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Väitöskirja käsittelee dynaamisia päämies–
agentti-malleja ja sivuaa niiden sovelluksia yri-
tysrahoituksen teoriaan. Se laajentaa olemassa 
olevia teorioita ottamalla huomioon, että yri-
tysten tuotot ovat korreloituneita yli ajan. 
Tällöin yrityksen kannattavuus muuttuu yli 
ajan ja agentin tehoton toiminta johtaa tilantee-
seen, jossa päämies aliarvioi yrityksen arvon. 
Työ on teoreettinen, ja sen pääpaino on mate-
maattisten ja peliteoreettisten menetelmien 
kehittämisessä.

Käsillä olevassa mallissa yritys tuottaa sto-
kastista kassavirtaa, jonka ainoastaan agentti 
havaitsee. Agentti raportoi kassavirran päämie-
helle. Hänellä on mahdollisuus piilottaa osa 
kassavirrasta ja käyttää raha omiin tarkoituk-
siinsa. Tällaisesta tehottomasta toiminnasta on 
monia esimerkkejä. Sen sijaan että sijoittaisi 
yrityksen tuottamat rahat toiminnan laajenta-
miseen, agentti voi käyttää ne hankkimalla 
itselleen etuuksia, esimerkiksi hienon auton tai 
suihkukoneen. Vaihtoehtoisesti voisi ajatella 
agentin käyttävän aikansa tehokkaan työnteon 
sijaan esimerkiksi surffailemalla internetissä. 
Tällainen toiminta vähentää päämiehen tuloja 
ja on tehotonta.

Jotta agentti ei tuhlaisi yrityksen rahoja, 
päämiehen on tarjottava hänelle kannustimet 
toimia tehokkaasti. Päämies voi kannustaa 
agenttia tarjoamalla tälle rahallisen palkkion, 
joka riippuu yrityksen tuloksesta. Hän voi 
myös rangaista agenttia huonosta tuloksesta 
asettamalla yrityksen konkurssiin ja samalla 
päättämällä agentin sopimuksen. Optimaalinen 
kannustinmekanismi kirjataan sopimukseen, 
jota osapuolet sitoutuvat noudattamaan. 

Väitöskirja siis tutkii päämiehen ja agentin 
välisen epäsymmetrisen informaation ongelmaa 
ja johtaa päämiehelle optimaalisen kannustin-
järjestelmän, joka takaa, että agentin kannattaa 
toimia tehokkaalla tavalla. Pääasiallisena erona 
aiempaan kirjallisuuteen on, että yrityksen tu-
los on korreloitunut yli ajan. Yrityksen tuotot 
ovat siis paitsi epävarmoja myös riippuvaisia 
yrityksen arvosta. Väitöskirjassa oletetaan, että 
tuotto on positiivisesti korreloitunut: korkeam-
pi tuotto tänään ennakoi korkeampia tuottoja 
myös tulevaisuudessa.

Yritysten tuottojen välinen riippuvuus on 
ongelmallista peliteoreettisen mallintamisen 
kannalta. Sanotaan, että epäsymmetrinen infor-
maatio on mallissa pysyvää. Jos agentti piilottaa 
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kassavirtaa, päämies aliarvioi yrityksen arvon. 
Jos päämiehellä ei ole täydellistä informaatiota 
yrityksen arvosta, optimaalisen kannustinme-
kanismin määrittäminen on ongelmallista, kos-
ka agentin optimaalinen palkkio riippuu yri-
tyksen arvosta. Optimaalista sopimusta määrit-
täessä on tärkeää huolehtia siitä, että agentti ei 
pääse hyötymään informaatioedustaan.

Väitöskirjalla on kaksi päätavoitetta: En-
simmäisenä tavoitteena on rakentaa mahdolli-
simman yksinkertainen malli, joka auttaa ym-
märtämään käsillä olevaa ongelmaa. Väitöskir-
jassa johdetaan matemaattisesti päämiehen ja 
agentin välinen optimaalinen sopimus ja näyte-
tään, että käsillä olevan mallin ratkaisu on suh-
teellisen yksinkertainen korrelaatiosta huoli-
matta. Toisena tavoitteena on kehittää yleisem-
pi malli, jota voi käyttää selittämään yrityksen 
pääomarakennetta ja sen vaikutusta yritysten 
konkursseihin. 

Saadut tulokset selittävät empiirisesti ha-
vaittua ilmiötä, jonka mukaan yritykset asete-
taan todennäköisemmin konkurssiin, jos niillä 
on enemmän velkaa suhteessa osakepääomaan. 
Jos päämiehen saama osuus yrityksen kassavir-
rasta on suurempi, saattaa olla, että yritys jou-
dutaan asettamaan konkurssiin, vaikka se olisi 
kannattava. Konkurssin uhka takaa sen, että 
agentilla on kannustimet toimia tehokkaasti. 
Jos agentin saama osuus kassavirrasta on tar-
peeksi suuri, eli jos agentin omistusosuus yri-
tyksestä on tarpeeksi suuri, yritys voi mennä 
konkurssiin ainoastaan olosuhteissa, joissa sen 
toiminta ei ole kannattavaa.

Konkurssin uhan merkitystä kannustimena 
on tutkittu laajasti kirjallisuudessa. Mallin pe-
rustana oleva kassavirran hajontamalli perus-
tuu Boltonin ja Scharfsteinin (1990) artikkeliin. 
Jatkuva-aikaisessa mallissa käytetyt menetelmät 
perustuvat DeMarzon ja Sannikovin (2006, 

2011) jatkuva-aikaiseen kassavirran hajonta-
malliin (ks. myös Biais, Mariotti, Plantin ja 
Rochet 2007; DeMarzo ja Fishman 2007; San-
nikov 2008). Työ laajentaa aiempaa kirjallisuut-
ta yhdistämällä epätäydellisen informaation 
ongelman klassiseen reaalioptio-ongelmaan 
(Dixit ja Pindyck 1994). Suurin ero aiempaan 
on, että yrityksen arvo muuttuu yli ajan. Tällöin 
optimaalinen sopimus riippuu paitsi menneistä 
suorituksista myös yrityksen arvosta ja jos yri-
tyksen tuotto laskee liian alas, se voidaan aset-
taa konkurssiin tehokkuussyistä.

Väitöskirjassa kehitettyä mallia voidaan 
käyttää selittämään yrityksen pääomarakennet-
ta ja sen vaikutusta yrityksen toimintaan. Yri-
tyksillä velan suhde osakepääomaan vaihtelee. 
Samanarvoisella yrityksellä voi siis olla enem-
män tai vähemmän velkaa. Empiirisissä tutki-
muksissa on havaittu, että pääomarakenne se-
littää yritysten konkurssialttiutta (Zingales 
1998). Yritykset, joilla on paljon velkaa, asete-
taan todennäköisemmin konkurssiin kuin yri-
tykset, joilla on vain vähän velkaa suhteessa 
osakepääomaan. Yksi kiistellyistä yritysrahoi-
tuksen kysymyksistä onkin, miksi näin on.

Kysymys ei ole ihan yksinkertainen ja jopa 
sen havainnollistaminen on yllättävän hanka-
laa. Yritetäänpä ensin ymmärtää, miksi tämä ei 
ole itsestään selvää. Kassavirran jakamista voi-
daan verrata kakun jakamiseen. Kakun koko ei 
muutu riippumatta siitä, kuinka moneen pa-
laan se leikataan. Sama pätee yrityksen tuot-
toon. Kassavirran kokoon ei tulisi mitenkään 
vaikuttaa se, miten se jaetaan, eli saavatko 
osakkeenomistajat vai velkojat siitä suuremman 
osan. Tämähän ei suoranaisesti vaikuta yrityk-
sen tuotantoon eikä sen siten pitäisi vaikuttaa 
sen toimintaan. Huomio ei ole uusi. Molidgli-
ani ja Miller (1958) huomasivat, ettei ole ihan 
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helppoa selittää, miksi pääomarakenne ei ole 
yhdentekevä yrityksen toimintaa ajatellen.

Väitöskirjassa johdetaan matemaattisesti 
optimaalinen sopimus, joka ratkaisee päämie-
hen ja agentin välisen kannustinongelman. So-
pimuksessa määrätään agentin osuus yrityksen 
tuotosta ja sovitaan, missä olosuhteissa yritys 
asetetaan konkurssiin. Osoittautuu, että mitä 
pienemmän osuuden agentti saa tuotosta, sitä 
todennäköisempi yrityksen konkurssi on. Jos 
päämiehen saama osuus yrityksen kassavirrasta 
on suuri, yritys saattaa mennä konkurssiin, 
vaikka se olisi kannattava. Konkurssin uhka 
toimii agentille rangaistuksena ja varmistaa, 
että hänellä on kannustimet toimia tehokkaasti.

Palataan taas yrityksen konkurssialttiuteen. 
Osoittautuu, että tätä ilmiötä voidaan selittää 
päämies–agentti-mallien avulla. Ajatellaan hie-
man yksinkertaistaen, että agentti saa tulonsa 
yrityksen osakkeista osinkoina. Päämiestä voi 
taas ajatella yrityksen velkojana. Jos yrityksellä 
on paljon velkaa, päämiehen suhteellinen osuus 
yrityksen tuotosta on suuri. Vastaavasti yritys 
täytyy asettaa konkurssiin aiempaa suuremmal-
la todennäköisyydellä, jotta agentilla olisi kan-
nustimet toimia tehokkaasti.

Mallin perusteella yritys siis asetetaan to-
dennäköisemmin konkurssiin, jos päämies 
omistaa siitä suuremman osan. Tämä vastaa 
tilannetta, jossa yrityksellä on paljon velkaa 
suhteessa osakepääomaan. Yritys siis menee 
suuremmalla todennäköisyydellä konkurssiin, 
jos sillä on paljon velkaa. Mallin antama dyna-
miikka siis näyttäisi selittävän hyvin empiirises-
ti datassa havaittua ilmiötä. □
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