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1. Johdanto

uusi osakeyhtiölaki (624/2006) astui voimaan

1.9.2006. lainvalmistelijoiden tavoitteena on
ollut luoda kilpailukykyisempi ja joustavampi
osakeyhtiölaki, joka huomioi vähemmistösijoit
tajien oikeudet (osakeyhtiölakityöryhmän mie
tintö 2003 ja Hallituksen esitys 109/2005).
lainsäädännön konkreettisia vaikutuksia hy
vään hallintotapaan (corporate governance),
sijoittajansuojaan ja rahoitusmarkkinoiden toi
mintaan ei ole kuitenkaan systemaattisesti tut
kittu aikaisemman osakeyhtiölain 734/1978
(voimaan 1. tammikuuta 1980) osalta, eikä si
ten ole ollut kattavaa tietoa siitä, millaisia vai
kutuksia osakeyhtiölainsäädännöllä on ollut ja
miten lakia olisi pitänyt muuttaa, jotta lainsää

* Kiit����e Mikko �epp�����ke�� ko��enteista kirjoituk�
see��e sek�� Ari �yytist�� ja Iikka Kuosaa hy�dyllisist��
keskusteluista.

täjien tavoitteet toteutuisivat. tässä artikkelissa
alustavasti selvitetään sekä vuoden 1980 osake
yhtiölain että uuden lain vaikutuksia sijoitta
jansuojaan1.
Viime vuosina on ilmestynyt runsaasti em
piirisiä tutkimuksia lainsäädännön vaikutuksis
ta rahoitusmarkkinoilla ja elinkeinoelämässä.
tämän ns. laki ja rahoitus (law and finance)
tutkimuksen lähtökohtana ovat la Portan,
Yhti�oikeuden keskeinen teht��v�� kaikkialla �aail�assa
on s����dell�� sijoittajansuojaa �Kraak�an, Davies, �ans�ann,
�ertig, �opt ja Rock 2004�. Suo�essa kuten �uualla �aail�
�assa sijoittajansuojaa �����ritt��v�� lains����d��nt� kattaa puo�
lestaan �erkitt��v��n osan yritysten hyv���� hallintotapaa kos�
kevasta lains����d��nn�st��. T�����n lis��ksi se vaikuttaa ep��suo�
rasti siihen, �illaiseksi hallintotapa yrityksiss�� k��yt��nn�ss��
�uokkaantuu. Yksinkertaisuuden ja t��s���llisyyden vuoksi
puhu��e jatkossa pelk��st����n sijoittajansuojasta.
1
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lopezdesilanesin, shleiferin ja Vishnyn
(1997, 1998) kehittämät osakkeenomistajien ja
velkojien suojaa määrittävät indeksit, joiden
avulla lainsäädännön määrittämää sijoittajan
suojan tasoa eri maissa pyritään mittaamaan.
Nämä indeksit muodostavat nykyään vakiintu
neen lähtökohdan lainsäädännön vaikutusten
tutkimiseen. saatujen tulosten perusteella on
selvää, että sijoittajansuojaa parantava lainsää
däntö vaikuttaa suotuisasti rahoitusmarkkinoi
den toimintaan. Hyvän sijoittajansuojan takaa
va lainsäädäntö edistää yritysten ulkoisen ra
hoituksen saatavuutta ja pienentää sen kustan
nuksia. tämän seurauksena rahoitusmarkki
noiden likviditeetti paranee ja toiminta tehos
tuu. sijoittajansuojan kohentaminen edistää
tuottavuuden ja kansantalouden kasvua. yri
tysten kansainvälistymisen ja euroopan inte
graation myötä yhtiöoikeudesta ja sijoittajan
suojasta on tullut myös keino vaikuttaa siihen,
miten kilpailukykyisen toimintaympäristön val
tio lainsäädännöllään tarjoaa yrityksille.
tässä artikkelissa alustavasti kartoitetaan
vuoden 1980 osakeyhtiölain, sen uudistusten ja
vuoden 2006 uuden lain vaikutuksia sijoittajan
suojan tasoon rakentamalla aiempaan kirjalli
suuteen (la Porta ym. 1997, 1998, Pistor 2000,
Pistor, raiser ja �elfer 2000, �laeser, johnson
ja schleifer 2001, ja Hyytinen, kuosa ja takalo
2003a, 2003b) perustuen lainsäädännön eri
ulottuvuuksia mittaavia indeksejä. indeksit
osoittavat, että vuoden 1980 laki paransi sekä
osakesijoittajien että velkojien oikeuksia, mutta
velkojien suoja parani enemmän kuin osak
keenomistajien oikeudet. tämä saattaa selittyä
sillä, että pankkikeskeisillä rahoitusmarkkinoil
la velkojien suojaa parantavilla lainsäädännön
uudistuksilla oli enemmän tarvetta kuin kehit
tymättömillä osakemarkkinoilla toimivien osa
kesijoittajien oikeuksien kohentamisella.
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Vuoden 1980 muutos on käytetyillä indek
seillä mitattuna merkittävä parannus sijoitta
jansuojassa. samaa ei kuitenkaan voi sanoa
uudesta laista. alustavien tutkimustulostemme
perusteella uusi laki parantaa sijoittajansuojaa
vain vähän: kolme yhdeksästä kokoamastamme
osakkeenomistajien oikeuksia mittaavasta in
deksistä paranee vain hieman. Velkojien oi
keuksiin uusi osakeyhtiölaki ei indekseillä mi
tattuna vaikuta. tutkimustuloksemme ei kui
tenkaan ole ristiriidassa lainvalmistelijoiden
tavoitteen kanssa; he ovat saattaneet onnistua
lisäämään osakeyhtiölain tahdonvaltaisuutta
ilman, että sijoittajansuoja heikkenee. Mikäli
tämä toteutuu myös käytännössä, kyseessä on
tervetullut lakiuudistus. Viimeaikaisen talous
tieteellisen tutkimuksen valossa olisi kuitenkin
voinut odottaa voimakkaampia uudistuksia vä
hemmistösijoittajien oikeuksien turvaamiseksi.
ymmärtääksemme paremmin vuoden 1980
osakeyhtiölain merkityksen, aloitamme kirjoi
tuksen palauttamalla mieleen olosuhteet, joissa
se suunniteltiin (luvut 2–3). luvussa 4 käym
me läpi lyhyesti osakeyhtiölainsäädännön kehi
tystä 1980luvulta nykypäivään ja uuden lain
taustoja. luvussa 5 selvitämme tutkimusmeto
dimme. luvuissa 6–7 kuvaamme päätuloksem
me vuosien 1980 ja 2006 osakeyhtiölakien vai
kutuksista sijoittajansuojaan. johtopäätökset
löytyvät luvusta 8.

2. Suomen rahoitusjärjestelmän ja
sijoittajansuojaa koskevan
lainsäädännön yleispiirteet
1970-luvulla2
1970luvulla julkinen valta säänteli laajasti ra
1970�luvun rahoitusj��rjestel����� on tarke��in kuvattu
esi�erkiksi Tarkan �1988� kirjoituksessa ja sijoittajansuojaa
koskevaa lains����d��nt��� Rainion �2006� tutki�uksessa.
2
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Taulukko 1. �sake� ja luotto�arkkinoiden kehitys 1970�luvulla
1970,0

1975,0

1980,0

luottolaitosten lainananto (milj. mk)
– yhteensä
– josta teollisuudelle
– josta kaupalle

27 629,0
8 189,0
3 357,0

67 216,0
22 510,0
8 198,0

108 887,0
47 174,0
18 214,0

Helsingin arvopaperipörssi myynti (1000 mk)
– yhteensä*
– osakkeet
– josta teollisuus
– josta pankit

77 271,0
53 160,0
37 500,0
11 519,0

207 923,0
143 081,0
91 352,0
41 147,0

698 846,0
307 954,0
232 319,0
75 635,0

Bkt (milj. mk)**

44 857,7

101 882,3

186 139,9

** ml. osakkeet, merkintäoikeudet, debentuurit ja obligaatiot.
** 1981 markkinahintaan.

hoitusmarkkinoiden toimintaa. julkisen vallan
itsensä harjoittamalla lainanannolla sekä sen
sääntelemällä pankkien lainanannolla oli mer
kittävä rooli rahoitusmarkkinoilla. Vähemmän
säännöstellyt rahoitusmarkkinoiden alueet, ku
ten arvopaperimarkkinat, jäivät merkityksel
tään suppeaksi. Helsingin arvopaperipörssissä
oli 1970luvun alussa noteerattu vain noin 40
yritystä. Vaikka määrä kasvoi vuosikymmenen
kuluessa, pankkisektorin kilpailukyky säilyi
rahoitusmarkkinoilla ylivoimaisena arvopape
rimarkkinoihin verrattuna muun muassa vero
tussyistä. lukuisat tekijät heikensivät piensi
joittajien asemaa ja siten hidastivat arvopaperi
markkinoiden kehittymistä: yritysten omistus
oli keskittynyt, yritysten ristiinomistukset ja
pankkien yritysomistukset olivat huomattavia.
taulukossa 1 on kuvattu suomen rahoitusmark
kinoiden kehitystä vertailemalla osake ja luot
tomarkkinoiden kokoa 1970luvun kuluessa.
yksi este piensijoittajien aseman kohentu
miselle ja osakemarkkinoiden kehittymiselle oli
sijoittajansuojaa sääntelevän lainsäädännön
puutteellisuus. sijoittajansuojasta säädettiin
1970luvulla lähinnä osakeyhtiölaissa, joka oli

peräisin 1800luvulta (laki osakeyhtiöistä, an
nettu 2.5.1895, voimaan 1. heinäkuuta 1896).
Velkojiensuojaa määrittäviä lakeja olivat osake
yhtiölain ohella sitä vieläkin vanhempi kon
kurssisääntö 31/1868 (voimaan 9. marraskuuta
1868), sekä akordilaki 148/1932 (voimaan 19.
toukokuuta 1932) ja irtaimistonkiinnityslaki
55/1923 (voimaan 1. maaliskuuta 1923). Nämä
lait pysyivät sijoittajien suojaa määrittäviltä sää
döksiltään muuttumattomina läpi 1970luvun,
vaikka taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehi
tyksen seurauksena erityisesti osakeyhtiölakiin
oli kohdistunut muutospaineita jo 1900luvun
alusta. tässä artikkelissa keskitytään osakeyh
tiölakiin ja sen uudistuksiin.3
Konkurssilains����d��nt��� uudistettiin 1990�luvun alussa,
jolloin koko konkurssilains����d��nt� �onipuolistui ja nyky�
aikaistui huo�attavasti. Akordilaki oli voi�assa vuoden
1992 loppuun ja ku�ottiin konkurssilains����d��nn�n uudis�
tuksen yhteydess��. Korkea���en, Koskisen ja Takalon �2006�
tutki�uksen �ukaan uudistukset paransivat �erkitt��v��sti
suo�alaisten yritysten arvoa. Irtai�istokiinnityslain korva�
si vuonna 1986 laki yrityskiinnityksist�� 634/1984 �voi�aan
1.1.1986�, jonka vaikutus on ensi kertaa otettu huo�ioon
t��ss�� artikkelissa.
3
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3. Osakeyhtiölainsäädäntö
1970-luvulla
suomen ensimmäinen osakeyhtiöitä koskeva
asetus on vuodelta 1864. se pohjautui ranskan
lainsäädäntöön, ja sille oli tyypillistä osakeyh
tiötä koskevan sääntelyn jättäminen yhtiösopi
muksen varaan. 1970luvulla voimassa ollut
vuoden 1895 osakeyhtiölaki perustui ruotsin
ja Norjan samanaikaisiin lainvalmistelutöihin.
laki oli hyvin väljä: siinä säänneltiin vain osa
keyhtiön yleispiirteet ja jätettiin niiden puitteis
sa osakkaille vapaus sopia yritykselle tarpeelli
sista lisämääräyksistä yhtiöjärjestyksessä, minkä
sisältöä ei juuri rajoitettu. lain säännökset kos
kivat lähinnä yrityksen perustamista ja voiton
jakoa.
Vuoden 1895 osakeyhtiölaki soveltui voi
maantuloajankohtansa agraaritalouteen, mutta
talouden alkaessa kehittyä se osoittautui puut
teelliseksi. sen suurimpia puutteita olivat osa
kepääoman suorittamiseen ja sen korottami
seen liittyvät jäykät säännöt, sekä osakepää
oman alentamiseen, tilintarkastukseen ja fuu
sioihin liittyvien sääntöjen puutteellisuus. siitä
puuttuivat myös yrityksen rahoittamista koske
vat yksityiskohdat ja osakeyhtiön selvitystilaan
asettamista koskevat säädökset. yhtiölainsää
dännön sijasta julkinen valta säänteli monella
muulla tavalla yritysten toimintaa, mutta talou
den kehittyessä lainsäädännön puutteet johti
vat epäyhtenäiseen käytäntöön yritysten sään
telyssä. koska lakia muutettiin ja täydennettiin
sen voimassaoloaikana vain 10 kertaa, voidaan
kuitenkin todeta, että laki oli iästään huolimat
ta toimiva ja monissa kohdissa joustava. laki
oli voimassa vuoteen 1980 saakka.
osakeyhtiölaki ei alun perin sisältänyt kuin
yhden varsinaisesti vähemmistön oikeuksia
määrittävän säännöksen (oyl 31 §), joka
486

myöntää osakkeenomistajille, jotka omistavat
1/10 osakepääomasta, oikeuden kutsua koolle
yhtiökokouksen.4 laki sisälsi kuitenkin useita
sääntöjä, joiden tarkoitus oli turvata kaikkien
osakkaiden asemaa, mutta joilla oli erityistä
merkitystä vähemmistöosakkaille. tällaiset
säännöt liittyivät esimerkiksi osakeyhtiön pe
rustamiseen, osakepääoman maksuun sekä yh
tiöjärjestyksen muuttamiseen.
osakeyhtiölain säännökset eivät ajan mit
taan riittäneet tehokkaasti ehkäisemään enem
mistöosakkaiden vallan väärinkäytöksiä. tämä
loi jo 1930luvulla paineita lainuudistuksiin,
joita tehtiinkin, jotta osakkeenomistajien ja eri
tyisesti vähemmistöosakkaiden oikeusturvaa
olisi saatu lisättyä. Vuonna 1935 tehdyn lain
muutoksen (350/1935, voimaan 15. marras
kuuta 1935) tavoitteena oli turvata kaikkien
osakkeenomistajien asema, ja tätä kautta suo
jella vähemmistöosakkaiden oikeuksia. tältä
osin merkittävin uudistus oli ns. osakeyhtiöoi
keudellinen yleissäännös, jonka mukaan osak
keenomistajia ei saa yhtiökokouksen päätösten
perusteella asettaa eriarvoiseen asemaan.
Vuonna 1980 tuli voimaan uusi osakeyhtiö
laki 734/1978, joka laadittiin jälleen yhteispoh
joismaisena hankkeena. Pohjoismainen yhteis
työ lainvalmistelussa sekä lainsäädännön skan
dinaavinen alkuperä vaikuttivatkin laajasti
suomalaisen osakeyhtiölain kehitykseen 1980
luvulle saakka. lain valmistelu oli laaja projek
ti, joka oli aloitettu jo 1960luvulla. Vuoden
1980 laki perustui vanhaan vuoden 1895 lakiin,
mutta se säänteli myös monia sellaisia kysy
myksiä, joita ei aiempi laki ollut huomioinut
ollenkaan tai joita koskevat säännökset olivat
olleet niukkoja.
Yhti�j��rjestyksess�� voitiin s����t���� �y�s piene�pi osuus
osakep����o�asta riitt��v��ksi.

4
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lakiuudistuksen tavoitteena oli erityisesti
osakeyhtiöitä koskevan julkisen tiedon lisäämi
nen. uutta laissa olivat myös osakeyhtiön pe
rustamisen helpottamiseen ja omarahoituksen
lisäämiseen pyrkivät säännöt sekä osakeluette
loiden kirjaamiseen liittyvät säännökset. Mer
kittäviä uusia säädöksiä olivat konserneja sekä
vaihtovelkakirja ja optiolainoja koskevat sään
nöt. lisäksi pyrittiin muuttamaan hallintoneu
voston asemaa, sekä selventämään useita osak
keenomistajan asemaa koskevia säännöksiä.
Vaikka osakeyhtiölainsäädännön perusteissa ei
tapahtunut muutoksia, se muuttui kuitenkin
tarkemmaksi ja lain tulkinnanvaraisuus vähe
ni.

4. Osakeyhtiölaki vuodesta 1980
nykypäivään
Vuoden 1980 osakeyhtiölaki säilyi lähestulkoon
muuttumattomana 1980luvulla. täydennysten
määrä kasvoi kuitenkin 1990luvulla. erityises
ti vuoden 1997 syksyllä osakeyhtiölakia uudis
tettiin merkittävästi euroopan unioniin liitty
misen ja rahoitusmarkkinoiden kehittymisen
myötä. Hyytinen ym. (2003a, 2003b, 2003c)
tutkivat näiden muutosten vaikutuksia sijoitta
jansuojaan ja rahoitusmarkkinoiden kehityk
seen.
syyskuussa 2006 voimaan astunut laki ei
vain uudista aikaisempaa lakia vaan kumoaa
sen. uudistus on siis suomen kolmas osakeyh
tiölaki sitten vuoden 1895. osakeyhtiölakityö
ryhmän mietinnön (2003) ja hallituksen esityk
sen 109/2005 mukaan lain uudistamisen taus
talla ovat osakeyhtiöiden toimintaympäristössä
tapahtuneet muutokset. uuden lain tavoitteena
on joustava ja kilpailukykyinen osakeyhtiölaki,
jonka avulla yritykset voivat järjestää toimin
tansa mahdollisimman tehokkaasti. tämä hei

jastelee kansainvälistä suuntausta yrityslainsää
dännön uudistamisessa, minkä mukaan hyvä
osakeyhtiöoikeus nähdään yritysten kilpailute
kijänä. uudistuksen muita lähtökohtia ovat
mm. maailmankaupan ja sijoitustoiminnan va
pautuminen, yritysrakenteen muuttuminen,
rahoitusjärjestelmän kansainvälistyminen ja
muuttuminen markkinakeskeisemmäksi. uudis
tuksessa pyritään myös selkeyttämään ja yksin
kertaistamaan osakeyhtiölain rakennetta sekä
poistamaan laista ongelmalliseksi koettuja sään
nöksiä.
Periaatteellisella tasolla osakeyhtiölaki vai
kuttaa palaavan lähemmäs ennen vuotta 1980
vallinnutta tilannetta, jolloin maassamme oli
voimassa tahdonvaltaisuuteen nojaava väljä laki
vuodelta 1895. osakeyhtiölakityöryhmän mie
tintö (2003) ja ehdotus uudeksi osakeyhtiölaik
si pitivät sisällään suurempia ja merkittävämpiä
muutoksia sääntelyyn kuin lopullinen, edus
kunnan hyväksymä laki. ehdotuksessa pyrki
myksenä oli sääntelyn määrää vähentämättä
keventää ja poistaa erilaisia rajoituksia ja muo
tomääräyksiä sekä laajentaa tahdonvaltaisen
sääntelyn alaa. siinä ehdotettiin mm. luopumis
ta yhtiöjärjestyksestä ja pienten yhtiöiden tilin
tarkastusvelvollisuudesta.
Hallituksen esityksen 109/2005 perusteella
lakiuudistuksen tavoite vaikuttaa sijoittajan
suojan kannalta neutraalilta tai sitä hieman pa
rantavalta. uuden lain pääasiallisesta sisällöstä
sanotaan hallituksen esityksessä mm. ”ehdo
tettu laki ei kokonaisuutena arvioiden vaikuta
velkojien tai vähemmistöomistajien oikeussuo
jan tasoon… esitys sisältää lisäksi osakkeen
omistajien useita velkojien ja vähemmistöosak
keenomistajien oikeussuojaa vahvistavia sään
nöksiä.” (He 109/2005 s.1). sijoittajansuojaa
pyritään vahvistamaan mm. korostamalla yleis
ten periaatteiden, kuten yhdenvertaisuusperiaat
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teen ja johdon huolellisuusvelvoitteen merki
tystä, tehostamalla oikeussuojakeinoja, kuten
korvausvastuuta ja osakkeenomistajien kanne
oikeutta, sekä yleisellä sääntelyn selkeyttämi
sellä. lisäksi lakiin on kirjattu pienempiä, yk
sityiskohtaisia säännöksiä sijoittajan suojan
vahvistamiseksi.

5. Sijoittajansuojan taso Suomessa
1970luvulla voimassa ollutta lainsäädäntöä,
vuoden 1980 osakeyhtiölain ja nykyisen osake
yhtiölakiuudistuksen vaikutuksia sijoittajan
suojaan tutkitaan Hyytisen ym. (2003a, 2003b)
aiemmin suomen kehityksen mittaamiseen
käyttämillä indekseillä. indeksien avulla saa
daan selville, kuinka merkittäviä vuoden 1980
osakeyhtiölaki ja uusi laki ovat sijoittajansuojan
kannalta, ja miten muutokset suhteutuvat lain
säädännön kehitykseen tällä välillä.
indeksit perustuvat kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön määräyksiin eikä niissä
arvioida arvopaperipörssien eikä pankkien tai
muiden rahoitusinstituuttien asettamia sääntö
jä. indeksien muuttujat saavat pääsääntöisesti
arvon yksi tai nolla riippuen siitä, onko niiden
osoittamia kriteerejä kirjattu maan lakiin vai
ei.5 Mitä suurempia arvoja indeksit saavat, sitä
paremmin sijoittajansuoja on niiden mukaan
laissa määritelty. indeksejä ja muuttujia on tar
kemmin esitelty alkuperäisissä lähteissä (llsV
1997, 1998, Pistor 2000, Pistor ym. 2000 ja
�laeser ym. 2001) ja aiemmassa kotimaisessa
kirjallisuudessa (timonen 2000 ja Hyytinen
ym. 2003b).

�oissakin kohdissa ole��e antaneet indeksin �uuttujalle
ykk�sest�� tai nollasta poikkeavan arvon, esi�erkiksi 0,�, jos
selke��sti puolet �uuttujan kriteereist�� t��yttyv��t.

sijoittajansuojaa kuvaavien indeksien lähtö
taso on muodostettu seuraten lähinnä 1970lu
vun osakeyhtiölainsäädäntökirjallisuutta6 ja
lakitekstejä. Vuosien 1980–2000 tasojen lähtee
nä on Hyytinen ym. (2003a, 2003b). Muuttujat
kuvaavat tilannetta kunkin vuoden lopussa.
lain tulkitseminen muuttujien oikean arvon
saamiseksi ei ole aina yksiselitteistä, ja tulok
semme ovatkin vasta alustavia ja vaativat jatko
selvityksiä. indeksit on laadittu la Porta ym.
(1997, 1998) alkuperäisiä tutkimuksia tiukem
min, koska yhtiöjärjestyksellä laista poikkeami
sen katsotaan voivan huonontaa indeksin ar
voa. jos yleisesti yhtiöjärjestykset kumoavat
muuttujan voimassaolon, muuttujan arvo mää
räytyy vallitsevan käytännön mukaan, ja muut
tuja saa arvon nolla. jos taas yhtiöjärjestyksien
määräykset yleisesti toteuttavat muuttujan kri
teerit, käytäntö ei kuitenkaan vaikuta indeksin
arvoon, joka määräytyy lakitekstin mukaan.
käytämme siis kaavaa indeksin arvo =
min{lakitekstin mukainen arvo, yhtiöjärjestys
ten määräysten mukainen arvo}.
5.1. Osakkeenomistajien oikeuksia
määrittävät indeksit

osakkeenomistajien oikeuksien määrittelyssä
käytetään tässä yhdeksää indeksiä, joista la
Porta ym. (1998) ovat kehittäneet alkuperäiset
kaksi (tässä llsVsh_6 ja llsVsh_8), Pistorin
ym. (2000) sekä �laeserin ym. (2001) laajen
nukset alkuperäisiin llsVindekseihin
(llsVsh_pis ja llsVsh_gla), sekä viisi Pisto
rin ym. (2000) kehittämää uutta indeksiä. Pis
tor ym. kehittämät uudet indeksit mittaavat
edellisiä yksityiskohtaisemmin lainsäädännön

�

488

�rityisesti �aselius, �eikonen ja �uttunen �1970, 1973,
1977�, �aselius ja �eikonen �1974� ja �uttunen �1984�.
6
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tarjoamia mahdollisuuksia, joilla vähemmistö
osakkaat voivat vaikuttaa kontrolloivien osak
kaiden ja yritysjohdon päätöksentekoon. Pistor
ym. (2000) kehittämät indeksit ovat nimeltään
VoiCe, eXit, aNtiMaNa�e, aNti
BloCk ja sMiNte�r. Näistä VoiCe ja
eXit kuvaavat osakkaiden valtaoikeuksia;
osakkeenomistajathan voivat käyttää valtaansa
joko äänestämällä yhtiökokouksessa tai myy
mällä osakkeensa. Ne perustuvat lainsäädän
nön eri kohtiin. aNtiMaNa�e mittaa klas
sista intressiristiriitaa osakkeenomistajien ja
johdon välillä, erityisesti osakkeenomistajien
vaikutusmahdollisuuksia johdon päätöksente
koon, ja aNtiBloCk puolestaan keskittyy
vähemmistö ja enemmistöosakkaiden välisiin
ristiriitoihin. sMiNte�r mittaa osakemark
kinoiden likviditeettiä ja hinnan muodostuksen
loukkaamattomuutta (stock market integrity).
5.2. Velkojien oikeuksia määrittävät
indeksit

Velkojien suojan tason mittaamiseen käytetään
viittä indeksiä, joista yksi on la Portan ym.
(1997, 1998) kehittämä (llsVcr), ja yksi Pis
torin llsVindeksiä täydentävä (llsVcr_pis).7
Nämä kuvaavat yhdysvaltalaiselle lainsäädän
nölle tyypillistä tilannetta, jossa yritysjohdolla
on mahdollisuus valita yrityssaneerauksen ja
konkurssin välillä. koska tällaista mahdolli
suutta ei kaikkien maiden lainsäädännöissä ole,
Pistor (2000) ja Pistor ym. (2000) kehittivät
vielä kolme muuta velkojien oikeuksiin liittyvää
indeksiä, CredCoN, Collat ja reMedy,
lainsäädännön ulottuvuuksien monipuolisem
Koska k��ytt�������e versio ��S�cr�indeksist�� sis��lt����
p����o�areservin, ero ��S�cr_pis�indeksiin on pieni ja liittyy
p����o�areservin �ittaa�isen tarkkuuteen.

7

man tarkastelun mahdollistamiseksi. Näistä
CredCoN ja Collat mittaavat velkojien
päätäntävaltaa konkurssissa, ja reMedy lain
säädännön velkojille suomaa mahdollisuutta
rangaista yrityksen johtoa. indekseihin vaikut
tavat lainsäädännön vakuussäännökset, joissa
oletetaan, että vakuusetuisuudet ovat voimassa
ja aineellinen varallisuus voidaan asettaa va
kuuksiksi.

6. Osakeyhtiölakien vaikutus
sijoittajansuojaan – arviointia
indeksien (kuviot 1, 2, 3 ja 4) avulla saadaan
selville, että vuoden 1980 laki paransi sekä vä
hemmistöosakkaiden että velkojien suojaa,
mutta velkojien suojan taso parani huomatta
vasti enemmän. Vuoden 2006 laki sen sijaan ei
indeksien mukaan vaikuta velkojien suojaan.
osakkeenomistajien suoja paranee hieman:
kolme yhdeksästä indeksistä paranee ja loput
pysyvät entisellään.
1970luvulla voimassa olleessa vanhassa
osakeyhtiölaissa niin osakkeenomistajien kuin
velkojienkaan oikeuksia ei erityisen tarkasti
säädetty, ja laissa oli useita tulkinnanvaraisia
kohtia. sekä osakkeenomistajien että velkojien
oikeudet turvattiin uudessa 1980 laissa entistä
yksityiskohtaisemmin. osakkeenomistajien
suojaa kuvaavien indeksien arvo parani hieman
lakimuutoksen yhteydessä – ennen lakimuutos
ta indeksien kriteereistä oli voimassa 32,7 % ja
uudistuksen jälkeen 42 %. Velkojien suojan
taso koheni osakeyhtiölakiuudistuksen myötä
enemmän kuin osakkeenomistajien suoja. la
kiuudistuksen jälkeen kaikkien indeksien kri
teereistä on voimassa yli 70 %, kun ennen
muutosta voimassa oli noin 40 %.
sittemmin sekä sijoittajansuoja että rahoi
tusmarkkinat ovat kehittyneet omapääomaeh
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Kuvio 1. �sakkeeno�istajien suojaa kuvaavien ��S�sh�indeksien ja niiden johdannaisten kehitys 1970–2006

toista rahoitusta suosivammaksi (ks. Hyytinen
ym. 2003a, 2003b, 2003c). Velkojat olivat in
dekseillä mitattuna 1980luvulla paremmin
suojattuja kuin osakkeenomistajat, mutta 2000
luvulle tultaessa tilanne oli kääntynyt päinvas
taiseksi: lainsäädäntö kehittyi osakkeenomista
jien suojaa parantavaan ja velkojansuojaa hei
kentävään suuntaan.
uusi osakeyhtiölaki ei tätä tilannetta juuri
muuta. kokonaisuutena se näillä mittareilla
mitattuna hieman parantaa osakkeenomistajien
suojaa: ennen lakimuutosta osakkeenomistajien
oikeuksia mittaavien indeksien kriteereistä oli
voimassa 62,5 % ja uudistuksen jälkeen 65,9 %.
Velkojien suojaan uusi laki ei vaikuta. tämä
saattaa johtua siitä, että nykyään velkojien suo
jaa säännellään paljolti konkurssilainsäädän
nössä, jota uudistettiin merkittävästi 1990lu
vun alussa.8
käymme seuraavassa läpi vuosien 1980 ja
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2006 lakien vaikutuksia hieman yksityiskohtai
semmin.9
llsVshindeksien kriteereillä mitattuna
vuoden 1980 muutokset ovat suurimmat sa
malla kerralla tapahtuneet parannukset osak
keenomistajien suojan tasossa koko kuvattuna
olevalla 35 vuoden periodilla, vaikka niiden
arvot edelleen paranivat vuoden 1997 lakiuu
distuksen myötä.10 lakimuutoksen jälkeen
T��t�� lains����d��nt��� uudistettiin j��lleen vuonna 2004 �kon�
kurssilaki 120/2004, voi�aan 1. �arraskuuta 2004�, �utta
t����� �uutos ei ole �ukana t��ss�� tarkastelussa. ���e kui�
tenkaan usko, ett�� tilanne olisi indeksiarvojen osalta radi�
kaalisti �uuttunut.
8

Tarke��at perustelut indeksiarvojen �uutoksille vuoden
1980 lain osalta l�ytyv��t Rainion �2006� tutki�uksesta.

9

Paganon ja �olpinin �200�� tutki�uksen �ukaan vuoden
1997 uudistus ei �uuttanut ��S�sh_6�indeksin arvoa. Sit��
vastoin �yytinen y�. �2003a, 2003�� tulkitsevat, ett�� sek��
��S�sh_6� ett�� ��S�sh_8�indeksien arvot paranivat, kun
10
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muuttujista on voimassa 3/6 llsVsh_6indek
sistä ja 4/8 llsVsh_8indeksistä.11 Pistorin
llsVsh_pisindeksin muuttujista on uudistuk
sen jälkeen voimassa 4/11. Näissä indekseissä
lakimuutos vaikutti sijoittajansuojaan positiivi
sesti nimenomaan yhtiön hallituksen valintaa
koskevien sääntöjen tarkentumiseen ja uudessa
laissa määritellyn pakollisen vähemmistöosin
gon muodossa.12 yleisesti ottaen lakiin tehtiin
valtakirja����nestys postitse tuli �ahdolliseksi ja kun ene��
�ist�vaati�ukset tiukkenivat niin, ett�� yksi osake – yksi
����ni �periaate tuli �y�s k��yt��nn�ss�� vallitsevaksi. �sakkei�
den yht��l��inen ����nioikeus oli lain l��ht�kohtana jo ennen
uudistustakin, �utta ennen 1990�luvun loppua �julkisesti
noteeratuissa� yrityksiss�� oli viel�� k��yt�ss�� erilaisen ����ni�
�����r��n tuottavia osakkeita yhti�j��rjestyksen �����r��yksell��.
N����� arvot ovat sa�at kuin �a Porta y�. �1997, 1998�,
joiden arviot perustuvat vuoden 1980 lakiin. Kuitenkin �a
Porta y�. �1997, 1998� �ukaan Suo�essa yhti�t eiv��t saa
edellytt���� osakkeiden talletta�ista ennen yhti�kokousta,
eik�� ku�ulatiivinen ����nestys ole sallittua. Meid��n tulkin�
ta��e eroavat n��iss�� kohdin �a Porta y�. �1997, 1998�
tulkinnoista, �utta erot ku�oavat toisensa niin, ett�� indek�
sin arvot ovat sa�at. Ks. �y�s alaviite 12.

11

Yksi hankali��in tulkittavi��ista �uuttujista koskee
kysy�yst��, salliiko laki ku�ulatiivisen ����nestyksen tai suh�
teellisen vaalin hallitusten j��senten vaalissa. �a Porta y�.
�1997, 1998� arvioivat perustuen vuoden 1980 lakiin Suo�
�en arvoksi nolla, �utta �ielest����e laki sallii ainakin
ku�ulatiivisen ����nestyksen ��Y� 734/1978�� 9��13§�. Sa�aa
�ielt�� on �uttunen �1984, s. 228–229� ja n��hd��kse��e
�y�s Airaksinen ja �auhiainen �2000, s. 213 ja 231�. Selv����
on, ett�� n����� kaksi vaali�enettely�� ovat �ahdollisia yhti��
j��rjestyksen �����r��yksell��, �utta tulkinta��e �ukaan ai�
nakin ku�ulatiivinen ����nestys on �ahdollista il�an �ai�
nintaa yhti�j��rjestyksess��. �uttusen �1984, s. 230� �ukaan
�y�s suhteellinen vaali olisi �ahdollista sa�alla periaatteel�
la �t�����n tulkinnan perusteella ��S�sh_pis�indeksin �uut�
tujista olisi vuoden 1980 lain �y�t�� voi�assa �/11�. �uoden
189� laki ei sallinut ku�ulatiivista ����nestyst�� tai suhteellis�
ta vaalia kuin korkeintaan yhti�j��rjestyksen luvalla. Tulkin�
taa��e puoltaa �y�s �aselius y�. �1970, s. �4.� N�����
vaalitavat ovat k��yt��nn�ss�� olleet harvinaisia ja �y�s �a
Porta y�. �1997, 1998� tulkinnalle l�ytyy perusteita.

12

useita yksittäisiä vähemmistöosakkaan oikeuk
sia parantavia uudistuksia. sen sijaan �laeserin
llsVsh_glaindeksin arvo laski uudistuksen
myötä 1980, jolloin sen kriteereistä on voimas
sa 5,3/16.13 arvonlasku johtuu haltija ja etuoi
keutettujen osakkeiden käytön kiellosta yrityk
sissä.
uuden vuoden 2006 lain astuessa voimaan
llsVsh_6 (voimassa 4/6 kriteereistä),
llsVsh_8 (voimassa 6/8 kriteeriä) sekä
llsVsh_pis (voimassa 6/11 kriteeriä) indek
sien arvo ei muutu. llsVsh_glaindeksin arvo
puolestaan paranee hieman, sen kriteereistä on
lakimuutoksen jälkeen voimassa 11/16. indek
sin arvoa parantavat sääntö yhtiökokouksen
ääniluettelon julkisuudesta yhtiökokouksessa
sekä osakkeiden ostoon tarvittava määräenem
mistösääntö. indeksin arvoa heikentää toisaal
ta johtajien toimikauden pituus kriteerin muu
tos; uudessa laissa ei mainita rajoitusta toimi
kauden pituudesta.
osakkeenomistajien oikeuksia tarkemmin
mittaavien Pistorin laajennusten arvot myös
paranevat yleisesti ottaen vuoden 1980 lain
myötä, mutta niiden kehitys on indeksistä riip
puen epäyhtenäinen. VoiCeindeksin arvo
kasvoi ja sen kriteereistä on vuoden 1980 lo
pussa voimassa 8/17. VoiCeindeksin arvoa
nostaa myös llsVindeksien arvoa paranta
neet äänestyssääntöjen tarkennukset sekä sään
tö vähemmistöosingosta. eXitindeksin arvo
puolestaan heikkenee lakiuudistuksen myötä
1980 vähemmistöosakkaiden myyntioptiota
koskevan säännön muuttuessa. indeksin kritee
reistä on ennen muutosta voimassa kaksi ja
jälkeen 1,5/4. aNtiMaNa�eindeksin kri
�le��e indeksi�� laatiessa �uuttaneet johtajien toi�i�
kausia koskevan �uuttujan nu�eroksi kaavalla 1/toi�ikau�
den pituus, arvon ollessa siis nolla, jos toi�ikausien pituut�
ta ei ole laissa rajoitettu.

13
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Kuvio 2. Pistorin kehitt���ien osakkeeno�istajan suojaa kuvaavien indeksien kehitys vuosina 1970–2006

teereistä suuri osa on voimassa jo ennen vuo
den 1980 lakiuudistusta, ja äänestyssääntöjen
uudistus parantaa indeksin arvoa edelleen, eli
voimassa on 5/6 kriteeriä. aNtiBloCkin
deksin kahdeksasta kriteeristä on voimassa vain
kaksi ennen ja 2,5 lakimuutoksen jälkeen enem
mistöosakkaiden lunastusrajojen määrittelyn
tarkennuttua. osakemarkkinoiden integriteet
tiä määrittävän sMiNte�rindeksin kritee
reistä vain 1/6, jääviyssäännöt, on voimassa
koko tarkasteluajanjakson aikana. lakiuudistus
ei vaikuta indeksin arvoon.14
Muita SMINT��R�indeksin kriteereit�� tuli voi�aan
vasta arvopaperi�arkkinalain 49�/1989 �voi�aan 1. ta��
�ikuuta 1989� ja rahoitustarkastuslain ��03/1993, voi�aan
1�. joulukuuta 1993� s����t���isen �y�t��. Rahoitustarkastus�
lakia uudistettiin j��lleen 2003 ��aki Rahoitustarkastuksesta
�87/2003, voi�aan 8. huhtikuuta 2004�, �utta t����� ei n��h�
d��kse��e en���� vaikuttanut SMINT��R�indeksin arvoon.
14
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uusi laki ei vaikuta aNtiMaNa�e (uudis
tuksen jälkeen voimassa 5/6 kriteeriä), VoiCe
(voimassa 10/17 kriteeriä) ja sMiNte�r
(voimassa 6/6 kriteeriä) indeksien arvoihin,
mutta eXit (voimassa 2/4 kriteeriä) ja aNti
BloCk (voimassa 4/8 kriteeriä) indeksien
arvot paranevat, kun osakkeiden takaisinlunas
tussäännöt esim. fuusioiden yhteydessä muut
tuvat.
kuten edellä on todettu, uusi osakeyhtiöla
ki ei tule vaikuttamaan velkojien suojaan. Vel
kojien suoja sen sijaan parani huomattavasti
vuoden 1980 lakiuudistuksen myötä. llsVcr
indeksin kriteerein mitattuna erityisesti va
kuusvelkojien aseman paraneminen, yrityssa
neerausmenettelyn tarkempi määrittely sekä
pääomareservimääräysten tarkentuminen nos
tivat indeksin arvoa: ennen lakimuutosta in
deksin viidestä kriteeristä oli voimassa vain
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Kuvio 3. �elkojien oikeuksia �ittaavien ��S�cr�indeksien kehitys 1970–2006

Kuvio 4. Pistorin kehitt���ien velkojiensuojaindeksien kehitys vuosina 1970–2006
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kaksi, uudistuksen jälkeen 4,33. koska Pistorin
llsVcrindeksi perustuu samoihin kriteereihin
kuin alkuperäinen llsVcr, myös sen arvo kas
voi lakimuutoksen myötä. Vuosina 1970–1979
indeksin kriteereistä oli voimassa vain kaksi, ja
uudistuksen jälkeen 4/5.
Myös Pistorin CredCoNindeksin arvo
kasvaa vuoden 1980 lain myötä. uudistuksen
jälkeen voimassa on 3/5 kriteeristä. Myös
reMedyindeksin arvo kasvaa: ennen muu
tosta sen kriteereistä on voimassa 0,5 ja uudis
tuksen jälkeen 1,5/3. osakeyhtiölakiuudistus
ei vaikuta Collatindeksin mittaamiin va
kuussäännöksiin, jonka arvo on kuitenkin suh
teellisen korkea: sen kriteereistä on voimassa
2/3. indeksin arvossa tapahtuu parannus vuon
na 1984, kun vanha irtaimistonkiinnityslaki
kumottiin uudella lailla yrityskiinnityksistä.
tämän jälkeen kaikki indeksin kriteerit ovat
voimassa.

7. Johtopäätökset
artikkelissa on alustavasti mitattu vuoden 1980
osakeyhtiölain (734/1978) ja sen korvaavan uu
den osakeyhtiölain 624/2006 vaikutukset sijoit
tajansuojaan. käyttämiemme indeksien perus
teella vuoden 1980 osakeyhtiölaki paransi mer
kittävästi sijoittajansuojaa. Velkojien suoja pa
rani suhteellisesti osakkeenomistajien suojaakin
enemmän. kehitys on ymmärrettävää rahoitus
markkinoiden pankkikeskeisyyttä vasten – kos
ka merkittävä osa yritysten saamasta rahoituk
sesta oli velkarahoitusta, oli velkojien suojaa
parantaville lakiuudistuksille suurempi tarve
kuin osakkeenomistajan turvaa parantavilla.
osakemarkkinat rahoitusmarkkinoiden sään
telyn alla olivat alikehittyneet, eikä osakemark
kinoilla toimivien oikeuksien turvaamisella
ollut yhtä suurta merkitystä. toisaalta on huo
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mattava, että osakkeenomistajienkin suoja nou
si kohtuulliselle tasolle.
sittemmin 1990luvulla osakkeenomistajien
suojaa on parannettu, kun taas velkojien suojaa
heikennetty. tutkimuksen mukaan uudistukset
ovat vaikuttaneet suotuisasti suomalaisten ra
hoitusmarkkinoiden kehitykseen (Hyytinen
ym. 2003a, 2003b, 2003c ja korkeamäki ym.
2006). uuden osakeyhtiölain yhtenä tavoittee
na on ollut luoda kilpailukykyisempi ja jousta
vampi osakeyhtiölaki, joka – huolimatta tah
donvaltaisuuden lisäämisestä – vähintäänkin
säilyttäisi vähemmistösijoittajien suojan tason
entisellään. alustavien tulostemme mukaan
uusi vuoden 2006 laki kohentaa sijoittajansuo
jaa vain hieman: kolme yhdeksästä kokoamas
tamme osakkeenomistajien oikeuksia mittaa
vasta indeksistä paranee ja loput säilyvät ennal
laan. Velkojien oikeuksiin uusi osakeyhtiölaki
ei vaikuta.
sijoittajansuojan tasoa selvitettäessä on
huomioitava, että indeksien tulkinta ei ole yk
siselitteistä, ne ovat suppeita ja mittaavat vain
osaa lainsäädännön eri ulottuvuuksista – lain
säädännön kaikkia muutoksia tai niiden kaik
kia vaikutuksia ei niiden avulla pystytä kuvaa
maan. erityisesti uuden osakeyhtiölain kohdal
la on huomattava, että lain muut tavoitteet
saattavat toteutua, vaikka vähemmistöomista
jien suoja ei merkittävästi parannukaan. Hyyti
nen ja takalo (2005) ovat osoittaneet, että tah
donvaltaisuuden lisääminen on usein suoras
taan ristiriidassa vähemmistöomistajien suojan
turvaamisen kanssa ja tahdonvaltaisuuden li
säämiseen voidaan pyrkiä vähemmistöomista
jien suojan kustannuksella, mikäli yritystoimin
nan esteenä ei ole rahoituksen saatavuus vaan
yrittäjyyden muut kannustimet. Voi kuvitella,
että suomen nykyiset rahoitusmarkkinaolosuh
teet puoltaisivat tahdonvaltaisuuden lisäämistä
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erityisesti pienyritysten osalta. Mikäli uusi osa
keyhtiölaki lisää myös käytännössä tahdonval
taisuutta niin, että sijoittajansuoja hieman jopa
paranee, kyseessä on tervetullut ja elegantti la
kiuudistus.
olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää, mi
hin lainvalmistelijoiden pyrkimys olla selkeästi
parantamatta sijoittajansuojaa perustuu. ovat
ko lainvalmistelijat uudistaneet lakia rohkeasti
tietoisena siitä, että sijoittajansuojan radikaa
limpi parantaminen olisi viimeaikaisen talous
tieteellisen tutkimuksen valossa voinut johtaa
osakemarkkinoiden kehittymiseen, likviditee
tin lisääntymiseen ja jopa taloudelliseen kas
vuun? Vai onko kyseessä esimerkki tämän ai
kakauskirjan päätoimittajan Matti Pohjolan
(2006) huolesta, että taloustieteellisellä tutki
muksella ei ole ollut juurikaan sanottavaa suo
men talouspolitiikan muotoutumisessa?
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