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elinkeinoelämän tutkimuslaitos (etla)

julkisesti listattujen yhtiöiden työsuhdeoptiot
ja toimitusjohtajien palkkaus ovat herättäneet
paljon julkista keskustelua monissa maissa vii
me vuosina. osa keskustelijoista pitää optio
ohjelmia hyödyllisinä, osa puolestaan arvoste
lee niitä voimakkaasti. Monilla lienee mielipide
työsuhdeoptiosta.

kansainvälisesti tarkastellen työsuhdeoptiot
eivät ole uusi ilmiö. yhdysvalloissa optioita
käytettiin jo 1960luvulla, mutta niistä luovut
tiin pörssikurssien laskettua öljykriisien myötä
1970luvulla. optiot tulivat uudelleen muotiin
yhdysvalloissa 1980luvulla, kun pörssiyhtiöi
den omistajat pyrkivät kohdentamaan optioilla
yritysjohtajien huomion omistajien varallisuu
den arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä.
Vaikka tavoite oli hyvä ja kannatettava, siinä ei
valitettavasti aina onnistuttu, kuten yritys ja
palkitsemisskandaalit osoittivat myöhemmin.

uusklassisen talousteorian malliyritys mak
simoi voittojaan annetuilla rajoitteilla. usein
teorian malliyritys ajatellaan ns. mustana laatik

kona, jossa tuotantoprosessin työ ja pääoma
panokset laitetaan sisään toisesta päästä ja lop
putuote tulee ulos toisesta. käytännössä yrityk
set kuitenkin poikkeavat suuresti teorian mal
liyrityksestä. esimerkiksi osakkeenomistajien ja
ylimmän johdon taloudelliset intressit eivät
aina ole yhteneviä, kuten jo adam smith huo
mautti teoksessaan ”the Wealth of nations”
vuonna 1776. hänen mukaansa (vapaasti suo
mennettuna): ”T�öntekijöiden palkkataso riip
puu sopimuksesta, joka usein solmitaan kahden
osapuolen välillä, joiden taloudelliset h�öd�t
eivät ole �hteneviä. T�ömiehet �rittävät saada
mahdollisimman paljon, isännät puolestaan ha
luavat maksaa mahdollisimman vähän.” lisäksi
hän jatkaa: ”Osake�htiöiden ammattijohtajien,
jotka hallitsevat omien varojensa sijaan toisten
omaisuutta, ei voi odottaa toimivan �htä innok
kaasti ja valppaasti kuin omistajajohtajien. Tä
män vuoksi välinpitämättöm��s ja �ltäk�lläis��s
vallitsevat, enemmän tai vähemmän, ammatti
johtajien johtamissa osake�htiöissä.”

yritysten ammattijohtajien ja osakkeen
omistajien potentiaalisia intressieroja korosti
vat myös yhdysvaltalaiset Berle ja Means vuon
na 1932. he esittivät kirjassaan ”the Modern
Corporation and private property”, että omis
tuksen ja kontrollin eriytyminen moderneissa
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osakeyhtiöissä voi johtaa ongelmiin, koska ylin
johto tietää yleensä yrityksen asioista enemmän
kuin osakkeenomistajat. osapuolten välinen
epäsymmetrinen informaatio voi johtaa siihen,
että yrityksen ammattijohto toimii opportunis
tisesti ja tehottomasti vastoin osakkeenomista
jien etuja.

tarkastelen väitöskirjassani suomalaisten
pörssiyhtiöiden optioohjelmien ja toimitusjoh
tajien palkkauksen kokonaisuutta. keskeiset
tutkimuskysymykseni ovat: 1) miten osake
markkinoiden yleinen kurssikehitys ja yritys
kohtaiset tekijät vaikuttavat optioohjelmien
käyttöönottoon, 2) millainen tilastollinen yh
teys on optioohjelmien ja yrityksen tuottavuu
den välillä, 3) vaikuttavatko optioohjelmat
yrityksen tekniseen tehottomuuteen ja 4) mil
lainen tilastollinen yhteys on toimitusjohtajan
palkan ja hänen johtamansa yrityksen taloudel
lisen menestyksen ja koon välillä. Väitöskirjani
koostuu johdantoluvusta ja neljästä empiirises
tä tutkimusesseestä. kaksi ensimmäistä esseetä
ovat yhteistutkimuksia professori derek C. jo
nesin ja phd panu kalmin kanssa, kolmas ja
neljäs essee ovat omia tutkimuksiani.

ensimmäinen tutkimus selvittää, miten yri
tyskohtaiset tekijät ja osakemarkkinoiden ylei
nen kurssikehitys vaikuttivat kohdennettujen
ja laajapohjaisten optioohjelmien käyttöönot
toon suomalaisissa pörssiyhtiöissä vuosina 1992
–2003. kohdennettu ohjelma tarkoittaa ohjel
maa, jossa optiot kohdennetaan valikoiden yri
tyksen henkilöstölle. laajapohjaisessa ohjel
massa yrityksen koko henkilöstö tai suuri osa
henkilöstöstä voi osallistua ohjelmaan. optio
ohjelmien luokittelu kohdennettuihin ja laaja
pohjaisiin perustuu pörssiyhtiöiden omiin jul
kisiin ilmoituksiin.

teknisesti tutkimuksessa mallinnetaan oh
jelmien käyttöönoton todennäköisyyttä ns.

multinomial logit malleilla, joissa selitettävä
muuttuja eli optioohjelman käyttöönotto
vuonna t on kolmiarvoinen muuttuja. Muuttu
jan arvo on nolla, jos yhtiö ei ota käyttöön oh
jelmaa; yksi, jos yhtiö ottaa käyttöön kohden
netun ohjelman; ja kaksi, jos yhtiö ottaa käyt
töön laajapohjaisen ohjelman. Mallin selittävät
muuttujat perustuvat aihealueen aikaisempiin
tutkimuksiin ja kirjallisuudessa esitettyihin hy
poteeseihin tekijöistä, joiden ajatellaan vaikut
tavan optioohjelmien käyttöönottoon. tällai
sia muuttujia ovat esimerkiksi yrityksen mark
kinaarvo, osakkeen tuoton vaihtelu (eli riski),
yrityksen koko, aineeton pääoma, maksuval
mius (likviditeettirajoite), ulkomaalaisomistus
ja omistusrakenne.

tulosten mukaan optioohjelmien suosio
korreloi voimakkaasti osakemarkkinoiden ylei
sen kurssikehityksen kanssa: pörssikurssien
noustessa ohjelmien kokonaismäärä ja erityi
sesti laajapohjaisten ohjelmien määrä kasvavat,
kun taas kurssien laskiessa ohjelmien kokonais
määrä vähenee ja osallistujiltaan kohdennettu
jen ohjelmien suosio kasvaa. yrityksen korkea
markkinaarvo lisää molempien ohjelmien to
dennäköisyyttä; sen sijaan edellisen vuoden
osaketuotto lisää kohdennettujen mutta ei laa
japohjaisten optioohjelmien todennäköisyyttä.
osallistujiltaan kohdennetun ohjelman toden
näköisyyttä lisää myös yrityksen suuri koko ja
hajanainen omistusrakenne. Mikäli yrityksen
aineettoman pääoman osuus on suuri suhteessa
aineellisen ja aineettoman pääoman kokonais
määrään, lisää se laajapohjaisen ohjelman to
dennäköisyyttä.

toinen tutkimus tarkastelee optioohjelmien
tuottavuusvaikutuksia suomalaisissa pörssi
yhtiöissä vuosina 1992–2002. tutkimuksessa
estimoidaan yritystason tuotantofunktiota mm.
kiinteiden vaikutusten (fixed effects) ja yleisen
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momenttimenetelmän (�MM) estimaattoreilla.
tuotantofunktiopohjaisen tarkastelun valin
taan on vaikuttanut se, että näkökulmaa on
käytetty aiemmassa optioiden, tulospalkkioi
den ja osakeomistusohjelmien tuottavuusvaiku
tuksia tarkastelevassa kirjallisuudessa. optiota,
tulospalkkiota ja osakeomistusohjelmia yhdis
tää se, että niitä kaikkia voi pitää henkilöstön
taloudellisen osallistumisen muotoina ja perin
teisen kiinteän palkkauksen vaihtoehtoina.

tutkimuksen tilastollinen evidenssi viittaa
siihen, ettei laajapohjaisten ohjelmien ja yrityk
sen keskimääräisen tuottavuuden välillä ole ti
lastollisesti merkitsevää yhteyttä. kohdennettu
jen ohjelmien keskimääräinen tuottavuusvaiku
tus on noin 2–2,5 prosenttia, mutta kun ohjel
mien endogeenisuus ja dynaamiset vaikutukset
mallinnetaan, ei tilastollisesti merkitsevää yh
teyttä enää havaita. tilastollinen evidenssi näyt
täisi tukevan kirjallisuudessa esitettyjä hypotee
seja, joiden mukaan optioohjelmien käytön ja
yrityksen tuottavuuden välillä olisi melko vä
häinen yhteys. erityisesti näin vaikuttaisi olevan
laajapohjaisten ohjelmien kohdalla.

kolmas tutkimus selvittää, vaikuttivatko
optioohjelmat yrityksen tekniseen tehottomuu
teen vuosina 1992–2002. teknisen tehottomuu
den käsite tarkoittaa ns. stochastic frontier
analysis kirjallisuudessa käytettyä teknistä te
hottomuutta; karkeasti ottaen kyse on determi
nistisen deatehokkuusanalyysin stokastisesta
vastineesta. 1970luvun varhainen frontierkir
jallisuus keskittyi tehottomuustermin estimoin
tiin, mutta viime aikoina kirjallisuus on kehit
tynyt siten, että malleissa voidaan huomioida
eksogeenisen muuttujan vaikutus tehottomuus
termiin. tutkimukseni idea on tarkastella sitä,
miten optioohjelmien käyttö vaikuttaa tehot
tomuustermiin.

tutkimustulokset viittaavat siihen, että teol

lisuusyritysten keskimääräinen tehokkuus on
korkeampi kuin iCttoimialan yritysten. lisäk
si teollisuusyrityksissä, joissa on käytössä laaja
pohjainen optioohjelma, tekninen tehotto
muus on keskimäärin korkeampi kuin teolli
suusyrityksissä, joissa on kohdennettu optiojär
jestelmä tai ei lainkaan järjestelmää. iCttoimi
alalla ei havaita samanlaisia eroja ohjelmien
välillä. tutkimuksen tilastollinen analyysi ei kui
tenkaan tue hypoteesia, jonka mukaan optio
ohjelmat vähentäisivät yrityksen teknistä tehot
tomuutta.

neljäs tutkimus tarkastelee tilastollista yh
teyttä pörssiyhtiön toimitusjohtajan palkan
sekä hänen johtamansa yrityksen taloudellisen
menestyksen ja koon välillä. teknisesti tutki
muksessa estimoidaan yksilötason (toimitus
johtaja) palkkayhtälöitä, joissa mallinnetaan
palkkauksen tasoa ja muutosta. lähtökohta on
sama kuin aiemmassa kirjallisuudessa, mutta
tutkimuksessa käytetään uutta suomalaista yk
silötason palkkaaineistoa.

tutkimustulosten mukaan pörssiyhtiön toi
mitusjohtajan keskimääräinen palkka on nous
sut tuntuvasti vuosina 1996–2002. peruspalkan
keskimääräinen muutos, ja erityisesti kokonais
palkan muutos, voidaan yhdistää hänen johta
mansa yhtiön taloudelliseen menestymiseen,
kun menestymistä mitataan osakemarkkina
pohjaisilla mittareilla, kuten omistajaarvolla ja
osaketuotolla. lisäksi palkan keskimääräinen
muutos voidaan yhdistää yhtiön edellisen vuo
den taloudelliseen menestymiseen, kun menes
tymistä mitataan kokonaispääoman tuotolla tai
osakemarkkinapohjaisilla mittareilla. toimitus
johtajan palkkauksen taso riippuu positiivises
ti myös yrityksen koosta, yrityksen hallituksen
jäsenten lukumäärästä ja ulkomaalaisomistuk
sesta; negatiivisesti puolestaan yrityksen suu
rimman osakkeenomistajan äänimäärästä. 




