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1.  Johdanto

Yritysten omistaminen ja hallinta sekä yritys-
johdon, suurten osakkeenomistajien ja vähem-
mistöosakkeenomistajien välisiä eturistiriitoja 
kuvaava agenttiongelma ovat olleet pitkään ta-
loustieteilijöiden tutkimuksen mielenkiinnon 
kohteena. Tämä artikkeli jatkaa tätä pitkän lin-
jan perinteistä taloustieteellistä tutkimustradi-
tiota ja tarkastelee yritysten omistusrakenteita 
suomalaisissa ja ulkomaisissa pörssiyrityksissä. 
Tässä artikkelissa keskitytään siihen osaan 
agenttiteoriaa, joka on relevanttia yrityksen 
omistajuuden kannalta. Artikkelissa ei oteta 
kantaa agenttiteorian muihin osa-alueisiin ja 
laajempaan teoriakehikkoon (ks. Viljaranta 
1985, Eisenhardt 1989, Edwardin ja Weichen-
rieder 2003).

Artikkeli keskittyy suurimman osakkeen-
omistajan kassavirta-1 ja äänivaltaoikeuksien 
sekä näiden suhteiden merkitykseen agenttion-

gelman teorian kannalta ja siihen, miten Suo-
men vastaavat osuudet ovat kehittyneet verrat-
tuna 12 muuhun Euroopan maan 1990-luvun 
lopun tasoon nähden. Mielenkiintoiseksi suu-
rimman osakkeenomistajan kassavirtaoikeudet 
tekee se, että ne kuvaavat miten suurin osak-
keenomistaja on keskimäärin sitoutunut yri-
tykseen. Suurimman osakkeenomistajan ääni-
valtaosuudella taas kuvataan sitä, miten suu-
rimman osakkeenomistajan vaikutusvalta on 
keskimäärin kehittynyt pörssiyrityksissä. Suu-
rimman osakkeenomistajan kassavirtaoikeuk-
sien ja äänivaltaoikeuksien suhde kuvaa vastaa-
vasti sitä, miten hän on pystynyt erottamaan 
äänivallan ja kassavirtaoikeudet toisistaan. Vas-
taavaa agenttiteoreettista tutkimusta manner-
eurooppalaisilla ja myös Suomen pörssiyritys-
ten omistusrakenteilla ovat tutkineet muun 
muassa Faggio ja Lang (2002), Bennedsen ja 
Nielsen (2005), Aho (2009), Bebchukin, Rei-
nierin ja Georgen (1999) ja Pohjola (1988, 
1989). Yleisellä tasolla agenttiongelmaa voi-
daan tutkia eri sidosryhmien välisenä vuorovai-
kutus- ja valtaongelmana (Freeman 1984).

* Kiitämme Otto Toivasta ja Matti Pohjolaa hyödyllisistä 
kommenteista ja tutkimusteemaan liittyvistä keskusteluista.

1 Kassavirtaoikeuksilla tarkoitetaan tässä artikkelissa oi
keutta yrityksen jakamaan osinkotuloon.
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Kuva 1. Agenttiongel�a �rit�ksen suurten o�istajien, v�he��istöo�istajien ja �rit�sjohdon v�lill�

artikkeli etenee siten että, ensin esitellään
yritysjohdon, suurimpien osakkeenomistajien
sekä vähemmistöosakkeenomistajien agentti
ongelma, sekä miten siihen ovat yhteydessä
suurimman osakkeenomistajan kassavirtaoi
keuksien, äänivaltaoikeuksien sekä näiden suh
teen tunnusluvut ja selvitetään millainen tul
kinta näillä on tässä teoriakehikossa. seuraa
vaksi empiiristä suomea koskevaa perustutki
musta taustoitetaan 1990luvun kansainvälisten
tutkimusten tuloksilla. artikkelissa esitetään
tämän jälkeen uutta vertailu ja taustatietoa
suomalaisilla pörssiyrityksillä vuosilta 2002–07
(ks. aho 2009) sekä selvitetään mitä näiden
tulokset merkitsevät suhteessa taloustieteen
perinteiseen agenttiongelmaan. lopuksi artik
kelin yhteenvetoosassa käydään lävitse keskei
set uudet tutkimukselliset löydökset ja pohdi
taan niiden taloustieteellistä merkitystä.

2. Agenttiteoria

yrityksen suurten omistajien, vähemmistö
omistajien ja yritysjohdon edut eivät aina ole
yhteneviä, ja näitä ristiriitatilanteita käsitellään
rahoituskirjallisuudessa agenttiongelman ni
mellä.

agenttiongelman tutkimus on tärkeä osa
taloustieteellistä keskustelua ja tutkimustoi
mintaa. agenttiongelma koskee kaikkia pörs
siyhtiöitä. se, miten agenttiongelma ratkaistaan
yrityksessä, vaikuttaa myös yritysjohdon kan
nustimiin. agenttiongelman juuret juontuvat
1930luvun amerikkaan, jolloin monet suuret
yritykset eivät enää olleet omistajiensa johtamia
vaan niitä johti ammattimainen yritysjohto.
Berlen ja Meansin (1932) mukaan yritysjohdon
ammattimaistumisen takia liiketoiminnan joh
tajat voivat toimia henkilökohtaisten tavoittei
densa edistämiseksi eivätkä pelkästään ajaak
seen omistajien intressejä. talousteoreettisen
perustan agenttiongelmalle kehittivät Coase
(1960), jensen ja Meckling (1976) sekä Fama
ja jensen (1983). Näistä jensen ja Meckling
(1976) käyttivät agenttiongelmaa ensimmäisinä
selittäessään yritysjohdon ja osakkeenomistaji
en välisten etujen mahdollista intressiristirii
taa.

rajan ja Zingalesin (1995) mukaan agentti
ongelma voi muodostua yritysjohdon ja osak
keenomistajien välille, kun yrityksen johto ja
osakkeenomistajat eivät ole samoja henkilöitä/
tahoja. yrityksen koon kasvaessa yrityksillä on
usein palkattu ammattijohto, jonka päätökset
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eivät aina ole välttämättä yhteneviä osakkeen
omistajien yhteisten etujen kanssa2. la Portan,
lopezdesilanesin, shleiferin ja Vishnyn
(1998) mukaan maissa, joissa on heikosti lain
avulla määritelty osakkeenomistajan oikeudet
ja velvollisuudet, osakkeenomistajat voivat ha
kea itselleen suojaa muulla tavalla, kun voimme
olettaa, että keskittynyt omistusrakenne ja oi
keussuoja ovat substituutteja toisilleen eli ne
ovat institutionaalisina järjestelyinä toisiaan
korvaavia. jos osakkeenomistajan suoja on riit
tämätön, pienet osakkeenomistajat hakevat
yleensä korvaavaa suojaa yritysjohdon toimille
suurista osakkeenomistajista, joilla on tarpeek
si äänioikeuksia vaikuttaakseen yritysjohdon
tekemiin päätöksiin. Näin suurista osakkeen
omistajista tulee kaikkien osakkeenomistajien
etujen valvojia. aina ei kuitenkaan suurten
osakkeenomistajien ja vähemmistöosakkeen
omistajien tavoitteiden yhteen sovittaminen
suju ongelmattomasti. lisäksi usein yritysjohto
voi olla sama kuin suurimmat osakkeenomista
jat. Piensijoittajille muodostuukin helposti tär
keämmäksi strategiseksi asiaksi suurten osak
keenomistajien ja vähemmistöosakkeenomista
jien välinen ristiriita kuin ammattimaisen joh
don ja osakkeenomistajien välinen konflikti.
agenttiongelma voi siis olla hyvin monimutkai
nen pörssiyrityksessä.

yrityksen omistusosuuksista lasketut tun
nusluvut näyttelevät merkittävää roolia suurim
man osakkeenomistajan ja vähemmistöosak
keenomistajien välisessä agenttiongelmassa.
tunnusluvut kertovat siitä, miten päättävässä
(äänivalta) ja sitoutuneessa (kassavirtaoikeu
det) roolissa suurin omistaja esiintyy yritykses
sä ja miten hyvin suurin omistaja on pystynyt
erottamaan äänivaltaoikeuden ja kassavirtaoi
keudet toisistaan (kassavirtaoikeuksien ja ääni
valtaoikeuksien suhde). tässä tutkimuksessa
keskeisiä tunnuslukuja ovat: (1) suurimman
osakkeenomistajan äänivaltaosuudet, (2) suu
rimman osakkeenomistajan kassavirtaoikeudet
sekä (3) suurimman osakkeenomistajan kassa
virtaoikeuksien ja äänivaltaoikeuksien suhde.
Näiden tunnuslukujen muutoksen tarkastelun
kautta saamme mielenkiintoista uutta tietoa
agenttiongelman kehityksestä suomen pörssi
yrityksissä.

Suurimman osakkeenomistajan äänivalta
ja agenttiongelma

suurimman osakkeenomistajan äänivallan
muutoksilla on merkittävä asema yritysjohdon,
suurimman osakkeenomistajan ja vähemmistö
osakkeenomistajien välisessä agenttiongelmas
sa. Mitä enemmän suurin osakkeenomistaja
omistaa yrityksen äänivaltaa, sitä paremmin
tämä pystyy puuttumaan yritysjohdon toimin
taan ja valvomaan yritysjohtoa3. suuret osak
keenomistajat voivat käyttää äänivaltaansa yri
tyksessä joko vähemmistöosakkeenomistajia
hyödyttävästi tai vahingoittavasti.

2 Intressiristiriidat voivat il�et� �onin eri tavoin. Yrit�s
johto voi esi�erkiksi (1) vaikutusvaltaansa lis�t�kseen kas
vattaa �rit�st� liian no�easti ja h�t�isesti �erusliiketoi�in
nan ulko�uolelle tai (2) se voi laajentaa �rit�stoi�intaa ul
ko�aisille �arkkinoille il�an riitt�v�� �arkkinatunte�us
ta ja liian suurin �anoksin. Liian no�ea �rit�ksen kasvu voi
johtaa sen hallitse�atto�aan velkaantu�iseen ja lo�ulta
konkurssiin. Muiden �uassa n�iden seikkojen vuoksi osak
keeno�istajilla on rationaalinen s�� valvoa �rit�sjohdon
toi�intaa. M�ös o�istajien �lisuuret tuottoodotukset voivat
haitata johdon �ahdollisuuksia kehitt�� �rit�st�.

3 �ohdon valvonnan tehokkuus rii��uu suuri��an osak
keeno�istajan k�v�st� h�l�t� ja erottaa tarvittaessa huonot
�rit�sjohtajat.
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suuren äänivallan omaavat osakkeenomis
tajat voivat pyrkiä ajamaan omia etujaan yrityk
sen päätöksenteossa vähemmistöosakkeen
omistajien kustannuksella. suuret osakkeen
omistajat voivat esimerkiksi pyrkiä siirtämään
yrityksen varoja kokonaan omistamiinsa yrityk
siin pois emoyrityksestä. lisäksi suuret osak
keenomistajat voivat yrittää vaikuttaa yrityksen
operatiiviseen päätöksentekoon, jotta se antai
si yrityksen laitteita ja muuta omaisuutta edul
lisilla sopimusehdoilla heidän omaan käyttöön
sä. jos suuri osakkeenomistaja on vielä yrityk
sen toimitusjohtaja, tämä osakkeenomistaja voi
pyrkiä vaatimaan ylikorkeaa palkkaa vähem
mistöosakkeenomistajien kustannuksella. Näyt
töä oman edun tavoitteluista ovat löytäneet
tutkimuksissaan Barclay ja Holderness (1989)
yhdysvalloista, Bergström ja rydqvist (1990)
ruotsista ja Zingales (1994) italiasta.

suurten osakkeenomistajien harjoittamasta
johdon valvonnasta voi kuitenkin olla myös
hyötyä vähemmistöosakkeenomistajille. jense
nin ja Mecklingin (1976) mukaan vähemmistö
osakkeenomistajat hyötyvät toisaalta suurim
man osakkeenomistajan äänivallan kasvun
myötä kasvaneesta yrityksen johdon valvonnas
ta, josta on seurauksena sujuvampi yrityksen
päätöksenteko, alhaisemmat yrityksen voittojen
jakamiskustannukset4, vähentyneet yritysjoh
don virheinvestoinnit, tehostunut yritysten va
rojen käyttö sekä näiden kaikkien positiivisten
seurausten vaikutuksena yrityksen bruttovoit
tojen ja osinkojen kasvu.

Claessensin, djankovin, Fanin ja langin
(2000) empiiristen tulosten mukaan suurim
pien osakkeenomistajien äänivallan kasvulla on

kokonaisuudessaan suuremmat negatiiviset vai
kutukset vähemmistöosakkeenomistajille ja
yrityksen taloudelliselle arvolle kuin heidän
aikaan saamillaan positiivisilla vaikutuksilla.
Vastaavasti suurimman osakkeenomistajan ääni
vallan lasku tuo vähemmistöosakkeenomistajia
hyödyttäviä yritysjohdon valvonnan positiivisia
vaikutuksia enemmän esille. la Portan ym.
(1998) esittämän teorian mukaan äänivaltaoi
keuksien lasku on yhteydessä osakkeenomista
jan oikeudellisen suojan paranemiseen. osak
keenomistajien suhteellisen aseman parane
minen on Wiklundin (2008) mukaan yhtey
dessä siirtymiseen vanhasta Faskirjanpito
käytännöstä5 uuteen iFrskirjanpitokäytän
töön (Wiklund 2008, 54).

Suurimman osakkeenomistajan
kassavirtaoikeudet ja agenttiongelma

suurimman osakkeenomistajan kassavirtaoi
keuksien muutokset voivat ratkaista tai aiheut
taa merkittävän agenttiongelman suurimman
osakkeenomistajan, yrityksen johdon ja vähem
mistöosakkeenomistajien välillä. suurimman
osakkeenomistajan kassavirtaoikeuksien kas
vulla on siten sekä hyviä että huonoja vaikutuk
sia vähemmistöosakkeenomistajille.

shleifer ja Vishny (1986) esittävät peruste
luja sille, että omistusrakenteen keskittymisellä
ja osingonjaolla olisi positiivinen yhteys vähem

4 Voittojen jaka�iskustannuksilla tarkoitetaan kaikkia nii
t� kustannuksia, joita s�nt�� �rit�ksen voittojen jaka�ises
ta �rit�st� o�istaville osa�uolille.

5 FASkirjan�itok��t�nnöss� taseen o�aisuuser�t ovat etu
���ss� aktivoituja �enoja, saatavia ja rahavaroja. Tuloslas
kel�a kuvaa siin� tilikauden tulosta ja tase tilin���tös��i
v�n taloudellista ase�aa (Le���nie�i ja Le���nie�i 2002,
1997; Niileksel� 198� sek� ��rvinen, Pre�ula, Riista�aa ja
Tuokko 1998, 4). IFRSkirjan�itok��t�ntö korostaa taas
k���i� arvoja eik� tunne kertaluonteisia eri�. K���ien arvo
jen korosta�inen johtaa tasel�htöis��teen ja arvon���rit�k
sen roolin kasvuun tilin���töksess�.
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mistöosakkeenomistajille. Heidän mukaansa
omistuksen keskittyminen luo suurille osak
keenomistajille vahvan tarpeen valvoa yrityksen
johtoa. sellaista vahvaa tarvetta ei ole, kun
omistusrakenne on hajautunut6. tämä suurim
man osakkeenomistajan johdon valvonnan tar
ve johtuu siitä, että suurimman osakkeenomis
tajan kassavirtaoikeuksien määrä vaikuttaa
siihen kuinka suuria tuloja hän saa itselleen
osinkotulojen kautta. osakkeiden kassavirtatu
lojen suuruus taas on yhteydessä hänen haluun
sa valvoa yrityksen johtoa ja puolustaa samalla
vähemmistöosakkeenomistajien etuja. Mitä
suurempia ovat hänen kassavirtaoikeutensa,
kun yrityksellä menee hyvin, sitä suurempia
tuloja hän saa yrityksestä ja sitä paremmin hän
pystyy kattamaan yritysjohdon valvonnasta ai
heutuvia kustannuksiaan. sitä enemmän hän
yleensä myös haluaa valvoa yritysjohdon toi
mintaa (edward ja Weichenrieder 2003, 9).

suurimman osakkeenomistajan kassavir
taoikeuksien kasvulla voi myös olla negatiivi
nen vaikutus vähemmistöosakkeenomistajille.
easterbrookin (1984) mukaan yritysjohdon
pyrkiessä kasvattamaan omaa vaikutusvaltaan
sa ja turvatessaan asemaansa sen etujen mu
kaista on, että yritys jakaa mahdollisimman
alhaiset osingot vähemmistöosakkeenomista

jien kustannuksella. Gugler ja yurtoglun (2003)
havaitsivat saman ilmiön suurimman äänivallan
omistavan osakkeenomistajan osalta tämän
pyrkiessä saamaan mahdollisimman suuren
hyödyn vaikutusvallassaan olevasta yritykses
tä.

Haradan ja Ngyen (2006) tutkivat japani
laisten yritysten omistuksen vaikutusta osin
gonjakoon. Heidän tuloksensa ovat myös sa
mansuuntaisia easterbrookin (1984) ja Gugle
rin ja yurtoglunin (2003) esittämien päätelmien
kanssa. He löysivät tutkimuksessaan negatiivi
sen yhteyden omistuksen keskittymisen ja osin
kosuhteiden välillä. japanilaiset yritykset, joilla
omistusrakenne on keskittyneempi kuin muilla
tutkituilla yrityksillä, ovat valmiimpia vähentä
mään osinkojen kasvua, kun yrityksen tuotta
vuus kasvaa. Ne myös pyrkivät käyttämään
voittovarat investointeihin osingonjaon kustan
nuksella, kun sopiva investointikohde löytyy.
toisaalta, jos kyseiset yritykset ovat hyvin vel
kaisia, ne lisäävät osingonmaksua ja vähentävät
investointeja ja näin toimiessaan siirtävät varoja
pois velkojien ulottuvilta.

kun vähemmistöosakkeenomistajat hyöty
vät osakkeenomistuksestaan osinkotulojen kas
vun ja yrityksen arvonnousun kautta, heidän
yhteenlaskettu kokonaishyötynsä suurimman
osakkeenomistajan kassavirtaoikeuksien kas
vun aiheuttamista yritysjohdon valvonnan po
sitiivisista vaikutuksista ovat suurempia kuin
siitä aiheutuvat yhteenlasketut negatiiviset vai
kutukset. suurimman osakkeenomistajan kas
savirtaoikeuksien kasvu siis sitouttaa hänet
yritykseen ja samalla puolustamaan vähemmis
töosakkeenomistajien etuja, jottei yritysjohto
tee niitä vahingoittavia päätöksiä. Virheellisten
päätösten vähentyessä yrityksen voitot ja sa
malla osakkeenomistajien osinkotulot kasvavat.
suurimman osakkeenomistajan kassavirtaoi

� Coffeen �ukaan (2001) hajautettua o�istusj�rjestel���
kuvaavat vahvat arvo�a�eri�arkkinat, ankarat ja �aljastavat
�rit�st� koskevat standardit sek� h�v� �arkkinoiden l��in�
k�v��s, jossa �arkkinat huolehtivat �rit�ksen kontrolloin
nista ja valvonnasta. Keskitett�� o�istusj�rjestel��� kuvaa
vat t���illisesti �rit�st� kontrolloivat suuret osakkeeno�is
tajat, heikot arvo�a�eri�arkkinat, osakkeeno�istajan �ri
t�ksen valvonnasta saa�a suuri h�öt� sek� v�h�n �aljastavat
ja l��in�k���ttö��t �rit�st� koskevat standardit. Markki
nat n��ttelev�t vain vaati�atonta roolia �rit�sten kontrol
loinnissa, ja �ahdollista �rit�ksen valvontateht�v�� hoitavat
suuret �ankit, jotka huolehtivat o�istukseen liitt�vist� teh
t�vist�.



304

KAK 3 / 2009

keuksien lasku taas vähentää hänen sitoutumis
taan yritykseen ja yritysjohdon valvontaan.
samalla kasvaa riski, että yritysjohto tekee
osakkeenomistajia vahingoittavia päätöksiä,
jotka mahdollisesti pienentävät osakkeenomis
tajien osinkotuloja.

Suurimman osakkeenomistajan kassavirta
oikeuksien ja äänivaltaoikeuksien välinen
suhde

suurimman osakkeenomistajan kassavirtaoi
keuksien ja äänivaltaoikeuksien suhteella kuva
taan sitä, miten kyseiset oikeudet on onnistuttu
erottamaan toisistaan. kirjallisuudessa tunne
taan useita erilaisia tapoja erottaa yrityksen
äänivalta ja kassavirtaoikeudet toisistaan, mut
ta tunnetuimmat ovat kuitenkin useat osakela
jit7, pyramidiomistus8 ja ristiinomistusjärjestel

mät9. Mitä pienempi on kassavirtaoikeuksien ja
äänivaltaoikeuksien suhde, sitä suurempi on
äänivaltaoikeuksien ero suhteessa kassavirtaoi
keuksiin, ja siten sitä paremmin ne on tarkas
teltavassa maassa erotettu tarkasteltavien yri
tysten osalta. Vastaavasti mitä lähempänä yk
köstä on kassavirtaoikeuksien ja äänivaltaoi
keuksien välinen suhde, sitä vähemmän yrityk
sissä ne on erotettu toisistaan.

yritysten anglosaksisella ja mannereuroop
palaisella omistusperinteellä on eri tavat erot
taa yrityksen äänivalta ja kassavirtaoikeudet
toisistaan. Coffee (2001) luonnehtii anglosak
sista yhtiöjärjestelmää orientoituneeksi ulkois
ten sijoittajien suuntaan. yhtiöjärjestelmä pe
rustuu yhteisiin tottumuksiin ja traditioihin,
mikä merkitsee sitä, että omistus on selvästi
jakautunutta. listatut pörssiyhtiöt ovat usein
suuria, ja niistä vain muutama on yhteydessä
toisiinsa pyramidiomistuksella. Markkinat ovat
likvidit, ja yritysten valvonta toimii huonon
johtamisen poiskitkemisen osalta. toisaalta
Crama, leruth, renneboog ja urbain (1999)
kuvaavat koko yrityssektorin toimintaa man
nereuroopassa kansalaisoikeustraditioksi. yri
tysomistukselle heidän mukaansa on tyypillistä

7 �os �rit�s laskee useita osakelajeja liikkeelle, osa osakkeis
ta on niin sanottuja ��nivaltaisia ja osa ��nivallatto�ia
osakkeita. Ä�nivaltaero ��nivaltaisten ja ��nivallatto�ien
osakkeiden v�lill� on usein 5–19 ��nen luokkaa. Korvauk
sena t�st� ��nivaltaerosta osakkeeno�istajille, ��nivallatto
�illa osakkeilla on ensisijainen ja/tai suure��i oikeus �h
tiön jaka�aan osinkoon kuin ��nivaltaisilla osakkeilla.
Usein �rit�ksen o�istajat eiv�t edes laske ��nivaltaisia osak
keita noteerattaviksi arvo�a�eri�örssiin, ja n�in he suojele
vat o�istustaan �rit�ksess�.

8 P�ra�idio�istusrakenteessa sijoittaja o�istaa kohde�rit�s
t� v�lik�sien kautta. Sijoittaja ��st�� erotta�aan �rit�ksen
��nivaltaoikeudet ja kassavirtaoikeudet toisistaan vaikka
�rit�ksess� ei olisi eri ��nivaltaisia osakelajeja. Sijoittajan
osuus kohde�rit�ksen kassavirtaoikeuksista �uodostuu v�li
k�sien o�istusosuuksien tulosta eli esi�. olkoon o�istusket
jussa kol�e �rit�st� (A, B, C), joista sijoittaja o�istaa 51 %
eli �ksinkertaisen ene��istön ��nivallasta �rit�ksest� A.
Yrit�s A taas o�istaa 51 % �rit�ksest� B ja �rit�s B 51 %
kohde�rit�ksest� C. Sijoittaja o�istaa silloin �ksinkertaisen
ene��istön �rit�ksest� C �utta vain v�lik�sien o�istus
osuuksien tulon �rit�ksen kassavirtaoikeuksista eli 13,27 %.
Mit� ene���n v�lik�si� sijoittajan o�istusketjussa on sit�

suure��aksi �uodostuu h�nen o�istusosuutensa kassavir
taoikeuksien ja ��nivaltaosuuksien o�istusosuuden ero
kohde�rit�ksest�.

9 Ristiino�istuksessa kohde�rit�ksen ��nivalta jakautuu
usealle o�istusj�rjestel�ss� olevalle toi�ijalle. T�llainen
horisontaalinen o�istusj�rjestel�� vahvistaa h�vin keskei
sen o�istajan ase�aa ulkoisia �rit�svaltauksia vastaan. Si
joittajan o�istaessa kutakin �rit�st� suoraan sek� kunkin
�rit�ksen o�istaessa toisia �rit�ksi� eli e��suoraan sijoitta
jan kannalta, niin sijoittajan ��nivalta kussakin �rit�ksess�
on h�nen suorien o�istustensa ja �rit�sten e��suorien o�is
tusten su��a. Sijoittajan kassavirtaoikeudet kohde�rit�k
sess� �uodostuvat taas sijoittajan suoran o�istuksen ja
�rit�ksen osake���o�an ja �rit�ksen ristino�ista�atto�an
osake���o�an erotuksen suhteesta.
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sisäiset sijoittajat ja se, että mannereuroopassa
on vähän pörssilistattuja yrityksiä verrattuna
kansantalouden kokoon. tällöin omistus on
myös keskittyneempää ja monimutkaisempaa.
yritysten omistusmuotona ns. pyramidiomis
tusrakenteet ja useat osakelajit ovat myös var
sin yleisiä.

3. Millaiset olivat omistusrakenteet
Euroopassa 1990luvun lopussa?

Millaisia osuuksia sitten suurin osakkeenomis
taja omistaa keskimäärin euroopan maissa
pörssiyritysten kassavirta ja äänivaltaoikeuk
sista sekä näiden suhteesta?

Faccio ja lang (2002) selvittävät tutkimuk
sessaan suurimman osakkeenomistajan äänival
ta ja kassavirtaosuuksia 13:ssa eri euroopan
maassa. aineistona heillä on 4806 eurooppa
laista yritystä vuosilta 1996–2000. Heidän tut

kimuksessaan ovat mukana Belgia, englanti,
espanja, irlanti, italia, itävalta, Norja, Portu
gali, ranska, ruotsi, saksa, suomi sekä sveitsi.
Vähiten aineistoa on kerätty Belgiasta, josta on
tutkimuksessa 12 yritystä, ja eniten aineistoa on
englannista, josta on mukana yhteensä 1628
yritystä. tutkimusaineisto on muodostettu si
ten, että siihen on otettu mukaan vain ne yri
tykset, joissa suurimmalla osakkeenomistajalla
on vähintään viisi prosenttia yrityksen äänioi
keuksista. Viiden prosentin äänivaltarajaan on
päädytty sen vuoksi, että sen kriittisen rajan
alittavia yrityksiä voidaan pitää aidosti haja
omisteisina.

taulukko 1 perustuu Faccion ja langin
(2002) esittämään tutkimukseen. suurimman
osakkeenomistajan äänivaltaosuudet ovat ver
tailumaista korkeimpia saksassa. Muita vertai
lumaiden keskiarvoa korkeampia suurimman
osakkeenomistajan äänivaltaosuuksia omaavia

Taulukko 1. Taulukossa on esitett� ��nivaltaoikeudet 13:ssa Euroo�an �aassa vuosina 199�–2000, kun suurin
osakkeeno�istaja o�istaa v�hint��n 5 �rosenttia ��nivallasta (Faccio ja Lang 2002, 3�)

Maa aika yritysten keskiarvo keskihajonta alakvartiili Mediaani yläkvartiili
lkm

saksa 1996–1998 690 54,50 28,70 27,00 50,76 76,91
itävalta 1998–2000 095 53,52 22,77 34,00 54,70 75,00
ranska 1997–1998 604 48,32 25,55 28,70 50,00 66,00
italia 1996 204 48,26 21,00 31,39 50,11 63,15
sveitsi 1996–1998 189 46,68 25,97 22,50 50,00 63,00
espanja 1996–1998 610 44,24 29,59 20,00 35,73 65,03
Portugali 1997 086 41,00 19,18 22,28 44,95 52,30
Belgia 1998 012 40,09 23,20 19,49 39,56 55,86
suomi 1998 119 37,43 22,44 20,80 33,70 52,36
Norja 1998 149 31,47 20,18 15,10 27,78 43,59
ruotsi 1998 244 30,96 22,37 14,50 24,90 40,55
englanti 1996–1998 16280 25,13 17,87 13,28 18,02 30,19
irlanti 1998 068 21,55 16,39 10,39 16,64 26,56

kaikki maat 1996–2000 48060 38,48 26,10 15,96 30,01 53,98



306

KAK 3 / 2009

maita ovat itävalta, ranska, italia, sveitsi, es
panja, Portugali ja Belgia. Vertailtavien maiden
keskiarvoa alempia äänivaltaosuudet ovat suo
messa, Norjassa, ruotsissa, englannissa, ja kai
kista alhaisimpia osuudet ovat irlannissa. Pie
nin aineiston keskihajonta on irlannissa, eng
lannissa ja Portugalissa. suurimmat keskiha
jonnat ovat espanjassa ja saksassa. Mediaani
noudattaa samaa eri maiden mukaista järjestys
tä kuin tilastollinen keskiarvo. Maana espanja
tosin tekee tässä suhteessa poikkeuksen, ja se
jää mediaanilla mitattuna suomen ja Belgian
väliin. tähän on selvästi syynä ko. maan suuri
keskihajonta.

Faccion ja langin (2002) mukaan vertailta
ville euroopan maille on tyypillistä, että suurin
osakkeenomistaja on perhe ja että osakemark
kinoilla on useita rajoituksia äänivallan käytön
osalta. Poikkeuksen tässä tekevät kuitenkin
itävalta, irlanti ja englanti. irlannissa ei ääni
vallan käytölle ole asetettu rajoituksia. englan
nissa taas suurimman osakkeenomistajan ääni
vallan alhaisuus selittyy maan rahoitusmarkki
noiden kehittyneisyydellä ja laajuudella. suu
rimmalla osakkeenomistajalla ei ole tällöin
tarvetta valvoa yrityksen johtoa niin voimak
kaasti kuin muissa vertailtavissa euroopan
maissa. irlannille ja englannille on tyypillistä
yritysten osakkeiden laaja omistus ja perheiden
merkittävä omistusosuus pörssiyhtiöissä. eng
lannissa säädellään äänivallan käyttöä, mitä li
beraalin taloushallinnan omaksuneessa irlan
nissa ei juuri ilmene.

taulukossa 2 on kuvattu Faccion ja langin
(2002) tutkimuksen perusteella 13:n euroopan
maan suurimman osakkeenomistajan kassavir
taoikeudet siinä tapauksessa kun suurin osak
keenomistaja omistaa vähintään viisi prosenttia
yrityksen äänivallasta. kuten äänivaltaosuuk
sienkin osalta, myös suurimman osakkeenomis

tajan kassavirtaoikeuksien keskiarvon osalta,
kärkisijalla ovat edelleen saksa, itävalta ja
ranska. seuraavaksi tulevat nyt kuitenkin es
panja, Portugali, italia, Belgia ja sveitsi. Ver
tailtavien maiden keskiarvoa alhaisempia suu
rimman osakkeenomistajan kassavirtaoikeudet
ovat suomessa, ruotsissa, Norjassa, englannis
sa ja irlannissa. keskihajonta on pienintä edel
leen irlannissa ja englannissa. suurinta keski
hajonta on saksassa ja espanjassa. Mediaani
noudattaa samaa eri maiden mukaista järjestys
tä kuin keskiarvokin, lukuun ottamatta viittä
kärkisijalla olevaa maata, joiden järjestys on nyt
seuraava: itävalta, ranska, saksa, italia ja Bel
gia. ruotsin maasijoitus mediaanin osalta on
nyt Norjan ja englannin välissä.

taulukon 3 tilastoindikaattorien sisältö pe
rustuu Faccion ja langin (2002) tutkimukseen,
jossa on kuvattu 13:n euroopan maan kassavir
taoikeuksien ja äänivaltaoikeuksien suhde vuo
sina 1996–2000, kun suurin osakkeenomistaja
omistaa vähintään viisi prosenttia yrityksen ää
nivallasta. tällöin mitataan, miten hyvin ääni
valta on erotettu kassavirtaoikeuksista. tämä
äänivallan erottaminen tapahtuu pääsääntöises
ti eri osakelajien, pyramidiomistuksen ja ristiin
omistuksen kautta. Mitä enemmän kassavirta
oikeuksien ja äänivaltaoikeuksien suhde on
lukuarvoa yksi pienempi, sitä suurempi on kas
savirta ja äänivaltaoikeuksien ero, ja siten sitä
paremmin ne on tarkasteltavassa maassa ero
tettu.

Bennedsenin ja Nielsenin (2005) tutkimuk
sen mukaan kaikissa taulukossa 3 olevissa mais
sa paitsi sveitsissä, espanjassa, Portugalissa,
Belgiassa ja suomessa suositaan pyramidiomis
tusta ja usean osakelajin järjestelyitä. espanjas
sa, Portugalissa ja Belgiassa suositaan pelkäs
tään pyramidiomistusta, kun taas sveitsissä ja
suomessa pelkästään usean osakelajin järjeste
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Taulukko 2. Taulukossa on esitett� kassavirtaoikeudet 13:ssa Euroo�an �aassa vuosina 199� – 2000, kun suu
rin osakkeeno�istaja o�istaa v�hint��n 5 �rosenttia ��nivallasta (Faccio ja Lang 2002, 3�)

Maa aika yritysten keskiarvo keskihajonta alakvartiili Mediaani yläkvartiili
lkm

saksa 1996–1998 690 48,54 31,46 21,05 48,89 75,00
itävalta 1998–2000 095 47,16 23,52 25,50 50,00 65,00
ranska 1997–1998 604 46,68 26,69 24,69 48,98 66,00
espanja 1996–1998 610 42,72 30,46 18,50 32,55 64,91
Portugali 1997 086 38,42 20,45 19,83 39,31 52,00
italia 1996 204 38,33 25,13 16,61 39,68 56,83
Belgia 1998 120 35,14 24,96 14,98 36,10 51,81
sveitsi 1996–1998 189 34,66 24,69 12,85 29,00 51,00
suomi 1998 119 32,98 23,94 14,60 27,60 49,91
ruotsi 1998 244 25,15 23,06 09,45 17,30 33,55
Norja 1998 149 24,39 21,26 08,91 19,42 36,12
englanti 1996–1998 16280 22,94 17,87 10,96 16,21 29,66
irlanti 1998 068 18,82 17,32 06,76 14,24 26,03

kaikki maat 1996–2000 48060 34,64 26,76 13,02 25,90 51,00

Taulukko 3. Taulukossa on esitett� kassavirtaoikeuksien ja ��nivaltaoikeuksien keskin�inen suhde 13:ssa Eu
roo�an �aassa vuosina 199�–2000, kun suurin osakkeeno�istaja o�istaa v�hint��n 5 �rosenttia ��nivallasta
(Faccio ja Lang, 2002, 37)

Maa aika yritysten keskiarvo keskihajonta alakvartiili Mediaani yläkvartiili
lkm

espanja 1996–1998 610 0,941 0,178 1,000 1,000 1,000
ranska 1997–1998 604 0,930 0,189 1,000 1,000 1,000
Portugali 1997 086 0,924 0,218 1,000 1,000 1,000
englanti 1996–1998 16280 0,888 0,228 0,907 0,907 1,000
itävalta 1998–2000 095 0,851 0,224 0,704 1,000 1,000
suomi 1998 119 0,842 0,246 0,800 1,000 1,000
saksa 1996–1998 690 0,842 0,267 0,709 1,000 1,000
irlanti 1998 068 0,811 0,321 0,683 1,000 1,000
ruotsi 1998 244 0,790 0,339 0,526 1,000 1,000
Belgia 1998 120 0,779 0,360 0,596 1,000 1,000
Norja 1998 149 0,776 0,341 0,532 1,000 1,000
italia 1996 204 0,743 0,337 0,548 0,971 1,000
sveitsi 1996–1998 189 0,740 0,290 0,468 0,830 1,000

kaikki maat 1996–2000 48060 0,868 0,255 0,852 0,852 1,000



308

KAK 3 / 2009

lyitä. suurin ero kassavirtaoikeuksien ja ääni
valtaoikeuksien välillä taulukossa 3 on sveitsis
sä, italiassa, Norjassa ja Belgiassa. Pienin ero
vastaavasti on espanjassa, ranskassa ja Portu
galissa. suomi on sijalla kuusi.

4. Mitä kertoo uusin Suomen
pörssiyritysten vertailuaineisto?

tätä tutkimusta varten kerättiin suomen arvo
paperiyhtiöiden vuosikertomuksista vastaavat
vertailuluvut vuosilta 2002–2007 (ks. aho
2009).

otokseen on valittu yhteensä 97 yritystä,
jotka (1) ovat kyseisinä vuosina olleet toimin
nassa ja pörssissä, (2) ja jotka kuuluvat valittui
hin kuuteen toimialaan sekä (3) joissa suurin
osakkeenomistaja omistaa vähintään 5 % yrityk
sen kokonaisäänivallasta. Valittuja toimialoja
ovat informaatioteknologia, kulutustavarat ja
palvelut, teollisuustuotteet ja palvelut, perus
teollisuus, rahoitusala sekä päivittäistavarat.
suomen elinkeinoelämän toimialoista jäävät
analyysistä siis pois terveydenhuolto, tervey
denhoito, yhdyskuntapalvelut, energiaala sekä
tietoliikennepalvelut. Viiden prosentin äänival
tarajaan päädytään sen vuoksi, että sitä pie
nempiä yrityksiä voidaan pitää hajaomisteisina.
tässä suhteessa tutkimuksessa noudatettiin ai
kaisempaa eurooppalaista tutkimustraditiota.

ajanjakson 2002–2007 aikana eniten yrityk
siä oli noteerattavina pörssissä vuonna 2002,
jolloin niitä oli yhteensä 153. Vähiten yrityksiä
oli noteerattavina pörssissä vuonna 2007, jol
loin niitä oli vain 139. yhteensä 97:n yrityksen
otoskoko (noin 70 %) mahdollistaa saamaan
melko tarkan kuvan pörssilistan yritysten omis
tusrakenteiden ja taloudellisen tilan yhtäjaksoi
sesta kehityksestä.

taulukossa 4 esitetään suurimman osak

keenomistajan äänivaltaoikeuksien jakaumia
tunnuslukujen valossa vuosina 2002–2007.
taulukkoon on otettu mukaan yhteensä 97 yri
tystä, joissa suurin osakkeenomistaja omistaa
vähintään viisi prosenttia yrityksen äänivallas
ta. suurimman osakkeenomistajan äänioikeuk
sien keskiarvo ja mediaani olivat 31,48 % ja
28,01 % vuosien 2002–2007 aikana (kts. tau
lukko 4). Vastaavat luvut 1990luvun lopulla
suomelle olivat 37,43 % ja 33,70 % ja kaikille
euroopan maille taas 38,48 % sekä 30,01 %
(kts. taulukko 1). äänivaltaoikeudet ovat siis
laskeneet suomessa 1990luvun lopun tasosta
ja vastaavista euroopan maiden keskimääräi
sestä tasosta. Maittain vertaillen suomessa siis
suurimman osakkeenomistajan äänivaltaosuu
det laskivat 2002–07 1990luvun ruotsin ja
Norjan tasolle (kts. taulukot 1 ja 4). Vuosittain
tarkasteltuna suurimman osakkeenomistajan
äänioikeuksien osuus näyttää laskevan vuosi
vuodelta paitsi vuonna 2007 (kts. taulukko 4).
keskiarvo laskee vuoden 2002 32,97 %:sta
vuoden 2006 29,87 %:iin, mutta nousee 30,75
%:iin vuonna 2007. Mediaani laskee toisin
kuin keskiarvo, joka on 30,80 % vuonna 2002
ja 24,92 % vuonna 2007. Vuodessa 2007 on
myös muista vuosista poikkeavaa se, että ääni
valtaosuuksien keskihajonta on selvästi suu
rempi kuin aikaisemmin.

Faccion ja langin (2002) tutkimuksessa mi
tattuun 1990luvun tasoon nähden suomen
vuoden 2007 äänivaltaosuudet ovat siis laske
neet huomattavasti (kts. taulukko 1 ja 4). tämä
johtaa agenttiteorian mukaan siihen, että yri
tyksen suurimman osakkeenomistajan äänival
lan lasku vähentää yritysjohdon valvontaa ja
sitä kautta hankaloittaa päätöksentekoa, nostaa
voittojen jakamiskustannuksia, kasvattaa yri
tysjohdon virheinvestointeja ja lisää yrityksen
tehotonta varojen käyttöä. toisaalta suurim
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Taulukko 4. Taulukossa on esitett� suuri��an osakkeeno�istajan osuus ��nivallasta suo�alaisissa �örssi�ri
t�ksiss� vuosina 2002–2007, kun suurin osakkeeno�istaja o�istaa v�hint��n 5 �rosenttia ��nivallasta (Aho
2009, 41, Helsingin arvo�a�eri�örssi�rit�sten tunnusluvut 2002–2007)

aika yritysten keskiarvo keskihajonta alakvartiili Mediaani yläkvartiili
lkm

2002 97 32,97 16,83 19,50 30,80 46,00
2003 97 32,77 17,11 18,70 29,21 45,40
2004 97 31,60 17,16 18,10 28,68 43,60
2005 97 30,93 15,15 17,62 27,54 44,10
2006 97 29,87 17,05 17,00 25,13 40,40
2007 97 30,75 19,54 16,56 24,92 43,60

2002–2007 97 31,48 17,46 17,91 28,01 44,47

Taulukko 5. Taulukossa on esitett� suuri��an osakkeeno�istajan osuus kassavirrasta suo�alaisissa �örssi�ri
t�ksiss� vuosina 2002–2007, kun suurin osakkeeno�istaja o�istaa v�hint��n 5 �rosenttia ��nivallasta (Aho
2009, 42, Helsingin arvo�a�eri�örssi�rit�sten tunnusluvut 2002–2007)

aika yritysten keskiarvo keskihajonta alakvartiili Mediaani yläkvartiili
lkm

2002 97 27,45 15,12 15,24 25,30 36,90
2003 97 27,18 15,44 14,60 25,26 36,27
2004 97 26,17 15,05 14,41 24,26 35,07
2005 97 25,31 15,03 12,77 23,48 34,10
2006 97 24,72 14,65 13,40 22,20 31,10
2007 97 25,32 17,95 12,95 20,75 31,74

2002–2007 97 26,03 15,55 13,47 23,05 34,90

man osakkeenomistajan äänivallan lasku vä
hentää hänen kykyään siirtää yrityksen varoja
ja omaisuutta vähemmistöosakkeenomistajien
ulottumattomiin. lisäksi suurimman osakkeen
omistajan äänivallan lasku vähentää hänen ky
kyään vaatia ylisuurta palkkaa yrityksestä.

taulukossa 5 esitetään suurimman osakkeen
omistajan kassavirtaoikeudet tunnuslukujen
valossa vuosina 2002–2007. suurimman osak
keenomistajan kassavirtaoikeudet ovat ajanjak
solla 2002–2007 keskiarvon osalta 26,03 % ja
mediaanin osalta 23,05 %. Vastaavat 90luvun

lopun suomen luvut olivat 32,98 % ja 27,60 %
sekä kaikille euroopan maille 34,64 % ja
25,90 % (kts. taulukko 2). suomen vuosien
2002–2007 kassavirtaoikeudet ovat siis laske
neet merkittävästi 1990luvun lopun suomen
ja euroopan maiden tasosta.

Vuosittain tarkasteltuna suurimman osak
keenomistajan kassavirtaoikeudet ovat samalla
lailla muuttuneet kuin äänivaltaoikeudet, eli
keskiarvo on laskenut vuodesta 2002 vuoteen
2006, ja vuonna 2007 se on taas noussut, jolloin
myös keskihajonta kasvoi. Mediaani taas laski
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Taulukko �. Taulukossa on esitett� suuri��an osakkeeno�istajan osuus kassavirtaoikeuksien ja ��nivaltaoikeuk
sien suhteet suo�alaisissa �örssi�rit�ksiss� vuosina 2002–2007, kun suurin osakkeeno�istaja o�istaa v�hint��n
5 �rosenttia ��nivallasta (Aho 2009, 42, Helsingin arvo�a�eri�örssi�rit�sten tunnusluvut 2002–2007)

aika yritysten keskiarvo keskihajonta alakvartiili Mediaani yläkvartiili
lkm

2002 97 0,86 0,24 0,68 1,00 1,00
2003 97 0,86 0,24 0,64 1,00 1,00
2004 97 0,86 0,25 0,62 1,00 1,00
2005 97 0,85 0,25 0,61 1,00 1,00
2006 97 0,87 0,24 0,64 1,00 1,00
2007 97 0,85 0,25 0,64 1,00 1,00

2002–2007 97 0,86 0,24 0,64 1,00 1,00

joka vuonna (kts. taulukko 5). Faccion ja lan
gin (2002) tutkimuksen tuloksiin nähden suo
men vuoden 2007 kassavirtaoikeuksien keski
arvo 25,32 % ja mediaani 20,75 % ovat selväs
ti alhaisemmat kuin vastaavat luvut 1990luvun
lopulla, jolloin suomessa nämä tunnusluvut
olivat 32,98 % ja 27,60 % (kts. taulukot 2 ja
5).

agenttiteorian kannalta katsottuna suomen
aineistossa havaittu suurimman osakkeenomis
tajan kassavirtaoikeuksien lasku vähentää suu
rimman osakkeenomistajan saamia tuloja yri
tyksestä, jos yrityksellä menee hyvin. Mitä vä
hemmän suurin osakkeenomistaja taas saa yri
tyksestä tuloja, sitä huonommin hän pystyy
kattamaan yritysjohdon valvonnasta aiheutuvat
kustannukset ja sitä vähemmän hän yleensä ha
luaa valvoa yritysjohtoa. tällä yritysjohdon
valvonnan vähenemisellä taas voi olla tunnet
tuja vahingollisia seurauksia vähemmistöosak
keenomistajille. suurimman osakkeenomistajan
vaikutusvallan lasku voi toisaalta vähentää hä
nen kykyään vähentää osinkotulojen kasvua,
kun yrityksellä menee hyvin.

taulukossa 6 esitetään vastaavasti suurim
man osakkeenomistajan kassavirtaoikeuksien

ja äänioikeuksien suhde tunnuslukujen valossa
vuosina 2002–2007. suurimman osakkeen
omistajan kassavirtaoikeuksien ja äänivallan
välinen suhde on ajanjaksolla 2002–2007 kes
kiarvon mukaan 0,86 ja mediaanin mukaan 1.
Vastaava suhde suomessa oli 1990luvun lopul
la keskiarvon osalta 0,84 ja mediaanin osalta
1,00 ja euroopan maiden vastaavasti 0,87 ja
0,85 (kts. taulukko 3).

kassavirtaoikeuksien ja äänivallan suhteen
keskiarvossa ja mediaanissa ei ole siis tapahtu
nut mainittavia muutoksia tarkasteltujen vuo
sien mittaan. tosin vuosittain tarkasteltuna
ajanjaksolla 2002–07 suomessa alakvartiili las
ki vuoden 2002 0,68:n tasosta ja se oli 0,64
vuonna 2007 (kts taulukko 6). Vastaava alak
vartiili suomessa 1990luvun lopulla oli 0,80 ja
euroopan maissa keskimäärin 0,85, joten suo
messa kyseisessä alakvartiilissä on tapahtunut
merkittävää muutosta suomen ja Mannereu
roopan maiden 1990lopun lukuihin nähden
(kts. taulukot 3 ja 6).

agenttiongelman kannalta katsottuna kas
savirtaoikeuksien ja äänivaltaoikeuksien välisen
suhteen pysyminen lähestulkoon ennallaan an
taa viitteitä siitä, ettei suurimman osakkeen
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omistajan käyttäytymisessä ole tapahtunut mai
nittavia muutoksia erottaa yrityksen äänivalta
kassavirtaoikeuksista. kassavirtaoikeuksien ja
äänivaltaoikeuksien suhteen alakvartiilin alene
minen kielii kuitenkin jonkinlaisesta kyseisen
jakauman muodon muutoksesta kohti suurem
paa määrää käyttää erilaisia tapoja erottaa ne
toisistaan.

5. Yhteenveto

tässä artikkelissa käsiteltiin agenttiongelmaa
yritysjohdon, suurimman osakkeenomistajan ja
vähemmistöosakkeenomistajien näkökulmasta.
agenttiongelmassa on kyse siitä, miten yrityk
sen päätöksentekoa hoidetaan, ja myös siitä,
onko se kaikkien yrityksen päätöksenteosta
riippuvaisten osapuolten etujen mukaista.

yritysjohdon ja osakkeenomistajien välises
sä agenttiongelmassa on kyse siitä, ettei yritys
johto toimi osakkeenomistajien etujen mukai
sesti, vaan toimillaan mahdollisesti vahingoittaa
yrityksen taloudellista tilaa kasvattamalla esi
merkiksi yritystä velkarahoitteisesti liikaa. yri
tysjohto voi myös pyrkiä kasvattamaan toimil
laan omaa valtaansa osakkeenomistajien kus
tannuksella. osakkeenomistussuojan ollessa
puutteellinen suurimmat osakkeenomistajat
pyrkivät puolustamaan omia ja samalla muiden
osakkeenomistajien etuja valvomalla yritysjoh
don toimintaa. usein yritysjohto on sama kuin
suurimmat osakkeenomistajat, tai suurimmat
osakkeenomistajat ja yritysjohto toimivat niin
läheisessä yhteistyössä, että ne käytännössä toi
mivat toistensa etuja ajaen. agenttiongelma
suppenee tällöin suurimpien osakkeenomista
jien ja vähemmistöosakkeenomistajien välisek
si agenttiongelmaksi. suurimmat osakkeen
omistajat voivat pyrkiä vahingoittamaan toimil
laan vähemmistöosakkeenomistajia siirtämällä

yrityksen varoja näiden ulottumattomiin. tässä
ristiriitatilanteessa yrityksen kassavirtaoikeuk
sien ja äänivallan jakauma sekä niiden suhde
näyttelee merkittävää roolia.

agenttiteorian mukaan yrityksen suurim
man osakkeenomistajan äänivallan kasvu/lasku
vähentää/lisää yritysjohdon valvontaa ja sitä
kautta hankaloittaa/tehostaa päätöksentekoa,
nostaa/laskee voittojenjakamiskustannuksia,
kasvattaa/vähentää yritysjohdon virheinves
tointeja ja lisää/vähentää yrityksen tehotonta
varojen käyttöä. toisaalta suurimman osak
keenomistajan äänivallan lasku/kasvu myös
vähentää/lisää suurimman osakkeenomistajan
kykyä siirtää yrityksen varoja vähemmistöosak
keenomistajien ulottumattomiin sekä vähen
tää/lisää suurimman osakkeenomistajan kykyä
hankkia yrityksen omaisuutta omalta kannalta
katsoen edullisilla ehdoilla omaan käyttöön.
lisäksi suurimman osakkeenomistajan äänival
lan lasku/kasvu vähentää/kasvattaa hänen ky
kyään vaatia ylisuurta palkkaa yrityksestä.

agenttiteorian mukaan suurimman osak
keenomistajan kassavirtaoikeuksien lasku/kas
vu vähentää/kasvattaa suurimman osakkeen
omistajan saamia tuloja yrityksestä, jos yrityk
sellä menee hyvin. Mitä vähemmän/enemmän
suurin osakkeenomistaja taas saa yrityksestä
tuloja, sitä huonommin/paremmin hän pystyy
kattamaan yritysjohdon valvonnasta aiheutuvat
kustannukset ja sitä vähemmän/enemmän hän
haluaa valvoa yritysjohtoa. tällä yritysjohdon
valvonnan vähenemisellä/kasvulla taas voi olla
tunnettuja vahingollisia/hyödyllisiä seurauksia
vähemmistöosakkeenomistajille. toisaalta suu
rimman osakkeenomistajan vaikutusvallan las
ku/kasvu voi heikentää hänen kykyään vähen
tää/lisätä osinkotulojen kasvua, kun yrityksellä
menee hyvin.

suurimman osakkeenomistajan kassavirta
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oikeuksien ja äänivallan suhde taas kuvaa sitä
miten hän on pystynyt erottamaan nämä toisis
taan käyttämällä hyväksi pyramidi, ristiinomis
tus sekä usean osakelajin järjestelyitä. Mitä
pienempi on kassavirtaoikeuksien ja äänivalta
oikeuksien suhde, sitä suurempi on äänivalta
oikeuksien ero suhteessa kassavirtaoikeuksiin,
ja siten sitä paremmin ne on erotettu tarkastel
tavien yritysten osalta. Vastaavasti mitä lähem
pänä arvoa yksi on kassavirtaoikeuksien ja ääni
valtaoikeuksien välinen suhde, sitä vähemmän
yrityksissä ne on erotettu toisistaan.

artikkelissa verrattiin myös suomen pörs
siyritysten suurimman osakkeenomistajan kas
savirta ja äänivaltaoikeuksien sekä niiden suh
teen kehittymistä 1990luvun lopun tilanteesta
aina vuosien 2002–2007 tilanteeseen asti. tästä
artikkelista käy nyt selvästi ilmi, että suurim
man osakkeenomistajan ääni ja kassavirtaoi
keudet ovat laskeneet huomattavasti 1990lu
vun tasoon verrattuna. Nämä ovat merkittä
vimmät tuloksemme.

suomessa suurimman osakkeenomistajan
äänivaltaosuudet laskivat 1990luvun ruotsin
ja Norjan tasolle sijoituksen oltua aikaisemmin
1990luvun lopussa Belgian ja Norjan välissä.
kassavirtaoikeuksien osalta suomen tilanteessa
ei ole tapahtunut sijoituksen osalta suurta muu
tosta muihin vertailumaihin nähden. suurim
man osakkeenomistajan kassavirtaosuuksien ja
äänivallan välinen suhde ei kuitenkaan ole mer
kittävästi muuttunut. suurimmilla osakkeen
omistajilla ei ole ilmeisesti enää niin suurta
tarvetta hankkia itselleen yrityksen äänivaltaa
ajaakseen omia ja muiden osakkeenomistajien
etuja yritysjohtoa vastaan kuin oli vielä 1990
luvun lopussa. tosin suurimpien osakkeen
omistajien kassavirtaoikeuksienkin yleinen
lasku 1990luvun tasoon nähden antaa selkeitä
viitteitä myös osakkeenomistajien vähentynees

tä motivaatiosta sitoutua yhtiöön osinkotuloja
kahmimalla. suurimman osakkeenomistajan
kassavirtaosuuksien ja äänivallan välinen suhde
ei kuitenkaan ole merkittävästi muuttunut tar
kasteltuina vuosina. 
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