikosoikeudelliseen vastuuseen selvitystilalainsäädännön rikkomisesta ja
3) konkurssia edeltäneet toimenpiteet voidaan
mitätöidä jälkikäteen.
Kuvio 4 näyttää mittareiden kehityksen.
Kun otetaan huomioon edellisen luvun tulokset, ei ole yllätys, että velkojien määräys- ja päätäntävalta konkurssimenettelyssä (CREDCON) heikkeni merkittävästi, kun yrityssanee-
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rauslaki tuli voimaan vuonna 1993.5 Ainoa parannus tapahtui, kun konkurssia edeltävien toimenpiteiden mitätöinti tuli helpommaksi vuoden 1992 alussa, jolloin laki takaisinsaannista
konkurssipesään tuli voimaan. Muutos kasvatti REMEDY-indeksin arvoa keskellä lamaa.
Muut velkojien oikeudet ovat pysyneet muuttumattomina ja vahvoina. Vakuussäännöksissä
(COLLAT) Suomen lainsäädäntö tarjoaa ”suurimman mahdollisen” velkojien suojan.
2.3 Osakkeenomistajien ja velkojien
oikeuksien yhteenveto

Osakkeenomistajien oikeuksien kokonaistasoa
voidaan arvioida siten, että laskemme ensiksi
yhteen kaikki Pistorin (2000) kehittämät indeksit osakkeenomistajien oikeuksista. Yhteenlaskun tuloksena syntyvää indeksiä kutsutaan
nimellä CUMSUMsh_pis. Tämän jälkeen tähän
indeksiin voimme vielä lisätä Glaeserin
ym:iden (2001) muuttujat. Näin syntyvästä indeksistä käytetään nimeä CUMSUMsh_gla.
Vastaavasti velkojien oikeuksien puolelle lasketaan yhteen Pistorin (2000) indeksit ja
näin syntyy kokonaisindeksi CUMSUMcr_pis.
Lopuksi yhdistetään CUMSUMsh_gla ja
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 selvitystilalaskelma ja suoritettava sen tilintarkastus. Hallituksen pitää kahden kuukauden kuluessa laskelman tekemisestä kutsua yhtiökokous koolle harkitsemaan yrityksen konkurssiin asettamista. Jos yrityksen oma pääoma on alle 50 prosenttia osakepääomasta vielä seuraavassakin yhtiökokouksessa, joka on
pidettävä vuoden kuluessa ensimmäisen yhtiökokouksen jälkeen, yhtiö on pakko asettaa konkurssiin.
5

CUMSUMcr_pis sijoittajansuojan kokonaisindeksiksi, CUMSM_total-indeksiksi. Näiden
indeksien kehitys löytyy kuviosta 5.6
Kuvio 5 paljastaa, että 1980-luvun alussa
velkojat olivat Suomessa ”paremmin suojattuja” kuin osakesijoittajat ja että järjestys muuttui vuoteen 2000 mennessä. Nähdään myös,
että Suomen lainsäädäntö kattoi noin 80 prosenttia (indekseillä mitattuna) ”maksimaalisesta” velkojien suojasta vuonna 1980 mutta että
suoja laski vuoteen 2000 mennessä noin 60
prosentin tasolle. Osakkeenomistajien oikeudet ovat taas nousseet yli 30 prosenttiyksikköä
tutkimusaikana, ja ne kattavat tällä hetkellä
noin 70 prosenttia maksimaalisesta osakesijoittajien suojasta. CUMSUM_total-indeksin mukaan osakkeenomistajien oikeuksien kohentuminen kompensoi velkojien oikeuksien heikentymisen, sillä Suomen lainsäädäntö kattoi
1980-luvun alussa noin 50 prosenttia maksimaalisesta sijoittajansuojasta, mutta suojan taso
kasvoi 60 prosenttiin vuoteen 2000 mennessä.
Kehitys ei kuitenkaan ole ollut tasaista. Indeksin arvo laski 1990-luvun keskivaiheilla, koska
velkojien oikeudet olivat jo heikentyneet mutta kaikki parannukset osakkeenomistajien oikeuksissa eivät olleet vielä tapahtuneet.
2.4 Kirjanpito-, tilintarkastus-, ja
tiedonantovelvollisuussäännökset

Osa merkittävimmistä suomalaisten yritysten
ohjausjärjestelmien ja sijoittajasuojan muutok-

Nämä kokonaisindeksit on laskettu siten, että niissä mitataan kutakin lainsäädännöstä löytyvää sijoittajasuojan
”ulottuvuutta” vain yhteen kertaan. On kuitenkin selvää,
että osa näistä ulottuvuuksista saattaa olla hieman ristiriidassa keskenään, eli täysin ongelmatonta kokonaisindeksien tulkinta ei ole.
6
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Kuvio 5. Osakkeenomistajien ja velkojien oikeuksien yhteenveto (Lähde: Hyytinen ym. 2003).

sista liittyy kirjanpito-, tilintarkastus-, ja tiedonantovelvollisuussäännöksissä tapahtuneisiin
muutoksiin. Näitä muutoksia eivät edellä kuvaamamme indeksit ota huomioon. Koska yrityssektorin ”läpinäkyvyys” ja sitä koskeva lainsäädäntö 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-tuloteoriaan ja poikkesi täten merkittävästi kansainvälisistä standardeista. Kirjanpitolainsäädän160

tömme tavoitteena oli lähinnä selvittää tilikauden taloudellinen tulos. Tavoite erosi huomattavasti anglosaksisten maiden IAS- ja GAAPjärjestelmien sijoittajien tarpeita palvelevista
perustavoitteista. IASC:n (1988) kirjanpitokäytäntöjä 54 maassa kartoittaneen selvityksen
mukaan Suomen kirjanpitosäännökset olivat
vähiten yhteneviä kansainvälisten käytäntöjen
kanssa. Monet suomalaiset yritykset ryhtyivätkin 1980-luvulla julkaisemaan kaksoistilipäätöksiä kansainvälisten sijoittajien vaatimuksista (Kinnunen, Niskanen ja Kasanen 2000).
Vanhalla Suomen kirjanpitolainsäädännöl-
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lä oli yhteneväisiä piirteitä Saksan kirjanpitolainsäädännön kanssa, jonka tarkoituksena on,
kuten Johnson (2000) argumentoi, velkojien
suojaaminen ja pääomien säilyttäminen. Saksan
kirjanpitolainsäädäntö on lisäksi läheisesti liittynyt verotuksen säännöksiin.7 Suomen vanhan
kirjanpitolain mukaan suomalaiset yritykset eivät voineet, toisin kuin esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset, minimoida verotettavaa tulosta pienentämättä samalla osakkeenomistajille
kerrottavaa tulosta (ennen veroja). Suomen kirjanpitolainsäädäntö myös mahdollisti tulosten
muokkauksen, mikä oli varsin yleinen tapa suomalaisissa yrityksissä ennen vuotta 1989 (Kasanen, Kinnunen ja Niskanen 1996).
Suomen kirjanpitolainsäädäntö kävi läpi
1990-luvulla useita uudistuksia, jotka vähensivät eroja IAS-järjestelmään. Kirjanpitolainsäädännön 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 käyttömahdollisuutta. Uudistus myös toteutti Euroopan unionin neljännen ja seitsemännen yrityslakidirektiivin ehdot. Toinen suuri uudistus tapahtui
vuonna 1997, jolloin loput melko omaperäisestä meno-tuloteoriasta poistettiin.

Suomen tilintarkastussäännökset uudistettiin
myös 1990-luvulla. Uusi tilintarkastuslaki tuli
voimaan vuoden 1995 alussa, ja se korvasi vanhan 1980-luvulla voimaan tulleen lain. Sen lisäksi että uusi laki heijasteli eurooppalaisia kehityssuuntia, se lisäsi sekä tilintarkastajien kelpoisuusvaatimuksia että heidän tiedonanto- ja
valvontavelvollisuuksia. Uusi laki myös painotti
tilintarkastajien riippumattomuutta (hallituksen esitys 295/1993).
Kuten kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö, suomalaisten yritysten tiedonantovelvollisuussäännökset olivat kehittymättömiä kansainvälisiin standardeihin verrattuna 1980-luvun alussa (katso esim. Keloharju 1993 ja Kinnunen ym. 2000). Sen jälkeen on tehty useita
uudistuksia. Jatkuva tiedonantovelvollisuus ja
rangaistukset sen rikkomisesta tulivat Helsingin pörssin sääntöihin vuonna 1985. Lainsäädäntöön tiedonantovelvollisuus ja rangaistukset sen rikkomisesta sisällytettiin vuonna 1989.
Helsingin pörssin säännöt uudistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990 ja toisen kerran
vuonna 1994 arvopaperimarkkinalain uudistuksen yhteydessä. Uudistusten tuloksena Suomen tiedonantovelvollisuussäännökset ovat
varsin yhteneviä muiden EU maiden säännösten kanssa (Seppänen 1999).

3 Johtopäätelmät
Kasanen ym:iden (1996, s. 291) lainauksen mukaan Troberg (1992) kuvailee tätä Suomen kirjanpitolainsäädännön
ominaisuutta seuraavasti: ”Koska kirjanpitosäännöt ovat
lainsäädännössä, kirjanpitäjien lisäksi laki ja poliittiset tahot ovat merkittävästi vaikuttaneet kirjanpitosääntöjen lopulliseen sisältöön. Suomen verottajalla on ollut yritysverolain kautta merkittävä vaikutus kirjanpitokäytäntöihin.
Koska suomalaisten yritysten rahoitusrakenne on kansainvälisesti ottaen erittäin velkaantunut, luotonantajien (pankkien) vaikutus kirjanpitoraportointiin ei ole ollut missään
nimessä pieni.” (Suomennos kirjoittajien.)
7

Tässä artikkelissa tarkastellaan 1980- ja 1990luvuilla tapahtuneita muutoksia suomalaisten
yritysten ohjausjärjestelmissä ja sijoittajansuojassa. Osoitamme, että muutos suomalaisten
yritysten ohjausjärjestelmissä ja sijoittajasuojassa on ollut perinpohjainen, mutta muutos on
kohdellut eri tavoin velkojia ja osakkeenomistajia. Osakkeenomistajien oikeudet ovat parantuneet, kun taas velkojien oikeudet ovat hei161
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kentyneet. Aikaisempaan oikeusrahoituskirjallisuuteen verrattuna (ks. esim LLSV 1997,
1998 ja 2000) Suomen uudistusten seuraukset
ovat arvoituksellisia. Koska aikaisempi tutkimus on osoittanut, että sekä osakesijoittajien
että velkarahoittajien suoja korreloivat eri maita tarkasteltaessa yleensä positiivisesti, voimme
sanoa, että Suomessa on menty kohti suhteellisen harvinaista sijoittajasuojan rakennetta.
Rakenne on harvinainen siis sen vuoksi, että
Suomessa osakesijoittajat ovat aikaisempaa paremmin kun taas velkojat aikaisempaa huonommin ”suojeltuja”. Kuten aikaisempi tutkimuksemme (Hyytinen ym. 2003) osoittaa,
nämä muutokset vastaavat Suomen rahoitusjärjestelmän rakennemuutosta, jonka seurauksena pankkikeskeinen rahoitusjärjestelmä on
muuttunut aiempaa osakemarkkinapainotteisemmaksi. On kuitenkin mielenkiintoista, että
Suomessa ei omistuksen keskittyneisyys ole vähentynyt eikä rahoituspalvelusektorin instituutioiden omistusosuudet lisääntyneet siitä huolimatta, että osakesijoittajien suoja on vahventunut ja velkojien suoja heikentynyt. Tämä havainto ei ole linjassa sen oikeusrahoituskirjallisuuden hypoteesin kanssa, jonka mukaan
omistus ja lainsäädännön tarjoama suoja (kontrolli) ovat substituutteja.
Jotta ymmärtäisimme paremmin sitä, miten
ja miksi yritysten ohjausjärjestelmiä ja sijoittajansuojaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi Suomessa muuttaa, tarvittaisiin lisää tutkimusta
suomalaista yritysrahoitusympäristöä sääntelevästä lainsäädännöstä. Erityisesti poliittisen
taloustieteen näkökulma näihin kysymyksiin
olisi käsityksemme mukaan hyödyllinen lähestymistapa (vrt. myös Pagano ja Volpin 2001).
Myös tätä tutkimusta voisi laajentaa. Olisikin
mielenkiintoista pohtia tarkemmin mm. erilaisten kriisien merkitystä lakimuutosten taustal162

la: Esimerkiksi ennen 1990-luvun alun kriisiä
rahoitusjärjestelmää ja yrityksen ohjausjärjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin erityisesti aikaisempien taloudellisten kriisien jälkeen 1860-luvun lopussa ja 1930-luvun alussa.
Lisäksi kirjanpito-, tilintarkastus-, ja tiedonantovelvollisuussäännösten muutokset tulisi mitata ja pohtia huolellisesti sekä niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia että merkitystä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. Nämä aiheet ovat suomalaisittain ajankohtaisia, sillä oikeusministeriö on parhaillaan uudistamassa yhtiölainsäädäntöä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on puolestaan parhaillaan selvittämässä tilintarkastuslainsäädännön uudistamistarpeita. Koska näihin lakeihin tehtävillä
muutoksilla on varsin todennäköisesti merkittäviä ja kauaskantoisia taloudellisia seurauksia,
niiden ja muiden vastaavien lakiuudistushankkeiden tueksi olisi hyvä saada nykyistä enemmän yrityksien ja kansantalouden näkökulmasta ja taloustieteellistä lähtökohdista tehtävää
tutkimusta. 
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