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The purpose for this study is to explore the effect of corporate governance mecha-

nisms and top management team characteristics on top management team com-

pensation levels. One target is also to find out if top management team compensa-

tion follows several different compensation theories. Connections between different 

variables and compensation was carried out using correlation analysis and multivar-

iable linear regression. The data of this study consists of listed companies in the 

Helsinki stock exchange and four years running from 2012 to 2015. The data is 

collected from annual reports, company websites and Amadeus database. Final 

sample contains 245 observations and it is treated as a cross-sectional sample. 

 

The results of this study reveal that board size and top management team size have 

a significant effect on top management team cash compensation levels. Compen-

sation levels are also explained strongly by company size. Results support partially 

managerial power theory while no support for agency theory is found.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa ja motivaatio 

 

Johdon palkitseminen on aihe, joka herättää keskustelua niin mediassa kuin aka-

teemisten tutkimusten keskuudessa. Johdon palkitsemista on tutkittu jo vuosikym-

menten ajan ja erityisesti toimitusjohtajien palkitsemistaso on ollut yksi suosituim-

mista tutkimusten kohteista johdon palkitsemista tarkastelevien tutkimusten keskuu-

dessa. Palkkaerot nousevat Suomessa tiivisti keskustelun aiheeksi vuosittain ja joh-

tajien korkeista palkkioista on nousee esille lukuisia uutisia (viimeaikaisempia esim. 

Helsingin Sanomat, 2016). Suhdannevaihteluiden eri vaiheissa johtajien korkeita 

palkkioita on ihmetelty ja kauhisteltu, osittain myös perusteettomasti (Pohjola et al., 

2009). 

 

Akateemisessa keskustelussa johdon palkitsemista on tarkasteltu erilaisten teorioi-

den, kuten agenttiteorian ja johdon valta -teorian pohjalta. Johdon palkitsemisen 

ulottuu kauas historiaan ja se on otettu esille jo johdon ja omistuksen eroamiseen 

keskittyvissä tutkimuksissa. Johdon ja omistuksen eroaminen ja agenttiteoria ovat 

ajaneet useat tutkijat tarkastelemaan johdon palkitsemisen ja menestyksen välistä 

suhdetta. (Lewellen & Huntsman, 1970; Jensen & Meckling, 1976) Johdon palkitse-

misen ja yrityksen menestyksen välinen suhde onkin luultavasti tutkituin yhteys joh-

don palkitsemista tarkastelevien tutkimusten piirissä. Myöhemmin rinnalle on nous-

sut yrityskoon ja johdon palkitsemisen välinen yhteys, sillä monet tutkimukset ovat 

havainneet koon olevan menestystä merkittävämpi johdon palkitsemisen selittäjä. 

(esim. Tosi et al., 2000)  

 

Viimeaikoina johdon palkitsemista tarkastelevat tutkimukset ovat suuntautuneet 

kauemmas yrityksen perustekijöiden tarkastelemisesta ja keskittyneet muihin teki-

jöihin, jotka vaikuttavat johdon palkitsemisjärjestelmiin. Yritysten corporate gover-

nance (ts. hyvä hallinnointitapa) käytännöt ovat keskeisiä johdon palkitsemisjärjes-

telmiin vaikuttavia tekijöitä, joilla on selkeästi havaittu olevan vaikutusta johdon val-

vonnassa ja oikeanlaisten palkitsemisjärjestelmien laadinnassa. Erityisesti hallitus-

ten ominaisuudet on otettu monien tutkimusten kohteeksi (esim. Core et al., 1999; 
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Ozkan, 2007). Tutkimukset ovat tuottaneet vaihtelevia tuloksia ja suurin osa corpo-

rate governance -tekijöiden yhteyttä johdon palkitsemiseen käsittelevistä tutkimuk-

sista suuntautuu edelleen toimitusjohtajien palkitsemiseen. 

 

Yksi vähemmälle tutkimukselle jääneistä tekijöistä on ylimmän johdon ominaisuuk-

sien vaikutus johdon palkkioihin. Monesti ylimmän johdon ominaisuuksia on tarkas-

teltu muiden tekijöiden ohella tai ne on sivutettu kokonaan. Johdon ominaisuudet 

voivat kuitenkin olla merkittävä tekijä johdon palkkioiden määrittäjänä, kuten jotkut 

tutkimukset ovat todistaneet (esim. Sanchez-Marin et al., 2010). 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia corporate governance -tekijöiden ja johto-

ryhmän ominaisuuksien vaikutusta ylimmän johdon palkitsemistason muodostumi-

seen. Tavoitteena on hahmottaa ja selvittää ylimmän johdon palkitsemisen piirteitä 

olemassa olevien teorioiden ja tutkimustulosten sekä empiirisen tutkimuksen avulla. 

Corporate governance -tekijöitä kuvaavia muuttujia tutkimuksessa ovat hallituskoko, 

hallituksen riippumattomuus ja omistuksen keskittyneisyys. Johtoryhmän ominai-

suuksia kuvaavia muuttujia ovat johtoryhmän koko ja johtoryhmän keski-ikä. Lisäksi 

tutkimuksessa käytetään myös apuna kontrollimuuttujia, jotka koostuvat yrityksen 

menestystä, kokoa ja toimialaa kuvaavista muuttujista. 

 

Johdon palkitsemista on tutkittu paljon erityisesti toimitusjohtajan kohdalla. Toimi-

tusjohtajien kohdalla erityisesti mielenkiinnon aiheena on ollut yrityksen menestyk-

sen ja palkitsemisen välinen yhteys (esim. Barkema & Gomez-Mejia, 1998). Sama 

aihe on myös tutkituimpia kohteita johtoryhmän palkitsemisen yhteydessä. Monien 

tutkimusten ja selvitysten mukaan toimitusjohtajien palkitsemistasot ovat moninker-

taisia muiden johtoryhmän jäsenien palkkioihin nähden, joten pelkän toimitusjohta-

jan palkitsemisen tarkastelu ei anna välttämättä kattavaa kuvaa koko ylimmän joh-

don palkitsemisesta (esim. Conyon et al., 1999; Eriksson, 1999). Tässä tutkimuk-

sessa on kuitenkin tavoitteena tarkastella muun johtoryhmän palkitsemista, koska 

nykyaikainen yrityksen johtaminen voidaan nähdä enenevissä määrin ryhmätyönä 
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(Ikäheimo et al., 2003, 33). Lisäksi johtoryhmän palkitseminen on tutkimuskohteena 

vähemmän käytetty erityisesti Suomessa, joten on arvokasta saada uutta tietoa joh-

toryhmän palkitsemisen määrittävistä tekijöistä. Tähän voi vaikuttaa myös johtajien 

palkitsemisen raportoinnin säännöt ja ohjeistukset, jotka ovat muuttuneet avoimim-

miksi ja läpinäkyvimmiksi vasta viime vuosina. 

 

Tutkimuksen pääteorioina toimivat agenttiteoria, johdon valta -teoria sekä turnaus-

teoria. Tutkimus pohjautuu yritysten corporate governance käytäntöihin, joilla on 

keskeinen rooli ylimmän johdon valvojana ja palkitsemisen määrittäjänä. Myös joh-

don ominaisuuksien vaikutuksen huomiointi palkitsemisen määräytymisessä on 

mielenkiintoinen ja tärkeä tekijä johdon palkitsemista tarkasteltaessa. Tämän tut-

kielman pääongelma on selvittää miten eri corporate governance -tekijät ja johto-

ryhmän ominaisuudet vaikuttavat ylimmän johtoryhmän käteispalkitsemiseen Hel-

singin pörssissä listatuissa yhtiöissä. Tästä muotoutuu tutkimuksen pääkysymys: 

 

Mitkä corporate governance -tekijät ja johtoryhmän ominaisuudet vaikuttavat ylim-

män johtoryhmän käteispalkitsemistasoon? 

 

Pääkysymykseen vastaamisen helpottamiseksi on määritetty alatutkimuskysymyk-

set, joiden avulla pyritään avaamaan päätutkimuskysymystä. Alatutkimuskysymyk-

sissä käydään tekijäkohtaisesti läpi sekä corporate governance -tekijät että johto-

ryhmän ominaisuudet. Lisäksi pohditaan aikaisemmin esiteltyjen teorioiden avulla 

eri tekijöiden vaikutusta palkitsemiseen. Teorioiden pohjalta tarkastellaan myös, 

onko palkitseminen toteutettu palkitsemiseen liitettyjen teorioiden mukaisesti. 

Näistä muodostetaan seuraavat alatutkimuskysymykset:  

 

Minkälainen vaikutus hallituksen koolla ja riippumattomuudella on palkitsemiseen? 

Miten omistuksen keskittyneisyys vaikuttaa palkitsemiseen? 

Miten johtoryhmän koko ja keski-ikä vaikuttavat johtoryhmän palkitsemiseen? 

Mitä teorioita johtoryhmän palkitseminen seuraa? 
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa käytetään tutkimusmenetelmänä lineaarista mo-

nimuuttujaregressiota selvittämään eri tekijöiden vaikutusta johdon palkitsemiseen. 

Lisäksi muuttujien yhteyksien tarkastelussa apuna käytetään korrelaatioanalyysia. 

Muuttujien arvoja havainnollistetaan myös erilaisten kuvailevien tunnuslukujen 

avulla. Tutkimustuloksia analysoidaan tässä tutkimuksessa esiintyvien johdon pal-

kitsemiseen liittyvien teorioiden pohjalta. 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu Helsingin pörssissä 17.10.2016 päälistalla olevien 

yritysten tiedoista. Aineisto kerätään yritysten vuosikertomuksista sekä palkka- ja 

palkitsemisselvityksistä. Lisäksi osa kontrollimuuttujista kerätään Amadeus tieto-

kantaa hyödyntäen. Palkitsemistiedot ja johtoryhmän ominaisuudet koostetaan vuo-

silta 2013–2015 ja corporate governance -tekijät vuosilta 2012–2014. Näin toimi-

taan, koska palkitseminen toteutetaan pääsääntöisesti edellisen vuoden suoritusten 

perusteella. Johtoryhmän palkitsemismuuttujana käytetään kokonaiskäteispalkitse-

mista, joka koostuu kiinteästä palkkiosta ja mahdollisista muista rahamääräisistä 

palkkioista, kuten bonuspalkkioista. Tutkimuksessa aineistoa käsitellään poikkileik-

kausdatan tavoin, joten aikasarja-analyysiä ei toteuteta. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksesta rajataan pois finanssi- ja rahoitusalan yritykset toimialan poikkeavien 

käytäntöjen vuoksi. Rajaus on myös linjassa aikaisemmin suoritettujen tutkimusten 

kanssa (mm. Firth et al., 1999; Sanchez-Marin et al., 2010). Johtoryhmän palkitse-

misesta käsitellään vain ylimmän johtoryhmän jäsenten keskimääräistä käteispalkit-

semista, johon kuuluu aiemmin mainitut johtoryhmän palkitsemisen osat. Osakepe-

rusteinen palkitseminen rajataan pois sen arvostamiseen liittyvien haasteiden 

vuoksi. Ylimmäksi johtoryhmäksi lasketaan ainoastaan konsernin johtoryhmä eikä 

tytäryhtiöiden johtoryhmiä tai laajennettua johtoryhmää huomioida tässä tutkimuk-

sessa.  
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Palkitsemisraporteissa johtoryhmien jäsenten palkkiot on pääsääntöisesti ilmoitettu 

toimitusjohtajan palkkioista erillään, minkä vuoksi johtoryhmän palkkioihin ei lueta 

toimitusjohtajien palkkioita. Tällä valinnalla pyritään jättämään pois myös toimitus-

johtajien poikkeavien palkkioiden vaikutus koko johtoryhmän keskimääräiseen pal-

kitsemiseen. Toimitusjohtajien palkkioiden on todettu eroavan merkittävästi johto-

ryhmän muiden jäsenten palkkioista (Frydman & Saks, 2010), minkä vuoksi toimi-

tusjohtajan merkittävä palkkio voi ajaa koko johtoryhmän palkitsemisen näyttämään 

suurelta. 

 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäinen luku on joh-

danto, jossa esitellään tutkimuksen taustaa ja motivaatiota tutkimuksen toteuttami-

selle. Lisäksi johdannossa määritellään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymyk-

set, tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä tutkimuksen rajaukset. Toisessa luvussa 

käydään läpi johdon palkitsemisen taustaa ja palkitsemiseen liittyviä teorioita. Kol-

mannessa luvussa esitellään aikaisempien tutkimusten tuloksia sekä johdon palkit-

semista käsittelevien tutkimusten pääsuuntauksia. Lisäksi luvussa käydään läpi ai-

kaisempien tutkimusten perusteella muodostetut hypoteesit tämän tutkimuksen to-

teuttamiseksi. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävä tutkimus-

menetelmä sekä tutkimusaineisto. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen tu-

lokset ja kuudennessa luvussa käydään yhteenvetona läpi tutkimuksen havainnot 

ja esitetään johtopäätökset sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 
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2 YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMISEN TAUSTAA 

 

2.1 Palkitsemisen taso 

 

Ylimmän johdon palkkiotasot ovat vuosittain kiinnostuksen kohteena ja niistä rapor-

toidaan myös mediassa säännöllisin väliajoin. Ylimmälle johdolle maksetut korkeat 

palkkiot ovat saaneet Suomessa aikaan useita kohuja (ks. esim Helsingin Sanomat, 

2014). Erityisesti suuremman tarkastelun ja huomion kohteena ovat olleet valtion-

yhtiöiden johtajien palkkiotasot. Vaikka Suomessa johtajien palkkiotasot herättävät 

keskustelua vuosittain, ovat yritysjohdon palkkiot Suomessa pysyneet kansainväli-

sellä mittapuulla mitattuna melko maltillisina (Pohjola et al., 2009; Hay Group, 2015; 

Keskuskauppakamari, 2015). Kuten myös kuviosta 1 käy ilmi, Yhdysvalloissa pal-

kitsemisen taso toimitusjohtajien palkitsemista vertailemalla on huomattavasti kor-

keammalla tasolla kuin esimerkiksi pohjoismaissa. Suomessa ja Ruotsissa johdon 

palkitsemisen taso näyttäisi olevan myös maltillisempaa kuin muissa Euroopan 

maissa (Keskuskauppakamari, 2015). 

 

 

Kuvio 1. Suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisen taso kan-

sainvälisesti (Keskuskauppakamari, 2015) 

 

Suomessa johtajien palkkiotasot ovat pysyneet vuosina 2012–2015 lähes samalla 

tasolla, eikä merkittäviä muutoksia toimitusjohtajien tai johtoryhmän palkkioihin olla 

nähty (Ernst & Young, 2016). Hay Groupin (2015) mukaan erityisesti suomalaisille 
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johtajille maksettujen bonusten mediaanitaso jää alhaisemmaksi Euroopan ylei-

sestä mediaanitasosta. Myös keskuskauppakamarin vuonna 2015 tehdyn selvityk-

sen mukaan suomalaisten toimitusjohtajien kokonaispalkkataso jäi vuonna 2014 

selvästi alhaisemmaksi verrattuna muiden eurooppalaisten vertaistensa kokonais-

palkkatasoon (Keskuskauppakamari, 2015). Suomessa selvitykset suuntautuvat 

usein toimitusjohtajien palkkioiden tasoon, mutta on myös tärkeää huomioida johto-

ryhmän muiden jäsenien palkkiotaso. Keskimääräinen johtoryhmän jäsenen palkkio 

jää toimitusjohtajan palkkiosta huomattavasti, noin kaksin- tai kolminkertaisesti, riip-

puen yrityksen koosta (Ernst & Young, 2016). 

 

Palkkioiden tarkastelussa tulee ottaa myös huomioon mahdollinen nousu- tai lasku-

suhdanne. Mikäli palkkioista on sovittu esimerkiksi noususuhdanteessa, voi lasku-

suhdanteen sattuessa palkkioista muodostua kohtuuttoman suuret. Erityisesti julki-

sessa keskustelussa palkkiotasoista on voitu saada suhdannevaihteluiden vuoksi 

vääränlainen kuva, sillä noususuhdanteessa sovittujen palkitsemisjärjestelmien 

taso on voinut olla matalasuhdanteessa tarkasteltuna poikkeuksellisen korkea. 

(Pohjola et al., 2009) 

 

 

2.2 Palkitsemisen sääntely 

 

Koska palkitsemisella on merkittävä rooli nykypäivän yrityksissä ja johdon palkkioi-

den odotetaan vaikuttavan yrityksen suoriutumiseen ja taloudelliseen kehittymi-

seen, on myös johdon palkitsemiselle asetettu vuosien saatossa erilaisia ohjeita ja 

sääntöjä. Erityisesti ohjeita ja säännöksiä on pyritty laatimaan siten, että palkitsemi-

sesta tulisi läpinäkyvämpää ja avoimempaa. Kansainvälisesti on huomattavissa sel-

keä kasvu palkitsemiskäytäntöjen läpinäkyvyyden lisäämisessä, mikä on myös vai-

kuttanut palkitsemisjärjestelmien koostumukseen (Ernst & Young, 2016). Palkitse-

misen vastuullisuus ja kohtuullisuus ovat nousseet esille palkitsemiskeskustelussa, 

mikä on johtanut palkitsemisjärjestelmien kasvaneeseen avoimuuteen (Hay Group, 

2015). 
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Arvopaperimarkkinayhdistys ry on laatinut hallinnointikoodin pörssiyhtiöille, mistä 

löytyy kokoelma suosituksista hyvään hallinnointiin. Uusin hallinnointikoodi on vuo-

delta 2015 ja sitä edellinen hallinnointikoodi astui voimaan vuonna 2010. Hallinnoin-

tikoodi koskee kaikkia Helsingin pörssissä päälistalla listattuja pörssiyhtiöitä. Hallin-

nointikoodin tarkoituksena on yhtenäistää pörssiyhtiöiden toimintatapoja ja edistää 

hallinnointiin ja palkitsemiseen liittyvää avoimuutta. Hallinnointikoodin suositukset 

ovat laadittu siten, että niiden kohdalla pätee noudata tai selitä -periaate (comply or 

explain), jonka mukaan suosituksista voidaan poiketa, mikäli poikkeamiselle löytyy 

oikeudenmukaiset perustelut. Hallinnointikoodissa on myös oma osionsa palkitse-

mista koskeville suosituksille. Vuoden 2015 hallinnointikoodin mukaan yhtiöiden tu-

lee antaa mm. palkka- ja palkkioselvitys, joka on yhtenäinen kuvaus hallituksen ja 

johdon palkitsemisesta. Uudessa hallinnointikoodissa palkka- ja palkkioselvityksen 

laatimista ei voida sivuuttaa. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry, 2010, 2015) 

 

 

2.3 Palkitsemisen muodot 

 

Ylimmän johdon palkitsemiseen käytettäviä palkitsemisjärjestelmiä on käytettävissä 

laajasti ja niiden käyttö vaihtelee maantieteellisestä sijainnista ja aikakaudesta riip-

puen. Palkitsemisessa käytetään usein erilaisia yhdistelmiä palkitsemismuodoista. 

Näissä yhdistelmissä esiintyvät palkitsemismuodot voivat olla kiinteitä suoritukseen 

perustumattomia tai muuttuvia suoritukseen perustuvia (Veliyath, 1999). Lisäksi 

palkkiot voidaan jakaa vielä vuoden aikana suoritettaviin palkkioihin ja tulevina vuo-

sina suoritettaviin palkkioihin (Veliyath, 1999). Suomessa käytettävät palkitsemis-

järjestelmät ylimmälle johdolle jakautuvat kahteen päätyyppiin: perinnäisiin palkitse-

misjärjestelmiin, jotka koostuvat kiinteästä palkasta, tulospalkasta, eläke-eduista ja 

muista eduista sekä osakesidonnaisiin palkitsemisjärjestelmiin, joihin luetaan joh-

dolle luovutettavat optiot ja osakkeet (Ikäheimo et al., 2003, 63). Lisäksi on ole-

massa myös aineettomia palkitsemiskeinoja, mutta ne jätetään käsittelyn ulkopuo-

lelle tässä yhteydessä. 
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2.3.1 Kiinteä palkka ja luontoisedut 

 

Ikäheimo et al. (2003, 72) mukaan kiinteä palkka jakautuu rahapalkkaan sekä luon-

toisetuihin ja lisäetuihin. Näistä rahapalkka maksetaan kuukausittain rahana ja muut 

annetaan niiden saajalle etuina. Näitä etuja ovat esimerkiksi työsuhdeauto, lou-

nasetu ja matkapuhelinetu. Luontoisetujen verotusarvo huomioidaan palkkaa mak-

settaessa. Kiinteästä palkasta on muodostunut vakiintunut oletus yritysten johtajille. 

Kiinteän palkan osuus kokonaispalkasta on vähentynyt vuosien saatossa ja kiinteän 

palkan sijasta on palkitsemiseen otettu mukaan runsaampi osuus muita palkitsemis-

muotoja (Murphy, 1999). Kiinteä palkkaus luo kuitenkin johtajan palkitsemisen poh-

jan ja on samalla johtajan kannalta turvallinen ja riskitön palkitsemismuoto (Kauha-

nen, 2005, 261; Murphy, 1999). Jos taas tarkastellaan kiinteää palkitsemismuotoa 

omistajien näkökulmasta, ei kiinteä palkitsemismuoto ole omistajien kannalta teho-

kas. Kiinteän palkan myötä riski siirtyy myös omistajille, sillä jos johto ei suoriudu 

omistajien kannalta tehokkaasti, menettävät omistajat silti varallisuuttaan. Toisaalta 

kiinteä palkka voi kuitenkin tarjota johdolle itsenäisen ja riippumattoman aseman, 

johon innovatiiviset riskinottajat hakeutuvat (Ikäheimo et al., 2003, 76). 

 

Kiinteä palkkaus ei varsinaisesti palkitse johtajaa tietyistä tuloksista ja vastoin usein 

esille nostettua harhaluuloa, kiinteän palkitsemisen ei pitäisi perustua edellisten 

vuosien tulokseen (Smith & Watts, 1982). Kiinteää palkitsemismuotoa pidetään 

usein tehottomana palkitsemismuotona, koska se ei painosta johtajia ponnistele-

maan kovasti tiettyjen tulosten saavuttamisen perässä. Kiinteä palkka saattaa kui-

tenkin vaihdella myös yrityksen tuloksen mukaan vaikka johdolla ei varsinaisesti olisi 

mitään vaikutusta tuloksen syntymiseen (Bebchuk & Fried, 2005). Pelkän kiinteän 

palkan käyttö yrityksessä on nykyään harvinaista, mutta kiinteä palkkaus soveltuu 

erityisesti yrityksiin, joissa tulokset ovat vaikeasti mitattavissa, ja joissa tuloksia on 

vaikea pukea tulosmittareiden muotoon (Ikäheimo et al., 2003, 76-77). 

 

Kiinteän palkan taso muodostuu työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Työn vaa-

tivuuden arviontiin kuuluu työtehtävien yksityiskohtainen kuvaus ja työtehtävien tär-
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keys yritykselle. Vasta tämän jälkeen määritellään lopullinen palkan suuruus. Pal-

kan suuruuteen vaikuttaa myös yksilön henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet. (Ikä-

heimo et al., 2003, 72-74) 

 

 

2.3.2 Tulospalkkaus 

 

Tulospalkkauksen merkitys osana palkitsemisjärjestelmiä on kasvanut huomatta-

vasti viime vuosikymmeninä. Tulospalkkausjärjestelmästä voi erottaa kolme osaa: 

suorituksen mittarit, suorituksen standarditaso sekä palkan ja suorituksen välinen 

suhde. Mittarina käytetään yleensä jotain objektiivisesti mitattavaa suuretta, kuten 

osakekurssia tai yrityksen tulosta. Tavanomaisesti minimipalkkio maksetaan kun 

kynnyssuoritus ylitetään ja tavoitepalkkion maksuun vaaditaan standarditason ylit-

täminen. Suomessa palkkiolle on lisäksi yleensä määritelty yläraja tai katto, kun taas 

amerikkalaisissa yrityksissä vastaavaa ei yleensä ole. Kynnystason ja ylärajan vä-

listä aluetta kutsutaan kannustinalueeksi, jossa lisääntynyt tai parantunut suoritus 

realisoituu parempana palkkiona. Tulospalkkioita tarkastellessa tulee myös erottaa 

useamman vuoden perusteella määräytyvät tulospalkkiot ja lyhytaikainen vuoden 

perusteella määräytyvä tulospalkkio. Näistä jälkimmäinen maksetaan tavallisesti 

vuoden jälkeen, kun taas ensimmäinen maksetaan useamman vuoden perusteella 

tarkasteluperiodin jälkeen. (Murphy, 1999; Ikäheimo et al., 2003, 64; Kauhanen, 

2005, 262)  

 

Tulospalkkioiden maksulla korostetaan erityisesti konkreettisten tulostavoitteiden 

saavuttamista, ja niillä pyritään vähentämään kiinteään palkkaan sidoksissa olevaa 

osakkeenomistajien kokemaa epävarmuutta, väljyyttä ja sallivuutta (Ikäheimo et al. 

2003, 88). Kuitenkin vuoden kestoiset tulospalkkiot, eivät kannusta johtajia pidem-

piaikaiseen osakkeenomistajien arvon kasvattamiseen, minkä vuoksi lyhyen aika-

välin tulospalkkiot eivät välttämättä ole osakkeenomistajien kannalta optimaalisia 

(Veliyath, 1999).  
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Tulospalkkion perustana on olemassa laaja määrä erilaisia mittareita, joiden perus-

teella tulospalkkiot määräytyvät. Ikäheimo et al. (2003, 98) mukaan yleisemmin tu-

lospalkkiot ovat Suomessa sidottu tilikauden tulokseen, laadullisiin tavoitteisiin tai 

liikevaihdon kasvuun. Murphy (1999) mukaan osa johtajien palkkiosta voi olla riip-

puvaista myös johtajan henkilökohtaisesta suorituksesta. Kuitenkin henkilökohtai-

sen suorituksen osa koko palkkion määrittävästä mittarista jää usein hyvin pieneksi. 

Bebchuk & Fried (2005) kyseenalaistavat tulospalkkioiden kytköksen hyvän suorit-

tamisen kanssa epäkäytännöllisten mittareiden käytön vuoksi. Palkkiot perustuvat 

usein sellaisiin mittareihin, jotka eivät ole sidoksissa hyvään suoritustasoon. Beb-

chuk & Fried (2005) mainitsevat esimerkkinä edellisten vuosien tuloksiin suhteutetut 

mittarit. Yrityksellä saattaa olla huonoin tulos koko toimialalla, mutta koska tulos ylit-

tää edellisen vuoden tuloksen, tulee mittarin mukaan tulospalkkiota maksaa. Lisäksi 

monet mittarit, joiden perusteella tulospalkkioita maksetaan, ovat menneisyyteen 

katsovia, eivätkä palkitse välttämättä tulevaisuudessa realisoituvista saavutuksista 

(Murphy, 1999). 

 

Kauhanen (2005, 262-263) tutki tulospalkkausjärjestelmiä suomalaisista yrityksistä 

koostuvalla aineistolla. Ylimmästä yritysjohdosta yli 90 prosenttia oli tulospalkkaus-

järjestelmien piirissä. Mittareiden käyttö määräytyy yrityskohtaisesti ja useissa yri-

tyksissä on käytössä useampia mittareita tulospalkkauksen perustana. Toimitusjoh-

tajien tulospalkkioiden perustana on tavallisesti käytössä enemmän mittareita kuin 

muilla johtajilla. Pörssiyhtiöt käyttävät myös enemmän mittareita kuin listaamatto-

mat yritykset. Tavallisin käytettävänä ollut mittausajanjakso oli vuoden ajanjakso, 

mutta erityisesti pidemmän aikavälin mittausjaksot olivat yleistymässä.  

 

 

2.3.3 Osakesidonnaiset palkitsemismuodot 

 

Osakesidonnaisia palkitsemismuotoja pidetään usein pitkän aikavälin kannustimina, 

joiden avulla pyritään sitouttamaan johto yrityksen pitkän aikavälin tavoitteisiin. 

Koska johdon työstä saama palkkio tulee riippuvaiseksi ainakin osittain osakekurs-

sista, ajavat osakesidonnaiset palkitsemismuodot johtoa tekemään osakkeenomis-

tajia hyödyttäviä päätöksiä. Osakesidonnaisiin palkitsemismuotoihin voidaan laskea 
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kuuluvaksi työsuhdeoptiot ja osakkeenomistus. Osakesidonnaisia palkitsemismuo-

toja käsittelevät tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä työsuhdeoptiojärjestelyjen tut-

kimiseen, kun taas samalla suoran osakeomistuksen käsittely on jäänyt taustalle 

(Ikäheimo, 2005, 239). Nykyhetkeen tultaessa tutkimukset ovat kuitenkin suurem-

missa määrin ottaneet myös suoran osakeomistuksen tarkastelun alaiseksi. 

 

Johdolle myönnettävät optiot ovat sopimuksia, jotka antavat johdolle oikeuden ostaa 

yhtiön osakkeen tiettyyn merkintähintaan ja ne eivät ole vaihdantakelpoisia (Mur-

phy, 1999). Merkintähintana voidaan käyttää esimerkiksi option myöntämispäivän 

osakkeen markkinahintaa tai merkintähinta voidaan muodostaa myös muunlaisin 

perustein. Mikäli merkintähinta on markkinahintaa alhaisempi merkitsemishetkellä, 

rahoittavat yrityksen nykyiset omistajat optiojärjestelyn (Ikäheimo et al., 2003, 112). 

Tällaisessa tapauksessa johtaja hyötyy optiojärjestelystä, koska saa hankittua osak-

keen markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Osakkeet ovat optiojärjestelyjen mu-

kaan tavallisesti merkittävissä ennalta sovittuna aikana (Murphy, 1999). Optioiden 

avulla johdon päätöksentekoa pyritään ajamaan pitkäjänteisempään suuntaan sekä 

kääntämään johdon intressejä yhtiön omistajien intressejä vastaavaksi (Veliyath, 

1999).  

 

Optiosopimuksia voidaan mukauttaa erilaisiin tilanteisiin sopivaksi. Johdon pitkäjän-

teisyyttä voidaan edesauttaa estämällä optioiden käyttö varhaisessa vaiheessa tai 

esimerkiksi irtisanoutumisen yhteydessä (Smith & Watts, 1982). Tällaisella ehdolla 

estetään johtoa merkitsemästä osakkeitaan ja myymästä osakkeitaan pois. Optioi-

den omistus pitää johdon palkkion riippuvaisena yhtiön tuloksesta ja suoriutumi-

sesta, mikä on omiaan ajamaan johtoa ottamaan yhtiön suoriutumisen päätöksen-

teossaan huomioon. Johdolle myönnettäville optioille on myös tavallista niiden ve-

täminen pois johtajalta, mikäli johtaja jättää yrityksen ennen merkintäoikeuden saa-

vuttamista (Murphy, 1999).  

 

Ikäheimo et al. (2003, 156-157) mukaan osakkeenomistajia kiinnostaa johdon toi-

minnan seurauksena tulevan tuottavuuden lisäksi myös se, kuinka riskiä karttavia 

johtajat ovat. Optiojärjestelyn yksi tavoite on saada johto tekemään riskipitoisempia 
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investointeja ja tätä kautta vähentää johdon konservatiivisuutta riskinotossa. Toi-

saalta liiallinen riskihakuisuus voi kääntyä osakkeenomistajia vastaan. Koska opti-

oiden arvo nousee osakkeen tuoton vaihtelun ollessa suurempi, johto voi suosia 

erityisesti korkeariskisiä investointeja (Murphy, 1999).  

 

Osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät yleistyivät 1990-luvulla, jolloin työsuhde-

optiojärjestelmät tulivat julkisesti noteerattujen yritysten käyttöön (Ikäheimo, 2005, 

239). Yhdysvalloissa optiojärjestelmät ovat kuitenkin olleet yleisesti käytössä jo 

aiemmin. 83 prosenttia 100 suurimmasta yrityksestä oli ottanut käyttöön optiojärjes-

telmät ylimmän johdon palkitsemisessa vuonna 1980 (Smith & Watts, 1982). Suo-

messa työsuhdeoptiot eivät saavuttaneet aluksi suosiota, mutta ulkomaisen osak-

keenomistuksen vapautumisen myötä vuonna 1994 optiojärjestelyt alkoivat yleisty-

mään merkittävästi osana johdon palkitsemisjärjestelmiä (Ikäheimo et al., 2003, 

117).  

 

Murphy (1999) mukaan optiojärjestelmät muodostavat hyvän linkin johdon ja osak-

keenomistajien välille, mutta optioiden omistamisella ja suoralla osakkeidenomista-

misella on kuitenkin eronsa, mikä saattaa johtaa osakkeenomistajien kannalta epä-

edullisiin ratkaisuihin. Optioita saaneet johtajat eivät hyödy osingoista, mikä saattaa 

ajaa johtajia osakekurssia nostavaan osakkeiden takaisinostoon. Tämän vuoksi työ-

suhdeoptiojärjestelyn merkintähintaan voidaan tehdä osinkokorjaus. Optiojärjestel-

mien käyttö muodostuu myös ongelmalliseksi tilanteessa, jossa johdosta riippumat-

tomat tekijät vaikuttavat yrityksen osakekurssiin, sillä tällöin johto saattaa toimia 

omistajien edellyttämällä tavalla (Ikäheimo et al., 2003, 155). Toisaalta osakekurs-

sien noustessa palkitaan johtajia suuremmalla palkkiolla, vaikka he eivät välttämättä 

olisi toimineet omistajien kannalta suotuisasti. Mikäli osakekurssi on laskenut mer-

kittävästi, menettää optio kannustinvaikutuksensa, koska johtajien ei ole järkevää 

käyttää optiota sen suhteellisesti korkean merkintähinnan vuoksi (Murphy, 1999). 

 

Osakeomistus on luonnollinen tapa yhdistää johdon ja osakkeenomistajien intressit 

samansuuntaisiksi. Toisin kuin työsuhdeoptiot, jotka myönnetään ilmaiseksi, osake-

omistukseen tarvitaan rahaa. Johto voi saada osakkeita monin eri keinoin: ostamalla 
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osakkeet markkinoilta omilla varoilla, osana tulospalkkiota yrityksen ostamina osak-

keina tai optioiden kautta sekä henkilöstöannin kautta. Myös osakkeiden antaminen 

suoraan yritysjohdolle on tyypillistä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suora osakeomis-

tus voidaan luoda myös myyntirajoitteisena, mikä rajoittaa osakkeiden vapaata myy-

mistä ja sitouttaa johtoa pidemmäksi aikaa yritykseen. Mikäli johtaja lähtee yrityk-

sestä kesken sovitun aikajakson, joutuu johtaja luopumaan osakkeistaan. Suoralla 

osakeomistuksella voidaan jäljitellä paremmin omistajien asemaa, koska suora osa-

keomistus ottaa huomioon myös osingonjaon. (Smith & Watts, 1982; Ikäheimo et 

al., 2003, 64, 164-169) 

 

Osakesidonnaisista järjestelmistä on tullut merkittävä osa nykypäivän palkitsemis-

järjestelmiä ja aikaisempien havaintojen mukaan niillä on keskeinen paikka suoma-

laisten yritysten palkitsemisjärjestelmissä (Ikäheimo, 2005, 252). Osakeoptioihin pe-

rustuvat kannustinjärjestelmät ovat astuneet sivuun suoran osakeomistuksen tieltä 

niin Suomessa, kuin kansainvälisestikin (Pohjola et al., 2009).  

 

 

2.3.4 Muut taloudelliset edut 

 

Muita taloudellisia etuja ovat esimerkiksi johdolle annettavat erorahat sekä eläke-

edut. Eläke- ja henkivakuutusetuja pidetään pitkän aikavälin kannustinpalkkioina, 

koska niiden saamiseen on yleensä edellytyksenä sitoutua yritykseen pitkäksi aikaa 

(Kauhanen, 2005, 264). Tulevaisuudessa eläkejärjestelyjen määrä palkitsemisjär-

jestelmien osana voi hyvinkin kasvaa, koska vuonna 2017 käyttöönotettavan elä-

keuudistuksen myötä eläkkeelle siirtymisen ikä siirtyy. Tämän vuoksi on hyvin mah-

dollista, että yrityksissä aikaistetaan johtajien eläkkeelle siirtymistä yrityksen sisäis-

ten eläkejärjestelyjen kautta. 

 

Yritys voi tarjota johdolleen palkkioita eläke-etujen muodossa. Johdolle tarjottavat 

eläke-edut ovat tyypillisesti lisäeläkkeitä, joilla täydennetään lakisääteistä eläketur-

vaa. Yritys voi ottaa johtajilleen joko kollektiivisen ryhmäeläkevakuutuksen tai va-

paaehtoisen eläkevakuutuksen, joka on yksilöllinen. Lisäeläke-edut voivat alentaa 

lakisääteistä eläkeikää tai täydentää peruseläketurvaa. Tyypillisesti lisäeläkkeet 
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ovat käytössä toimitusjohtajilla ja yrityksen muulla ylimmällä johdolla lisäeläkejärjes-

telyt ovat harvinaisempia. Lisäeläke-edut voivat olla johtajien kannalta edullisia, sillä 

johto pystyy siirtämään palkkioitaan tulevaisuuteen, jolloin odotettu ansiotaso on 

pienempi ja näin myös marginaaliverotus on matalampi. (Kauhanen, 2005, 264; Ikä-

heimo et al., 2003, 80-81) 

 

Lisäeläke-edut määritellään etuusperusteiseksi tai maksuperusteiseksi eläkejärjes-

telyiksi. Etuusperusteinen eläkejärjestely sisältää ennalta sovitun eläke-edun, jonka 

johtaja on oikeutettu saamaan eläkkeelle siirtyessään. Etuusperusteinen eläkejär-

jestely toimii johdon kannustimena, koska se voi edellyttää johdolta tiettyjen tavoit-

teiden saavuttamista tai tietyn määrän työvuosia yrityksessä. Toisaalta johtaja voi 

myös saada lisäeläke-etuuden kiinteästi, vaikka vaihtaisi työpaikkaa. Vastaavasti 

maksuperusteinen eläkejärjestely sisältää vuosittain maksettavan lisäeläkevakuu-

tuksen, jonka suuruus kasvaa kartuttamisvuosien mukaan. Myös maksuperusteisen 

eläkejärjestelyn ehdoksi voidaan asettaa erilaisia ennalta sovittuja tavoitteita. (Ikä-

heimo et al., 2003, 81-82) 

 

Eläkejärjestelyille on tyypillistä, että niiden koostumus ja niihin liittyvät edut vaihte-

levat kansainvälisesti. Eläkeratkaisut poikkeavat muista palkitsemismuodoista, sillä 

eläkejärjestelmissä ei ole nähtävissä samanlaista yhdentymistä kansainvälisellä ta-

solla kuin muissa palkitsemisen elementeissä (Pohjola et al., 2009). Etuusperustei-

sesta eläkejärjestelystä ollaan kuitenkin siirtymässä maksuperusteisiin eläkejärjes-

tylyihin niin Suomessa, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissakin (Poterba et al., 2007; 

Alexander Incentives Oy, 2015). Suomessa tätä siirtymää on ajanut erityisesti ta-

louspoliittisen ministerivaliokunnan palkitsemiskannanotto vuonna 2009 (Alexander 

Incentives Oy, 2015). Useissa muissa maissa lakisääteisen työeläkkeen määrä on 

huomattavasti pienempi kuin Suomessa, minkä vuoksi vapaaehtoisten lisäeläkkei-

den osuudet ovat korkeammalla tasolla kuin Suomessa (Pohjola et al., 2009).  

 

Kauhanen (2005, 264-265) mukaan eroraha eli kultainen kädenpuristus (Golden 

handshake) tai kultainen laskuvarjo (Golden parachute) on sopimus, jossa johtajalle 

maksetaan korvaus lähtöhetkellä. Tällaisessa tilanteessa työpaikan menetyksen 
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syynä voi olla esimerkiksi muutokset yrityksen omistuksessa. Toimitusjohtajilla ero-

raha on pääsääntöisesti sovittu etukäteen toimitusjohtajan suhteessa muuhun hen-

kilöstöön erilaisen työsopimuskäytännön vuoksi. Kultaiset kädenpuristukset ovat 

yleisiä sellaisessakin tilanteessa, jossa toimitusjohtaja toimii yrityksen kannalta niin 

heikosti, että hallitus tuntee aiheelliseksi vaihtaa toimitusjohtajaa (Bebchuk & Fried, 

2003). 

 

 

2.4 Teoriat johdon palkitsemisen taustalla 

 

2.4.1 Agenttiteoria 

 

Johdon palkitsemista on tarkasteltu ylivoimaisesti eniten päämies-agenttiteorian va-

lossa. Päämies-agenttiteorian alkulähteenä voidaan pitää Berle & Means (1932) tut-

kimusta, joka toi esille omistajien ja johdon väliset intressiongelmat. Myöhemmin 

Jensen & Meckling (1976) loivat uuden sykäyksen moderneissa yrityksissä esiinty-

ville agenttiongelmien tutkimukselle. Nykypäivään tultaessa yritysten omistusraken-

teen kehitys on erottanut omistuksen ja vallan ja sitä kautta ne eivät välttämättä liity 

toisiinsa, mikä muodostaa päämies-agenttiongelmalle pohjan (Timonen, 2000, 49). 

 

Agenttiteorian mukaan yritys nähdään ryhmänä, jonka jäsenet toimivat omien etu-

jensa mukaisesti, mutta samalla heidän päämääränsä riippuu ryhmän suoriutumi-

sesta kilpailussa muita ryhmiä vastaan. Yhtiön omistajien ja johdon välinen suhde 

muodostaa perinteisen agenttiteorian mukaisen päämies-agentti-ongelman. Toinen 

esimerkki päämies-agenttisuhteesta on johtajan ja tavallisen työntekijän välinen 

suhde yrityksessä. Ensimmäisenä mainittu esimerkki on kuitenkin huomattavasti 

useammin tutkimuksissa esille tuleva asetelma. Päämies-agenttisuhteessa yhtiön 

omistajat (päämies) valtuuttavat yhtiön johdon (agentti) hoitamaan tehtäviä heidän 

puolestaan. Päämies-agenttisuhteessa päämies luottaa resurssejaan agentin käyt-

töön. Mikäli molemmat toimijat pyrkivät maksimoimaan oman hyötynsä, voidaan 

olettaa, että agentti ei toimi jokaisessa tilanteessa päämiehen etujen mukaisesti. 

Koska päämiehen on yleensä hyvin haastavaa tai liian kallista tutkia toimiiko agentti 
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päämiehen etujen mukaisesti, syntyy tällaisessa tilanteessa päämies-agentti-on-

gelma. Päämiehen ja agentin välillä vallitsee epäsymmetrinen informaatio, mikä es-

tää tarkoin suunnitellun ohjeistuksen yrityksen johdolle. Toinen ongelma voi syntyä 

päämiehen ja agentin eroista riskinkantajina. Agentti saattaa suorittaa vain sellaisia 

toimia, jotka ovat vähäriskisiä, kun taas päämies suosisi enemmän toimia, jotka si-

sältävät paljon riskiä. (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; Eisenhardt, 1989; 

Hengartner, 2006) 

 

Päämies-agenttisuhteessa on käytännössä mahdotonta välttyä kustannuksilta, 

jotka syntyvät suhteen myötä. Jensen & Meckling (1976) mukaan agenttikustannuk-

sia ovat: 1) agentin mittaamisesta ja ohjaamisesta aiheutuneet kustannukset, 2) ta-

kuukustannukset, joilla agentti vakuuttaa toimivansa päämiehen etujen mukaisesti, 

eikä suorita päämiestä vahingoittavia toimia ja 3) residuaalikustannukset, jotka ai-

heutuvat agentin suorittamista päämiehen etua vähentävistä toimenpiteistä. Agent-

tikustannuksia muodostuu myös tilanteissa, joissa ei ole päämies-agenttisuhdetta, 

mutta joissa kaksi tai useampi henkilö toimii yhteistyössä. Kun yrityksellä on vain 

yksi omistaja, joka toimii samaan aikaan yrityksen johtajana, ei agenttikustannuksia 

muodostu (Fama, 1980). Agenttikustannusten on huomattu vähenevän tilanteessa, 

jossa yhtiön omistus keskittyy pienemmälle omistajajoukolle (Ang et al., 2000). Jul-

kisesti noteerattujen yritysten kohdalla kuitenkaan tällainen järjestely ei ole mahdol-

lista, joten agenttikustannuksia ilmenee aina jossain muodossa noteerattujen yritys-

ten kohdalla. 

 

Agenttikustannuksien syntyessä yrityksissä vähennetään agenttikustannuksia käyt-

tämällä valvonta- ja korjausmekanismeja epäonnistumisten ja opportunistisen käyt-

täytymisen varalle sekä kannustimia, joilla avulla ohjataan johtoa toimimaan omis-

tajien intressien mukaisesti (Timonen, 2000, 50). Johdolle myönnettävät palkkiot 

ovat esimerkki kannustimista, jotka toimivat agenttikustannusten vähentäjänä. Palk-

kioiden avulla pyritään yhdistämään johdon intressit omistajien intressien kanssa ja 

vähentämään osapuolien välistä epäsymmetristä informaatiota (Jensen & Meckling, 

1976). Koska agentin oletetaan myös olevan riskinkarttaja, palkitsemisjärjestelmien 

avulla ajetaan agenttia myös kohti runsaampaa riskinottoa ja tekemään päätöksiä, 
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jotka ovat hyödyllisempiä omistajien näkökulmasta (Jensen & Murphy, 1990). Pal-

kitsemisjärjestelmät perustuvat usein johtajien suoriutumisen mittaamiseen, ja käy-

tettävissä olevia mittareita ja palkitsemismuotoja on useita ja niiden käyttö vaihtelee 

yritysten välillä. Yhteistä palkitsemismuodoille on kuitenkin niiden tarjoamat kannus-

timet, joiden tarkoituksena on lisätä omistajien hyötyä lisääviä toimia johdon taholta 

(Jensen & Murphy, 1990). Koska johtajille on olemassa omat markkinansa, yritysten 

oletetaan palkitsevan johtajiaan suoritusten mukaan, jotta hyvät johtajat pysyvät yri-

tyksen palveluksessa eivätkä vaihda toiseen yritykseen (Fama, 1980).  

 

 

2.4.2 Johtajan valta -teoria 

 

Monet tutkimukset ovat ottaneet esille johtajan vallan kautta muodostuneen mah-

dollisuuden vaikuttaa yrityksen palkitsemisjärjestelmään, ja tätä kautta omaan palk-

kiotasoonsa. Johtajan valtaa on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Myös agentti-

teoria ottaa huomioon johdon ja osakkeenomistajien välisen valtasuhteen. Agentti-

teorian mukaan voimasuhde on epätasapainossa, koska johdolla on mahdollisuus 

ajaa omia etujaan ja vaikuttaa toimillaan myös palkitsemistasoonsa (Grabke-Run-

dell & Gomez-Mejia, 2002). Johtajan valta -teorian (Managerial power theory) voi-

daankin sanoa muodostuneen agenttiteorian pohjalta tai kuuluvan osaksi agentti-

teoriaa. Johtajan valta -teorian mukaan johdon vallan lisääntyessä muodostuu joh-

don palkitsemisjärjestelmistä suotuisampia johdon näkökulmasta.  

 

Grabke-Rundell & Gomez-Mejia (2002) mukaan johdon valta osakkeenomistajiin 

nähden perustuu neljään eri tekijään: epäsymmetriseen informaatioon, hajautunee-

seen omistukseen, ennalta määrittelemättömiin tehtäviin sekä johdon vahvaan ase-

maan yrityksessä. Bebchuk & Fried (2003) korostavat myös institutionaalisten omis-

tajien vähyyden ja heikon hallituksen merkitystä johdon valtaa ja palkkioita lisäävänä 

tekijöinä.  

 

Epäsymmetrinen informaatio mahdollistaa johdon opportunistisen käytöksen, koska 

johdolla on hallussa keskeinen informaatio yrityksessä. Tästä syystä hallituksen jä-
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senet ovat riippuvaisia johdon tiedoista päättäessään uusista toimista. Lisäksi joh-

don aseman sisältäessä paljon ennalta määrittämättömiä tehtäviä, on johdon toi-

mintaa vaikea monitoroida. Hallituksen on vaikea seurata johdon suorittamia toimia 

tehtävien suorittamiseksi ja täten määrittää oikeita palkitsemistasoja. Tällaiset teh-

tävät lisäävät johdon valtaa osakkeenomistajiin nähden. (Grabke-Rundell & Gomez-

Mejia, 2002) 

 

Grabke-Rundell & Gomez-Mejia (2002) mukaan hajautunut omistus vähentää osak-

keenomistajien valtaa, koska omistajien osuuden ollessa pieniä, sijoituksen eteen 

ei nähdä niin suurta vaivaa. Myös Bebchuk & Fried (2003,2005) toteavat palkitse-

minen olevan tulokseen sidotumpaa tilanteissa, joissa yrityksellä on keskittyneempi 

omistus tai omistajien joukossa on laajempi osuus institutionaalisia omistajia.  

 

Grabke-Rundell & Gomez-Mejia (2002) näkevät, että johdon vahva asema muodos-

tuu asemasta yrityksessä, mikä mahdollistaa vallan käytön yrityksen päätöksente-

ossa. Esimerkki tällaisesta on johtajien hallitusjäsenyydet, joiden avulla johto pää-

see vaikuttamaan päätöksiin, jotka tehdään osakkeenomistajien puolesta. Tällai-

sessa tapauksessa johdolla on valtaa päättää asioista siten, että ne ovat johdon 

omasta näkökulmasta edullisia. Johdon vahva asema nojaa siis vahvasti yksilön 

oman hyödyn ajamisen mukaiseen käyttäytymiseen. Hallitusjäsenillä, jotka ovat va-

littu johdon ehdotuksesta, ei ole välttämättä kannustinta käydä pienentämään joh-

don palkitsemistasoja (Lambert, 1993). Bebchuk & Fried (2003,2005) toteavat 

myös, että johdon valta lisääntyy myös sellaisissa tapauksissa, jossa johtoa suoja-

taan yritysostoilta.  

 

Johtajan valta -teorian mukaan johdon palkitseminen on yksi agenttiongelmien pois-

tamiseen käytetyistä menetelmistä, mutta Bebchuk & Fried (2003) pitävät sitä myös 

osana agenttiongelman aiheuttavista tekijöistä. Agenttiteorian yksi piirteistä on, että 

johto (agentti) ei halua vaihtelua palkkioonsa, eli johto on palkitsemisensa suhteen 

riskinkarttaja, minkä vuoksi johto ei välttämättä halua sitoa palkkaansa riippu-

vaiseksi yrityksen tuloksesta (Eisenhardt, 1989). Mikäli johdolla on valtaa enem-

män, voi johto haluta turvautua palkitsemisessaan suurilta osin riskittömään kiinte-
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ään palkitsemismuotoon. Toisaalta Bebchuk & Fried (2003) huomauttavat, että joh-

tajat pyrkivät myös ”naamioimaan” palkkioitaan, mahdollisen ulkoa tulevan pahek-

sunnan vuoksi. Tämä toteutetaan käyttämällä palkitsemismuotoja, jotka eivät ulos-

päin näytä johtajien kannalta epäedullisilta. Ulkoa tuleva paheksunta voi olla peräi-

sin esimerkiksi median taholta. Ulkoa tuleva paheksunta saattaa aiheuttaa johdolle 

erilaisia haittoja, kuten esimerkiksi maineen menetyksen.  

 

2.4.3 Turnausteoria 

 

Turnausteoria (tournament theory) on yksi agenttiteorian pohjalta syntyneistä joh-

don palkitsemiseen liitetyistä teorioista. Turnausteoria voidaan liittää agenttiteori-

aan, sillä siinä turnauksen osanottajat eli johtajat, kilpailevat toisiaan vastaan ja pyr-

kivät parantamaan suoritustaan turnauksen edetessä (Hengartner, 2006). Turnaus-

teorian mukaista palkitsemista kuvailtaessa, otetaan usein esimerkiksi urheilutur-

naukset, kuten tennisturnaukset, joissa turnauksessa parhaiten sijoitetut saavat 

suurimman osan kokonaispalkkioista (Rosen, 1996). Yritysjohtajista puhuttaessa 

johtajat eli agentit tavoittelevat myös turnauksen voittoa, joka toteutuu ylenemisenä 

organisaatiossa. Lambert (1993) tuo esille, että agentit kilpailevat toisiaan vastaan 

jokaisella organisaation tasolla ja jokaisen tason parhaiten suoriutuvat agentit pää-

sevät etenemään seuraavalle tasolle, jossa agentit kilpailevat jälleen toisiaan vas-

taan.  Mikäli agentti ei pysty etenemään turnauksessa seuraaville tasoille, sen het-

kinen palkkio on palkkio, jota agentti tulee saamaan myös tulevaisuudessa.   

 

Ridge (2012,207-208) nostaa esille, että suuret erot johtajatasojen palkitsemista-

soissa saavat johtajat kilvoittelemaan toistensa kanssa paremmasta asemasta ja 

palkkiosta organisaatiossa. Kilvoittelu paremmasta asemasta organisaatiossa muo-

dostaa kilvoittelun osallistujien välille turnauksen, mikä kasvattaa johtajien työpa-

nosta, sillä jokainen osallistuja haluaa voittaa turnauksen paremman aseman toi-

vossa. Lazear & Rosen (1981) mukaan turnauksen palkinnot määräytyvät sen mu-

kaan, mille hierarkiatasolle kukin johtaja päätyy, eikä voittomarginaalilla ole merki-

tystä lopulliseen ansiotasoon. Lisäksi palkkion suuruuden määrittävät yksittäisen 

johtajan sijasta koko organisaation henkilöstö, sillä yksittäisen johtajan asemaa ver-

taillaan koko organisaation työntekijähierarkiaan. 
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Lazear & Rosen (1981) mukaan turnausteoriaan perustuva palkkiojärjestelmä on 

erityisesti käytännöllinen silloin, kun työntekijöiden tuottavuutta on vaikea mitata ja 

tuottavuuteen perustuvaa palkkiojärjestelmää on vaikea luoda. Tällöin turnausteori-

aan perustuva palkkiojärjestelmä on organisaatiolle tehokkaampi tapa palkita johto-

aan. Kuitenkin johtajan asemaan liittyvässä palkkiojärjestelmässä on myös omat 

ongelmansa. Baker et al. (1988) toteavat, että paras työntekijä jollain hierarkiata-

solla ei ole paras mahdollinen vaihtoehto työntekijäksi seuraavalle tasolle. Erityisesti 

he korostavat että työntekijöiden tulisi olla samanlaisia, että turnausteorian mukaiset 

kannustimet toimisivat. Lazear & Rosen (1981) taas toteavat että turnausteorian 

mukaiset kannustimet ovat tehokkaita työntekijöiden ollessa myös erilaisia.  Heidän 

mukaan yrityksissä esiintyy järjestelmiä, jotka antavat heikommille työntekijöille ta-

soitusta, mikä mahdollistaa erilaisten työntekijöiden tehokkaan työskentelyn. Tur-

naukseen osallistuvien työntekijöiden ollessa erilaisia, turnauksen edetessä loppua 

kohti jäljelle jäävien työntekijöiden ominaisuudet alkavat muistuttamaan toisiaan, 

koska turnaus karsii joukosta huonoimmat ominaisuudet omaavat työntekijät ja par-

haimmat jäävät jäljelle (Rosen, 1986). 

 

Turnausteorian mukaiseen kannustinmalliin liittyy keskeisesti eri hierarkiatasojen 

väliset erot palkkion suuruudessa. Conyon et al. (2001) ja Erikkson (1999) löysivät 

tutkimuksissaan turnausteorian mukaisia eroja palkkioissa eri hierarkiatasojen vä-

lillä. Myös Brunello et al. (2001) löysivät samansuuntaisia tuloksia. Erikkson (1999) 

ei löytänyt erityisen isoa eroa palkkatasoissa aivan ylimmillä johtajatasoilla. Toinen 

turnausteoriaan liitettävä ominaisuus on turnaukseen osallistuvien henkilöiden mää-

rän positiivinen vaikutus turnauksen palkkioon. Empiirisissä tutkimuksissa on ha-

vaittu turnauksen palkkion kasvavan turnaukseen osallistuvien työntekijöiden mää-

rän kasvaessa, sillä turnaukseen osallistujat voivat hyväksyä pienemmän palkkiota-

son turnauksen ollessa käynnissä (Conyon et al, 2001; Erikkson, 1999). Kuitenkin, 

mm. Chen et al. (2011) eivät havainneet palkkion suuruudella ja turnaukseen osal-

listuvien henkilöiden määrällä olevan vaikutusta toisiinsa.  
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3 YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMINEN 

 

Ylimmän johdon palkitsemista koskevia tutkimuksia on toteutettu laajasti, suurim-

man osan tutkimuksista suuntautuessa ainoastaan toimitusjohtajan palkitsemiseen. 

Tutkimuksissa on pyritty löytämään ja havainnoimaan erilaisia ominaisuuksia ja te-

kijöitä, jotka selittävät ylimmän johdon palkitsemisen määräytymistä. Palkitsemista 

selittäviä tekijöitä on havaittu olevan useita, tämän luvun keskittyessä kuitenkin lä-

hinnä tekijöihin, jotka esiintyvät myös selittävinä tekijöinä tämän tutkimuksen empi-

riaosuudessa. Näitä ovat yritystason tekijöiden, corporate governance -tekijöiden 

(hallitus- ja omistustekijät) ja johdon ominaisuuksien vaikutus ylimmän johdon pal-

kitsemiseen. Eri tekijöiden tutkimuksissa todettuja vaikutuksia johdon palkitsemi-

seen on esitelty kuviossa 2 ja myöhemmin tässä luvussa. Tekijöiden perässä oleva 

merkki kuvastaa onko tekijän vaikutus palkitsemistasoon positiivinen vai negatiivi-

nen. Lisäksi yrityskoon ja menestyksen välillä oleva nuoli kuvastaa mahdollista vä-

lillistä yhteyttä palkitsemiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Johdon palkitsemiseen vaikuttavia tekijöitä 

Yritystason tekijät 

Menestys + 

Yrityskoko + 

Toimiala +/- 
 

Hallitus- ja omistustekijät 

Hallituskoko + 

Hallituksen riippumattomuus - 

Omistuksen keskittyneisyys - 
 

Johtoryhmän ominaisuudet 

Johtoryhmän koko + 

Johtoryhmän jäsenten ikä + 
 

Johdon palkitseminen 
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3.1 Yritystason tekijöiden vaikutus palkitsemiseen 

 

3.1.1 Menestys 

 

Yrityksen menestyksen ja palkitsemisen välinen yhteys on yksi tutkituimmista joh-

don palkitsemiseen vaikuttavien tekijöiden yhteyksistä. Palkitseminen ja sen avulla 

saatava menestys perustuu agenttiteoriaan, jonka mukaan johdon palkkioiden 

avulla saadaan johtajille insentiivi maksimoida oman hyötynsä lisäksi myös omista-

jien hyöty (Jensen & Meckling, 1976). Tutkimusten yhteydessä on käytetty erityisesti 

termiä ”pay-for-performance sensitivity”, jonka mukaan dollarin muutos johtajan 

palkkiossa tulisi assosioitua dollarin muutoksena myös omistajien hyödyn kohdalla 

(esim. Hengartner, 2006).  

 

Pay-for-performance sensitivityä on tutkimuksissa tyypillisesti pyritty tutkimaan 

osakkeen kokonaistuoton muutoksen ja johdon palkkioiden muutoksen suhteella 

(esim. Mäkinen, 2007). Tutkimuksissa on tarkasteltu menestyksen vaikutusta pal-

kitsemistasoon sekä menestyksen muutoksen vaikutusta palkitsemistason muutok-

seen (esim. Jensen & Murphy, 1990). Yrityksen menestystä kuvaavia mittareita on 

kokonaisuudessaan valittavissa laajasti ja eri tutkimuksissa näitä mittareita on käy-

tetty vaihtelevasti. Tyypillisesti tutkimuksissa on käytetty menestystä kuvaavina mit-

tareina tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja, kuten osakekohtaista tuottoa (Core et 

al., 1999), kokonaispääoman tuottoa (Dhaoudi, 2012) tai oman pääoman tuottoa 

(Tosi et al., 2000). Menestystä kuvaamaan on käytetty myös markkinaperusteisia 

tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osakkeen markkina-arvoon perustuvia tunnuslukuja 

(Dhaoudi, 2012). Myös ei-taloudellisia menestyksen mittareita on tutkittu mm. 

Coombs & Gilley (2005) toimesta, mutta niiden käyttäminen palkitsemisen ja me-

nestyksen yhteyttä käsittelevässä tutkimuksessa on jäänyt vähemmälle. 

 

Palkitsemisen ja menestyksen välistä yhteyden määräytymistä eri tekijöiden kautta 

on pyritty selvittämään erilaisten tutkimusten avulla. Tutkimuksissa on yritetty löytää 

tekijöitä, jotka vaikuttavat menestyksen ja palkitsemisen väliseen yhteyteen ja sen 

vahvuuteen. Frydman & Saks (2010) löysivät johdon palkkioiden ja menestyksen 

välillä olevan korkeamman positiivisen yhteyden yrityksissä, joissa on paremmat 
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kasvumahdollisuudet. Vastaavasti säännellyillä toimialoilla toimivissa yrityksissä 

palkitsemisen ja menestyksen suhde ei ollut yhtä vahva. Heidän aineistonsa koostui 

ylimmästä johdosta suurissa yrityksissä aikavälillä 1936-2005. Brunello et al. (2001) 

raportoivat menestyksen ja palkitsemisen välinen suhteen olevan korkeampi ulko-

maalaisomisteisissa yrityksissä, listatuissa yrityksissä ja yrityksissä, jotka ovat 

osana monikansallista korporaatiota. Heidän havaintonsa perustuivat italialaisiin yri-

tyksiin.  

 

Monet tutkimukset ovat onnistuneet löytämään tilastollisesti merkitseviä tuloksia 

johdon palkitsemisen ja yrityksen menestyksen välisestä positiivisesta suhteesta. 

Suurin osa tutkimuksista sijoittuu Yhdysvaltoihin, mutta myös muihin maihin perus-

tuvia tutkimuksia on löydettävissä runsaasti. Lewellen & Huntsman (1970) havaitsi-

vat menestystä kuvaavien voittojen ja oman pääoman markkina-arvon vaikuttavan 

positiivisesti johtajien palkkioiden suuruuteen Yhdysvalloissa vuosina 1942-1963, 

kun taas liikevaihdolla ei merkittävää vaikutusta ollut. Erityisesti menestyksellä ha-

vaittiin olevan vahva vaikutus käteispalkitsemiseen, mutta myös kokonaispalkitse-

misen kohdalla yhteys oli tilastollisesti merkitsevä menestyksen kanssa. Tulosten 

perusteella voidaan luoda päätelmä, että johtajien kannattaa tehdä päätöksensä 

osakkeenomistajia hyödyttävällä tavalla, liikevaihdon maksimoimisen sijaan. 

  

Dhaouadi (2012) tutki samaa ilmiötä yhdysvaltalaisista yrityksistä koostuvalla ai-

neistollaan, joka oli kerätty vuosilta 2003-2010. Tuloksien mukaan ylimmän johto-

ryhmän jäsenten palkitseminen on yhteydessä yrityksen menestyksen kanssa, 

mutta yrityksen koko vaikutti selittävän johdon palkitsemista vahvemmin. Tutkimuk-

sessaan Dhaouadi käytti menestystä kuvaavana mittarina kokonaispääoman tuot-

toa. Vaikka menestys selitti palkitsemista merkitsevästi, tutkimuksen tulokset ovat 

erilaiset Lewellen & Huntsman (1970) kanssa, sillä palkitsemisen maksimoidakseen 

johtajien kannattaa maksimoida yrityksen koko tuottojen sijaan. Mehran (1995) löysi 

positiivisen yhteyden erityisesti osakeperusteisen palkitsemisen ja yrityksen menes-

tyksen väliltä teollisuusyrityksillä toteutetussa tutkimuksessaan. Tulokset tukivat 

päätelmää siitä, että johtajia motivoi yrityksen arvon maksimoimisessa erityisesti 

palkitsemisen muoto, eikä niinkään taso, sillä käteispalkitsemisen tulokset olivat 

päinvastaiset. 
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Myös eurooppalaisia yrityksiä koskevia tutkimuksia on tehty yhä runsaammin mää-

rin, varsinkin tultaessa 2000-luvulle. Conyon & Schwalbach (2000) löysivät positiivi-

sen yhteyden ylimmän johtoryhmän jäsenten käteispalkitsemisen ja yrityksen me-

nestyksen välillä saksalaisilla yrityksillä, yhteyden ollessa kuitenkin heikompi kuin 

Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Positiivisia tuloksia löysivät myös Brunello et. 

al. (2001) italialaisista keskitason ja ylimmän tason johtajista koostuvalla aineistol-

laan. He kuitenkin tulivat johtopäätökseen, että yritysten ollessa kytköksissä ulko-

maille esimerkiksi omistuksen kautta, oli palkitsemisen taso korkeampaa, sillä Ita-

lian talouden ominaisuuksilla ei ollut yrityksiin niin suurta vaikutusta. Conyon & 

Leech (1994) löysivät Iso-Britannialaisista yrityksistä koostuvassa tutkimuksessaan 

myös positiivisen yhteyden tuottojen ja johdon palkitsemisen välillä, mutta heidän 

tuloksensa jäivät tilastollisesti hyvin heikoiksi. He käyttivät tutkimuksessaan yrityk-

sen sisällä parhaiten palkatun johtajan palkitsemistasoa johdon palkitsemista ku-

vaavana muuttujana.  

 

Myös suomalaisella toimitusjohtajien palkitsemista käsittelevällä aineistolla on tut-

kittu palkitsemisen ja menestyksen yhteyttä. Mäkinen (2007) löysi osakemarkkina-

perusteisen menestyksen mittarin ja toimitusjohtajien palkkioiden välillä olevan po-

sitiivisen yhteyden suomalaisissa yrityksissä vuosina 1996-2002. Myös kokonais-

pääoman tuotolla ja toimitusjohtajien palkkioilla oli positiivinen yhteys, kun kokonais-

pääoman tuotosta käytettiin viivästettyä termiä, eli kokonaispääoman tuotto otettiin 

palkitsemista edeltävältä vuodelta. Ikäheimo et al. (2003, 44) tutkivat toimitusjohta-

jien palkkojen yhteyttä menestykseen vuosina 1999-2000 ja huomasivat, että kan-

nattavuuden mittarit (oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto ja koko pää-

oman tuotto) ja osakkeen tuotto eivät selittäneet toimitusjohtajien palkkojen vaihte-

lua. On kuirenkin mahdollista, että heikko menestyksen ja palkitsemisen välinen 

suhde voi johtua ajoituksesta palkitsemisessa. 

 

Japanilaisia yrityksiä käsittelevässä tutkimuksessa Geringer et al. (1998) havaitsivat 

ylimmän johtoryhmän palkitsemisella ja menestystä kuvaavalla pääoman tuottoas-
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teella olevan tilastollisesti merkitsevän positiivisen suhteen. Toisaalta tutkimuk-

sessa ei löydetty palkitsemisella ja myynnin kasvulla olevan tilastollisesti merkitse-

vää suhdetta.  

 

Vaikka paljon positiivisia tuloksia on raportoitu palkitsemisen ja menestyksen väli-

sestä yhteydestä kansainvälisesti, myös poikkeavia tuloksia on raportoitu aika ajoin. 

Gerhart & Milkovich (1990) huomasivat, että yrityksen menestys vaikuttaa palkitse-

miseen, mutta vaikutus palkkiotasoon oli heikompi kuin vaikutus palkitsemiskoostu-

mukseeen. Useissa tutkimuksissa on havaittu johdon palkitsemisen ja yrityksen me-

nestyksen välillä olevan tilastollisesti merkitsevä suhde, mutta se on jäänyt merkit-

tävän pieneksi ja tuloksen ei ole tulkittu vaikuttavan oleellisesti palkitsemiseen 

(esim. Firth et al., 1999). Jotkin tutkimukset ovat raportoineet jopa negatiivisia tulok-

sia palkitsemisen ja menestyksen välisestä suhteesta (mm. Mehran, 1995). Taulu-

kossa 1 on havainnollistettu menestyksen ja johdon palkitsemisen yhteyttä kuvaa-

vien tutkimusten tulokset.  

 

Taulukko 1. Tutkimukset menestyksen ja johdon palkitsemistasojen yhtey-

destä 

Tutkimus Aineisto Palkitsemismuuttuja Yhteys 

Lewellen & Huntsman 
(1970) 

Yhdysvallat 
Toimitusjohtajan  

käteispalkitseminen 
Positiivinen 

Dhaouadi (2012) Yhdysvallat Johtoryhmän kokonaispalkitseminen Positiivinen 

Mehran (1995) Yhdysvallat 

Toimitusjohtajan osakeperusteinen 
palkitseminen 

Positiivinen 

Toimitusjohtajan  
käteispalkitseminen 

Negatiivinen 

Conyon & Scwalbach 
(2000) 

Saksa Johtoryhmän käteispalkitseminen Positiivinen 

Brunello et al. (2001) Italia 
Keskijohdon ja ylimmän johdon  

Käteispalkitseminen 
Positiivinen 

Conyon & Leech 
(1994) 

Iso-Britannia 
Parhaiten palkatun johtajan 

käteispalkitseminen 
Positiivinen 

Mäkinen (2007) Suomi 
Toimitusjohtajan  

kokonaispalkitseminen 
Positiivinen 

Geringer et al. (1998) Japani Johtoryhmän bonuspalkitseminen Positiivinen 

Ikäheimo et al. (2003) Suomi Toimitusjohtajan palkkioiden vaihtelu Negatiivinen 

Gerhart & Milkovich 
(1990) 

Yhdysvallat 
Keskijohdon ja ylimmän johdon 

 Kiinteä palkitseminen 
Positiivinen 

Firth et al. (1999) Hong Kong 
Johtajien keskimääräinen  

palkitseminen 
Ei vaikutusta/ 
Positiivinen 
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3.1.2 Yrityskoko 

 

Kuten menestyksen ja johdon palkitsemisen välistä yhteyttä, on myös yrityskoon ja 

johdon palkitsemisen välistä suhdetta tarkasteltu runsaasti ajan kuluessa. Monet 

tutkimukset ovat raportoineet positiivisesta yhteydestä yrityksen koon ja palkitsemi-

sen välillä. Useiden tutkimusten mukaan yrityksen koko näyttäisi selittävän johdon 

palkitsemistasoa jopa yrityksen menestystä paremmin (Tosi et al., 2000; Conyon & 

Scwalbach, 2000). Edellä mainittu yhteys korostuu erityisesti tarkasteltaessa aino-

astaan johdon käteispalkitsemista.  

 

Yrityksen koon ja johdon palkitsemisen välillä havaittua yhteyttä on selitetty monin 

eri tavoin. Yhden yleisimmin esillä olevan käsityksen mukaan yrityskoon kasvaessa 

myös johtajan vastuu lisääntyy, tehtävät monipuolistuvat ja tehtävistä tulee näin ol-

len haastavampia.  Myös yrityksestä itsestään tulee vaikeammin johdettava, koska 

koon lisääntyessä yrityksen rakenne saattaa muuttua monimutkaisemmaksi ja joh-

tajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa yhtä tehokkaasti jokaiseen yrityksen osa-alu-

eeseen (Hengartner, 2006). Koska suuremmissa yrityksissä on myös enemmän hie-

rarkiatasoja ja jokaisella tasolla palkitseminen on alempaa korkeampi, muodostuu 

isomman yrityksen ylimmälle johdolle väistämättä suurempi palkkio kuin pienem-

män yrityksen ylimmälle johdolle (Firth et al., 1999).  

 

Monilla suurilla yrityksillä on normaalia saada vuosittaiset korkeat absoluuttiset tuo-

tot, minkä vuoksi jopa suhteellisesti korkea johdon palkitsemistaso ei välttämättä 

vaikuta suurelta menolta vuosikertomuksessa (Firth et al., 1999). Lisäksi suurissa 

yrityksissä, joissa myyntivolyymit ovat korkeita, jo pieni lisäys yhden tuotteen tuot-

toon saa aikaan suuret kokonaistuotot, mikä taas mahdollistaa johtajan suuremman 

palkkiotason (Sridharan, 1996).  

 

Ylimmällä johdolla voi olla myös paremmat mahdollisuudet hyödyntää taitojaan suu-

remmissa yrityksissä, mikä mahdollistaa paremman yrityksen menestyksen ja sitä 

kautta paremman palkitsemistason (Firth et al., 1999). Toisaalta johtajilla voi olla 

paremmat mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen koon muutoksiin, kuin suoraan yrityk-

sen menestykseen ja tämän vuoksi johtajia palkitaan yrityksen koon mukaan (Tosi 
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et al., 2000). Lisäksi yrityksen kokoon vaikuttamalla johtajat voivat parantaa omaa 

mainettaan ja arvoaan johtajina, sekä saada monipuolisempia resursseja käyt-

töönsä (Dhaouadi, 2012). 

 

Suurten yritysten ja palkitsemisen yhteyden aiheuttavat tekijät eivät kuitenkaan au-

tomaattisesti tarkoita sitä, että yrityskoon kasvattaminen heijastuisi automaattisesti 

yrityksen menestystason paranemiseen. Tämän vuoksi koon ja palkitsemisen välille 

ei voida varsinaisesti muodostaa samanlaista palkitsemisen määräävää yhteyttä, 

kuten esimerkiksi palkitsemisen määräytyminen yrityksen menestyksen mukaan on. 

(Sridharan, 1996) 

 

Tutkimuksissa on hyödynnetty laajasti erilaisia mittareita yrityskoolle, tutkittaessa 

koon ja palkitsemisen välistä yhteyttä. Tyypillisempiä mittareita tutkimuksissa ovat 

olleet taseen loppusumma (esim. Sridharan, 1996), työntekijöiden lukumäärä (esim. 

Dhaouadi, 2012), liikevaihdon määrä (esim. Coombs & Gilley, 2005) tai yrityksen 

markkina-arvo (esim. Frydman & Saks, 2010). 

 

Myös koon ja palkitsemisen välisestä yhteydestä saadut tulokset tulevat suurem-

maksi osaksi yhdysvaltalaisilla aineistoilla toteutetuista tutkimuksista. Frydman & 

Saks (2010) tutkivat yrityskoon ja ylimmän johdon palkitsemisen välistä yhteyttä 

poikkeuksellisen pitkällä 1936-2005 vuosista koostuvalla aineistollaan. Heidän tu-

loksensa jakautuivat kahteen osaan siten, että vuosilta 1936-1975 yrityskoko selitti 

palkitsemisen tasoa melko heikosti, kun taas vuosina 1975-2005 yrityskoko selitti 

palkitsemisen tason vaihtelusta jopa 34 prosenttia. Yhteyden puuttumista ensim-

mäisellä ajanjaksolla ei voida selittää toisella maailmansodalla, koska samanlaiset 

tulokset on havaittu myös sodan jälkeen. Yksi mahdollinen selittäjä yrityskoon ja 

palkitsemisen välisen yhteyden puuttumiselle ensimmäisenä ajanjaksona on oike-

anlaisen yrityskoon mittarin puuttuminen. Kuitenkin tuloksista voidaan päätellä, että 

yrityskoosta on tullut merkittävä johdon palkitsemista selittävä tekijä vasta 1970-lu-

vulla. Myös Coombs & Gilley (2005) löysivät suurista yhdysvaltalaisista yrityksistä 

koostuvalla aineistollaan selvän yhteyden yrityskoon ja toimitusjohtajien palkitsemi-

sen väliltä. Yrityskoko vaikutti positiivisesti palkitsemisen tasoon kiinteän palkitse-

misen, bonuspalkitsemisen, optiopalkitsemisen ja kokonaispalkitsemisen kohdalla.  
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Toisaalta myös poikkeavia tuloksia on raportoitu yhdysvaltalaisten yritysten koh-

dalta. Mehran (1995) havaitsi teollisuusyrityksistä vuosina 1979-1980 koostuvalla 

aineistolla toteutetulla tutkimuksella, että johdon käteispalkitsemisella ja yrityskoolla 

oli käänteinen yhteys, eli yrityskoon kasvaessa käteispalkitsemisen taso väheni. Yri-

tyskoolla ei myöskään havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä osakepe-

rusteisen palkitsemisen kanssa. 

 

Eurooppalaisia tutkimuksia koon ja palkitsemisen yhteydestä on löydettävissä huo-

mattavasti yhdysvaltalaisia vähemmän, mutta erityisesti 2000-luvun jälkeen toteu-

tettuja tutkimuksia Euroopan eri maista on löydettävissä. Tutkimuksien tuloksien 

yleistä linjaa katsoen, tulokset eivät juurikaan eroa yhdysvaltalaisien tutkimusten tu-

loksista. Positiivisia tuloksia yrityskoon ja johtajien palkitsemisen väliltä ovat löytä-

neet muun muassa Brunello et al. (2001) italialaisella aineistollaan sekä Conyon & 

Schwalbach (2000) iso-britannialaisella ja saksalaisella aineistollaan. Brunello et al. 

(2001) havaitsivat yrityskoon vahvan vaikutuksen palkitsemiseen ylimmän ja keski-

tason johtajilla, kun taas alemman tason johtajilla vaikutus oli matalampi. Yrityskoon 

vaikutus palkitsemiseen ei ollut myöskään niin voimakasta, kuin monissa aikaisem-

missa tutkimuksissa oli todettu. Conyon & Schwalbach (2000) toteuttamassa tutki-

muksessa molemmissa maissa havaittiin yhteys koon ja palkitsemisen välillä, mutta 

Iso-Britanniassa yhteys oli voimakkaampi kuin Saksassa. Tämä voinee johtua myös 

siitä, että saksalaisessa aineistossa otettiin huomioon koko ylin johtoryhmä, kun 

taas iso-britannialaisessa aineistossa huomioitiin vain toimitusjohtaja. 

 

Kuten monissa muissa Euroopan maissa, myös suomalaisissa yrityksissä koon on 

havaittu vaikuttavan positiivisesti toimitusjohtajien palkitsemistasoon (Mäkinen, 

2007; Ikäheimo et al, 2003, 38-39). Ikäheimo et al. (2003) laskivat toimitusjohtajien 

palkka-liikevaihtojouston arvoksi 0,37, mikä tarkoittaa 37 sentin kasvua johdon palk-

katasossa liikevaihdon noustessa 1000 euroa. Korkea palkkaus voi selittyä suuryri-

tysten korkeammalla kyvyllä maksaa parempia palkkoja tai johdon onnistuneesta 

markkina-arvon ja taseen kasvatuksesta. Mäkinen (2007) havaitsi regressiokertoi-

mien olevan 0,26-0,34 välillä yrityskoon selittäessä toimitusjohtajan käteispalkitse-

mista. Koon ja palkitsemisen välisen jouston ei havaittu poikkeavan tutkimuksissa 
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yleisesti havaitusta 0,3 tasosta, joten Suomessa yrityskoko näyttäisi selittävän joh-

don palkitsemista samalla tavoin kuin kansainvälisesti on noteerattu. 

 

Vastaavasti melko tuoreessa tutkimuksessaan Pereira & Esperança (2015) eivät 

löytäneet tilastollisesti merkittävää yhteyttä portugalilaisten yritysten koon ja johdon 

muuttuvien palkkioiden välille. Tulos olisi voinut kuitenkin olla erilainen, mikäli tutki-

muksessa olisi tarkasteltu kokonaispalkitsemista pelkän muuttuvan palkitsemisen 

sijaan, sillä erityisesti kiinteän palkan voisi olettaa nousevan yrityksen koon mukana 

tulevan työn vaativuuden kasvun myötä.  

 

Aasiassa sijaitsevissa yrityksissä koon on havaittu selittävän johdon palkitsemista 

samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Geringer et al. (1998) löysivät 

tilastollisesti merkittävän yhteyden yrityskoon ja ylimmän johtoryhmän bonuspalkki-

oiden väliltä. Yrityskoko oli ainut tilastollisesti merkittävä muuttuja japanilaisilla kan-

sainvälisesti toimivilla yrityksillä toteutetussa tutkimuksessa vuosina 1976-1993. Tu-

losten mukaan mitä enemmän yrityksissä oli palkattuja työntekijöitä, sitä suurempi 

oli johdon palkitsemistaso. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ollut yhteydessä johto-

ryhmän palkitsemisen kanssa, joten johdon palkitseminen perustui suuremmissa 

määrin henkilömäärään liikevaihdon sijaan. Myös hong kongilaisissa yrityksissä 

koon todettiin vaikuttavan merkittävästi ja positiivisesti ylimmän johdon palkitsemis-

tasoihin ja olevan palkitsemisen selittäjänä merkittävämpi tekijä kuin yrityksen me-

nestys (Firth et al.,1999). 

 

Taulukossa 2 esitellään jo tekstissä läpikäydyt yrityskoon ja palkitsemisen välistä 

yhteyttä tarkastelevat tutkimukset ja niiden tulokset. Lisäksi taulukosta käy myös ilmi 

tutkimuksissa käytetyt palkitsemismuuttujat.  
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Taulukko 2. Tutkimukset yrityskoon ja johdon palkitsemistasojen yhteydestä 

Tutkimus Aineisto Palkitsemismuuttuja Yhteys 

Conyon & Scwalbach 
(2000) 

Saksa Johtoryhmän käteispalkitseminen Positiivinen 

Iso-Britannia 
Parhaiten palkatun johtajan 

käteispalkitseminen 
Positiivinen 

Frydman & Saks 
(2010) 

Yhdysvallat 
Ylimmän johdon  

kokonaispalkitseminen 
Positiivinen 

Coombs & Gilley 
(2005) 

Yhdysvallat Toimitusjohtajan palkitseminen Positiivinen 

Mehran (1995) Yhdysvallat 
Toimitusjohtajan käteispalkitseminen Negatiivinen 

Toimitusjohtajan osakepalkitseminen Ei vaikutusta 

Brunello et al. (2001) Italia Johdon käteispalkitseminen Positiivinen 

Mäkinen (2007) Suomi 
Toimitusjohtajan  

kokonaispalkitseminen 
Positiivinen 

Ikäheimo et al. (2003) Suomi Toimitusjohtajan palkitseminen Positiivinen 

Pereira & Esperança 
(2015) 

Portugali 
Ylimmän tason kolmen johtajan 

muuttuva palkitseminen 
Ei vaikutusta 

Geringer et al. (1998) Japani Johtoryhmän bonuspalkitseminen Positiivinen 

Firth et al. (1999) Hong Kong 
Johtajien keskimääräinen  

palkitseminen 
Positiivinen 

 

 

3.1.3 Yrityksen toimiala 

 

Yrityksen toimialalla on havaittu olevan vaikutus johdon palkitsemiseen. Toimialoilla 

voi olla vaikutusta erityisesti palkitsemismuotoihin ja palkitsemisjärjestelmän mää-

räytymiseen yrityksissä. Toimialan ominaisuudet voivat asettaa johdon palkitsemi-

seen erityisiä piirteitä, kuten tiettyjen palkitsemismuotojen korostunutta käyttöä. Esi-

merkiksi toimialat, joissa tuotteiden kysynnän vaihtelu on suurempaa ja henkilöstö-

kulut suhteessa tuottoihin ovat korkeita, käyttävät suuremmalla todennäköisyydellä 

palkitsemisessaan suhteellisesti enemmän muuttuvia palkitsemismuotoja (Gerhart 

& Milkovich, 1990). Erityisesti myös toimialojen erilaiset sisäiset ominaisuudet ovat 

keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat johdon palkitsemiseen. Näitä ovat esimerkiksi 

toimialan rakenne ja toimialan sääntelypaineet (Barkema & Gomez-Mejia, 1998). 

Erityisesti toimialan sääntelyn poiston on havaittu vaikuttavan ylimmän johdon pal-

kitsemiseen positiivisesti (Cho & Shen, 2007)  

 

Myös tietyn toimialan sisällä yritysten kohtaamat erilaiset haasteet ja rajoitteet voivat 

vaikuttaa merkittävästi johdon palkitsemiseen. Rajagopalan & Prescott (1990) huo-

masivat, että yrityksen mainonnan määrä oli merkittävä johdon palkitsemistasojen 
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määrittäjä elintarviketeollisuuden sekä lääke- ja kemikaaliteollisuuden toimialoilla. 

Tällaiset tekijät voivat hyvin selittää johdon palkitsemista tietyn toimialan sisällä ja 

jopa kaikki toimialat huomioivan aineiston sisällä, mutta yksittäisillä toimialoilla vas-

taavia tuloksia ei välttämättä löydetä. Saman toimialan muiden yritysten menestys 

voi myös vaikuttaa samalla toimialalla toimivan toisen yrityksen palkitsemiseen, mi-

käli palkitseminen on asetettu toimialan tasosta riippuvaiseksi (Aggarwal & Sam-

wick, 1999). 

 

Ikäheimo et al. (2003, 40-42) selvittivät suomalaisten yritysten johtajien palkkata-

sojen eroja eri toimialoilla vuosina 1999 ja 2000. Toimialat jaettiin neljään eri ryh-

mään siten, että mukana olivat informaatioteknologiayritykset, perinteiset teollisuus-

yritykset, rahoitusalan yritykset ja muiden toimialojen yritykset. Johtoryhmän medi-

aanipalkkatasot olivat melko tasaiset toimialojen välillä, mutta perinteiset teollisuus-

yritykset näyttivät palkitsevan johtoryhmiään parhaiten. Sen sijaan toimitusjohtajien 

palkkatasoissa oli huomattavia eroja toimialojen välillä ja erityisesti informaatiotek-

nologiayrityksissä palkkatasot olivat huimassa nousussa. 

 

Taulukossa 3 esitellään jo tekstissä läpikäytyjä toimialan ja palkitsemisen välistä 

yhteyttä tarkastelevia tutkimuksia ja niiden tuloksia. Lisäksi taulukosta käy myös ilmi 

tutkimuksissa käytetyt palkitsemismuuttujat.  

 

Taulukko 3. Tutkimukset toimialan vaikutuksesta johdon palkitsemiseen 

Tutkimus Aineisto Palkitsemismuuttuja Havainto 

Gerhart & Milkovich 
(1990) 

Yhdysvallat 
Keskijohdon ja ylimmän johdon kiinteä 

palkitseminen 
Vaikuttaa 

Rajagopalan & Prescott 
(1990) 

Yhdysvallat Ylimmän johdon käteispalkitseminen Vaikuttaa 

 

 

3.2 Hallitus- ja omistustekijöiden vaikutus palkitsemiseen 

 

Hallitus on keskeinen osa toimivaa yritystä ja sillä on viimekädessä vastuu yrityksen 

toimivuudesta. Hallitus tai hallituksen nimittämä valiokunta päättää myös tyypillisesti 

toimitusjohtajan ja koko johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja palkitsemisesta. 
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Palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa hallituksella on keskeinen rooli, koska halli-

tus voi toimia yrityksen johdon valvojana (Fama & Jensen, 1983). Ylimmän johdon 

palkitseminen on tyypillisesti määritetty hallituksen tai hallituksen asettaman palkit-

semisvaliokunnan toimesta (Firth et al., 1999). Tällöin johdon toimintatavat ovat pa-

remmin tunnetut, eikä johtajien palkitseminen perustu välttämättä yrityksen suoriu-

tumiseen vaan palkitseminen voi olla sidottuna johtajien toimiin, jotka eivät välttä-

mättä ole onnistuneita, mutta ovat linjassa omistajien toiveiden kanssa (Eisenhardt, 

1989).  

 

Toisaalta riippumattomat hallituksen jäsenet, joilla ei ole yrityksen osakkeita hal-

lussa, voivat olla erittäin huonoja agentteja osakkeenomistajien kannalta, koska 

heillä ei välttämättä ole motivaatiota maksimoida omistajan arvoa (Baker et al., 

1988). Monet tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan hallituksen merkitystä johta-

jien palkitsemiseen ja miten johtajat ovat pystyneet kasvattamaan valtaansa halli-

tukseen nähden. Koska johtajilla on valta hallinnoida myös yrityksen toimivuudesta 

vastaavaa hallitusta, johtaa vallan kasvu usein toimitusjohtajan ja koko yrityksen 

huonompaan suoriutumiseen (Jensen, 1993). Kokonaisuudessaan hallituksen eri 

ominaisuuksia ja niiden vaikutusta johdon palkitsemiseen pohdittaessa tulee kuiten-

kin huomioida, että eri maiden corporate governance -käytännöt ovat erilaisia ja hal-

litukset valitaan ja koostetaan maakohtaisesti eri tavoin (Boubaker et al., 2012, 5).  

 

Myös omistusrakenteella on erityinen asema ylimmän johdon valvojana ja siten 

myös palkitsemisen määrittäjänä. Koska osakkeenomistajat ovat laillisesti yhtiön 

omistajia, on heillä oikeus päättää yhtiökokouksessa yritystä koskevista linjauksista. 

Agenttiteorian mukaisesti yhtiön omistuksen jakautuessa pienemmälle määrälle 

omistajia ja suurempien omistajien osakeosuuden ollessa korkeampi, on agentti-

kustannusten todettu olevan pienempiä lisääntyneen valvonnan vuoksi (Ang et al., 

2000). Myös institutionaalisten omistajien läsnäololla on todettu olevan samanlaisia 

vaikutuksia (Bebchuk & Fried, 2003). 
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3.2.1 Hallituksen koko 

 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenten lukumäärän 

tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien riittävän tehokas hoitaminen (Arvopaperi-

markkinayhdistys ry, 2015). Jensen (1993) mukaan hallitusten jäsenmäärän kasva-

essa yli seitsemään tai kahdeksaan jäseneen, on todennäköistä, että hallitus ei 

enää toimi niin tehokkaasti ja on helpommin toimitusjohtajan ohjailtavissa. Suurempi 

hallituskoko mahdollistaa myös yksittäisten jäsenten vapaamatkustamisen, sillä yk-

sittäisellä jäsenellä on suuremmassa hallituksessa vähemmän aikaa tuoda oma pa-

nos esille (Hengartner, 2006).  Pienikokoisen hallituksen omaavat yritykset ovat ar-

vostetumpia osakemarkkinoilla, minkä vuoksi hallituskoon kasvun on havaittu vai-

kuttavan negatiivisesti myös yrityksen arvoon (Yermack, 1996). Kuitenkin yrityk-

sissä, jotka ulottuvat esimerkiksi useamman liiketoiminta-alueen yli ja joissa on suu-

rempi ohjauksen tarve, voi suurempi hallituksen koko olla tehokkaampi ja perustel-

lumpi (Coles et al., 2008). 

 

Hallituskoon vaikutuksista johdon palkitsemiseen on raportoitu vaihtelevia tuloksia. 

Hallituskoon ollessa pienempi, palkitseminen näyttäisi menevän enemmän agentti-

teorian mukaisesti, kun taas hallituskoon kasvun myötä johdon vallan kasvaessa 

palkitseminen mukailee enemmän johdon valta -teoriaa. Yrityksissä, joissa on pieni 

hallitus, on havaittu toimitusjohtajien palkitsemisen olevan enemmän sidoksissa yri-

tyksen menestykseen (Yermack, 1996; Dhaouadi, 2012). Suuremman hallituskoon 

ja täten heikomman yrityksen hallinnon on nähty olevan yhteydessä suurempiin 

agenttiongelmiin, mikä ajaa johtajien palkitsemisen suuremmissa määrin menestyk-

sestä riippumattomaksi (Core et al., 1999). Pienemmän hallituskoon omaavat yri-

tykset ovat myös herkempiä irtisanomaan toimitusjohtajan huonon suoritusjakson 

jälkeen (Yermack, 1996), mikä painostaa johtajia toimimaan enemmän yrityksen 

menestystä maksimoiden. Suurempi hallituskoko on yhteydessä korkeamman joh-

don palkitsemisen kanssa (Core et al., 1999), mikä on johtajan valta -teorian mu-

kaista. Hallituksen kasvaessa ja hallinnon heikentyessä johtaja saa enemmän val-

taa toimia yrityksessä ja pääsee vaikuttamaan enemmän myös omaan palkitsemi-

seensa. 
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Hallituskoon ja johdon palkitsemisen yhteyttä tarkastelleet tutkimukset ovat tuotta-

neet kirjavan määrän erilaisia tuloksia. Lukuisa määrä eri tutkimuksia on kuitenkin 

päätynyt tuloksissaan johtajan valta -teorian mukaisiin tuloksiin, jossa hallituskoolla 

on nähty olevan positiivinen yhteys ylimmän johdon palkitsemiseen. Suurin osa tut-

kimuksista tarkastelee nimenomaisesti hallituskoon yhteyttä toimitusjohtajan palkit-

semiseen, koko johtoryhmän palkitsemisen tutkimisen jäädessä vähemmälle. 

 

Core et al. (1999) raportoivat 30 601 dollarin toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen 

kasvusta, kun yrityksen hallituksen jäsenmäärä lisääntyi yhdellä.  Tutkimuksessaan 

he käyttivät otosta, joka koostui 205 yhdysvaltalaisesta pörssiyrityksestä kerätystä 

tiedosta vuosilta 1982–1984. Tulokset tukivat väittämää, jonka mukaan yrityksen 

hallinnoinnin ollessa heikompaa kykenee johtaja lisääntyneen valtansa avulla kas-

vattamaan omaa palkitsemistasoaan. Myös Ozkan (2007) löysi 414 iso-britannialai-

sesta yrityksestä koostetussa tutkimuksessaan positiivisen yhteyden hallituskoon ja 

toimitusjohtajan käteispalkitsemisen, osakeperusteisen palkitsemisen ja kokonais-

palkitsemisen väliltä. Tuloksista voidaan päätellä, että kasvaneen hallituskoon mu-

kana tulevat ongelmat kommunikoinnissa, päätöksenteossa ja yhteistyössä johtavat 

korkeampaan palkitsemiseen. Myös suomalaisella aineistolla on tutkittu hallitus-

koon ja palkitsemisen yhteyttä. Mäkinen (2007) löysi positiivisen yhteyden hallitus-

koon ja toimitusjohtajan palkitsemisen väliltä, joka viittaa siihen, että myös suoma-

laisissa heikomman hallinnon omaavissa yrityksillä toimitusjohtajat saavat enem-

män valtaa hallitukseen nähden. 

 

Cyert et al. (2002) havaitsivat 1643 yhdysvaltalaisesta yrityksestä koostetulla aineis-

tollaan merkittävän yhteyden hallituskoon ja toimitusjohtajan pelkän osakeperustei-

sen palkitsemisen ja muuttuvan palkitsemisen välillä, joskin yhteys oli negatiivinen 

pelkän osakeperusteisen palkitsemisen kanssa. Lisäksi yhteys hävisi molempien 

palkitsemismuotojen kohdalla, kun selittäväksi tekijöiksi lisättiin yrityksen kokoa mit-

taavat muuttujat. Hallituskoko kuvasti siis vain epäsuorasti johdon palkitsemisen ja 

yrityksen koon välistä tilastollisesti merkitsevää suhdetta. Dhaouadi (2012) toteutta-

massa tutkimuksessa hallituksen koko ei näyttänyt selittävän tilastollisesti merkitse-

västi ylimmän johtoryhmän palkitsemistasoa. Tutkimus toteutettiin 274 yhdysvalta-
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laisesta yrityksestä kerätyllä aineistolla, joka ajoittui vuosiin 2003–2010. Tutkimuk-

sen tuloksista voidaan päätellä, että parhaiten hallinnoidut yritykset eivät sääntele 

ylimmän johtoryhmän palkitsemista huonommin hallinnoituja yrityksiä enemmän. 

 

Taulukossa 4 on esitelty tekstissä läpikäydyt hallituksen koon ja johdon palkitsemi-

sen välistä yhteyttä läpikäyvät tutkimukset ja niiden tulokset. Lisäksi taulukossa on 

raportoitu tutkimuksissa käytetyt palkitsemismuuttujat. 

 

Taulukko 4. Tutkimukset hallituksen koon ja johdon palkitsemistasojen yhtey-

destä 

Tutkimus Aineisto Palkitsemismuuttuja Yhteys 

Core et al. 
(1999) 

Yhdysvallat Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen Positiivinen 

Ozkan (2007) 
Iso-Britan-

nia 
Toimitusjohtajan käteispalkitseminen Positiivinen 

Mäkinen (2007) Suomi Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen Positiivinen 

Cyert et al. 
(2002) 

Yhdysvallat 

Toimitusjohtajan muuttuva 
palkitseminen 

Positiivinen/ 
ei vaikutusta 

Toimitusjohtajan peruspalkka ja 
osakepalkitseminen 

Negatiivinen/  
ei vaikutusta 

Dhaoudi (2012) Yhdysvallat Johtoryhmän kokonaispalkitseminen Ei vaikutusta 

 

 

3.2.2 Hallituksen riippumattomuus 

 

Hallitusten riippumattomuutta lisääviä säädöksiä on lisätty vuosien saatossa niin 

kansainvälisesti, kuin kansallisellakin tasolla. Listayhtiöiden hallinnointikoodi sisäl-

tää suosituksen yrityksestä riippumattomien jäsenten määrästä ja listayhtiöiden ra-

portointivelvollisuuksiin kuuluu yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumattomien jä-

senten ilmoittaminen (Arvopaperimarkkinayhdistys ry, 2015). Agenttiteorian mu-

kaan hallituksen tehokkuutta lisätäkseen yritysten tulisi lisätä ulkopuolisten henkilöi-

den määrää hallituksessa (Firth & Rui, 2012, 29-30). Yhtiössä toimivien johtajien 

hallitusjäsenyys mahdollistaa johtajille oman palkkionsa määrittämisen, mikä sel-

västi lisää agenttikustannusten määrää. Jensen (1993) nostaa esille, että toimitus-

johtajan alaisena ja hallituksen jäsenenä toimiminen yhtä aikaisesti ei ole yrityksen 

kannalta tehokasta ja tämän vuoksi ainut yrityksestä riippuvainen hallitusjäsen tulisi 
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olla toimitusjohtaja. Samanaikainen toiminta toimitusjohtajan alaisena ja hallituksen 

jäsenenä ei mahdollista tehokasta toimitusjohtajan toimien arvioimista. 

 

Hallituksen riippumattomuutta on pyritty kuvaamaan tutkimuksissa ulkopuolisten, eli 

yrityksen toiminnasta riippumattomien jäsenten osuudella hallituksesta (esim. 

Conyon & Peck, 1998). Yleisesti hallituksen riippumattomuuden vaikutusta palkitse-

miseen tutkivien tutkimusten havaintojen mukaan yrityksissä, joissa ulkopuolisten 

osuus on suuri hallituksessa, on myös ylimmän johdon palkitseminen suuremmassa 

määrin sidoksissa menestykseen (esim. Conyon & Peck, 1998).  Kuitenkin myös 

riippumattomamman hallituksen on useissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan pal-

kitsemiseen positiivisesti, joten aivan yksiselitteistä johtopäätöstä hallituksen koos-

tumuksen ja johdon palkitsemisen välille ei ole pystytty luomaan (esim. Core et al., 

1999).  

 

Conyon & Peck (1998) tutkivat onko riippumattomien jäsenten suhteella hallituk-

sessa vaikutusta ylimmän johdon palkitsemistasoon iso-britannialaisissa suurissa 

yrityksissä vuosina 1991–1994. Hypoteesiensa vastaisesti he eivät onnistuneet löy-

tämään yhteyttä riippumattomamman hallituksen ja alemman palkitsemistason vä-

lille. Palkitseminen oli kuitenkin menestyksestä riippuvaista, kun riippumattomien 

hallitusjäsenten suhteellinen osuus hallituksessa oli korkeampi. Palkitseminen to-

teutui enemmän agenttiteorian mukaisesti ja oli omistajille suotuisaa, kun hallituk-

sessa oli suhteellisesti enemmän ulkopuolisia jäseniä. Yllättävä löytö tutkimuksessa 

oli myös se, että ulkopuolisten hallitusjäsenten suhteellisesti korkeampi määrä pal-

kitsemisvaliokunnassa oli positiivisesti yhteydessä ylimmän johdon palkitsemista-

son kanssa, mutta palkitseminen oli myös menestyksestä riippuvaista. Ylipäätään 

hallituskoostumuksella näyttäisi olevan tärkeä rooli johdon palkitsemisen ja menes-

tyksen yhteensovittamisessa. 

 

Dhaouadi (2012) ei löytänyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä riippumattomampien 

hallitusten ja ylimmän johtoryhmän palkitsemisen väliltä. Yrityksestä riippuvaiset 

hallitusjäsenet itse asiassa saattavat olla jopa tehokkaampia hallitusjäseniä, koska 

heillä on hallussaan enemmän yrityksen kannalta tärkeää tietoa ja he voivat tehdä 

päätöksiään myös taloudellisten lukujen ulkopuolelta. 
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Core at al. (1999) tutkivat ulkopuolisten hallitusjäsenten ominaisuuksien vaikutusta 

toimitusjohtajan palkitsemiseen. Tutkimuksessaan he havaitsivat, että yrityksestä 

riippuvien jäsenten suhteellinen määrä vaikutti itse asiassa negatiivisesti toimitus-

johtajan palkitsemiseen. Ulkopuolisten hallitusjäsenten, jotka olivat toimitusjohtajan 

nimittämiä, yli 69-vuotiaita tai hallitusjäsenenä myös useissa muissa yrityksissä ha-

vaittiin vaikuttavan positiivisesti toimitusjohtajan palkitsemistasoon. Lisäksi jos ulko-

puolinen hallitusjäsen oli esimerkiksi muun yrityksen kautta yhteydessä yritykseen, 

jossa tämä oli hallitusjäsenenä, oli myös tällaisessa tapauksessa ulkopuolisella hal-

litusjäsenellä positiivinen vaikutus palkitsemistasoon. Tutkimuksen tulokset viittaa-

vat siihen, että ulkopuolisten jäsenten suhteellisen määrän lisäyksellä ei voida te-

hostaa yrityksen hallinnointia, sillä seuraukset voivat olla jopa päinvastaiset. Myös 

Cyert et al. (2002) ja Ozkan (2007) havaitsivat, että riippumattomien hallitusjäsenten 

suhteellisen osuuden kasvu vaikuttaa palkitsemistasoon positiivisesti, joten riippu-

mattomien hallitusjäsenten määrän kasvattaminen ei välttämättä tee hallinnoinnista 

tehokkaampaa ja vähennä mahdollisia agenttiongelmia. 

 

Taulukossa 5 on esitelty tekstissä läpikäydyt hallituksen riippumattomuutta ja joh-

don palkitsemisen välistä yhteyttä kuvaavat tutkimukset ja niiden tulokset. Taulu-

kossa on raportoitu myös jokaisessa tutkimuksessa käytetyt palkitsemismuuttujat. 

 

Taulukko 5. Tutkimukset hallituksen riippumattomuuden ja johdon palkitse-

mistasojen yhteydestä 

Tutkimus Aineisto Palkitsemismuuttuja Yhteys 

Conyon & Peck 
(1998) 

Iso-Britannia 
Parhaiten palkatun johtajan 

käteispalkitseminen 
Ei vaikutusta 

Dhaoudi (2012) Yhdysvallat Johtoryhmän kokonaispalkitseminen Ei vaikutusta 

Core et al. (1999) Yhdysvallat Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen Positiivinen 

Cyert et al. (2002) Yhdysvallat 
Toimitusjohtajan peruspalkka ja 

muuttuva palkitseminen 
Positiivinen 

Ozkan (2007) Iso-Britannia Toimitusjohtajan käteispalkitseminen Positiivinen 
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3.2.3 Omistusrakenne 

 

Agenttiteorian mukainen johdon ja omistuksen eriytyminen tuo yrityksissä esille 

agenttiongelmia, joita pyritään estämään ja vähentämään ohjaamalla johtoa omis-

tajien hyötyä kasvattaviin toimiin (Fama & Jensen, 1983). Mikäli yrityksessä on vain 

yksi omistaja, joka toimii samalla myös yrityksen johtajana, ei agenttiongelmia pitäisi 

esiintyä ja täten myöskään palkitsemista ei tarvita agenttikustannusten vähentä-

miseksi (Fama, 1980). Yrityksissä, joissa ei ole suuria osakkeenomistajia, on joh-

dolla suurempi valta vaikuttaa omaan palkitsemiseensa vähemmän ohjauksen ja 

monitoroinnin vuoksi (Finkelstein & Hambrick, 1995). Kun osakkeenomistajalla on 

sijoituksia monessa eri yrityksessä ja hänen riskinsä on hajautettu, ei omistajalla ole 

intressiä keskittyä vain yhden yrityksen ohjaamiseen (Fama, 1980). Mikäli taas 

omistaja on omistajana vain yhdessä yrityksessä ja hänen intressinsä riippuu erityi-

sesti yhdestä yrityksestä, on omistajan riski korkeampi ja omistajan kannalta hyö-

dyllisempää on keskittyä ohjaamaan juuri kyseistä yritystä (Fama, 1980). Mitä kor-

keampi omistusosuus omistajalla on yrityksessä, sitä todennäköisempää on, että 

johdon toimia seurataan ja ohjaillaan tarkemmin. Koska omistajat haluavat ensisi-

jaisesti kasvattaa omaa hyötyään, keskittyneemmän omistuksen omaavat yritykset 

sitovat yleisemmin johdon palkitsemisen yrityksen menestyksestä riippuvaiseksi 

(Finkelstein & Hambrick, 1995). Vastaavasti mikäli johdolla on valtaa enemmän 

omistajiin nähden, johdolle voi olla hyödyllisempää pyrkiä asettamaan oma palkit-

semisensa esimerkiksi kiinteänä, koska se on johdon kannalta riskitön vaihtoehto. 

 

Tutkimuksissa on tyypillisesti erotettu kahden tyyppiset yritykset: omistajien johta-

mat yritykset ja johdon johtamat yritykset. Omistajajohtoisessa yrityksessä on vä-

hintään yksi omistaja, jolla on vähintään viiden prosentin osuus yrityksestä, kun taas 

johdon johtamassa yrityksessä omistus on hajautunutta ja suuria osakkeenomistajia 

ei ole (Hengartner, 2006). Omistusrakenteen ja johdon palkitsemisen välistä yh-

teyttä tarkastelevissa tutkimuksissa on nimenomaisesti käytetty usein tätä viiden 

prosentin omistusosuutta raja-arvona keskittyneelle omistukselle. Tähän voi olla 

myös syynä se, että osakeomistuksien raportointivaatimukset ovat koskeneet Yh-

dysvalloissa yli viiden prosentin omistuksia (Cyert et al., 2002).  Johtajakontrol-
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loidussa yrityksessä palkitsemisen on havaittu olevan enemmän yhteydessä yrityk-

sen kokoon, kun taas omistajakontrolloiduissa yrityksissä vastaava suhde on löy-

detty palkitsemisen ja yrityksen menestyksen väliltä (Hambrick & Finkelstein, 1995; 

Tosi et al., 2000). Myös institutionaalisten sijoittajien läsnäololla on havaittu olevan 

vaikutus johdon palkitsemista laskevasti. Suurten institutionaalisten omistajien on 

väitetty olevan yrityksessä tehokkaassa hallinnointiroolissa (Firth et al., 1999).  

 

Useat tutkimukset ovat raportoineet keskittyneen omistuksen ohjailevan ja valvovan 

paremmin ylintä johtoa ja täten vaikuttavan johdon palkitsemiseen käänteisesti. 

Core et al. (1999) raportoivat 86 100 dollarin toimitusjohtajan kokonaispalkkion 

alentumisesta, mikäli yrityksessä oli yli viiden prosentin omistusosuuden hallussaan 

pitävä hallituksen ja johdon ulkopuolinen omistaja.  Keskittyneen omistuksen nega-

tiivisista vaikutuksista palkitsemiseen raportoivat myös Cyert et al. (2002) ja Ozkan 

(2007). Myös suomalaisilla yrityksillä toteutetussa tutkimuksessa Mäkinen (2007) 

havaitsi, että suuren osakeomistajan läsnäolo yrityksessä vaikuttaa negatiivisesti 

toimitusjohtajan palkitsemistasoon.  

 

Conyon & Leech (1994) löysivät johdon palkkiotason olevan matalampi yrityksissä, 

joissa omistus oli keskittyneempi, mutta toisaalta keskittyneemmällä omistuksella ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä palkitsemisen muutoksen kanssa vuosina 

1983-1986 yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Tulokset jättävät kaksijakoiset johtopää-

tökset, mutta joka tapauksessa keskittyneempi omistus näyttäisi selittävän johdon 

palkitsemistasoa. Conyon & Peck (1998) eivät havainneet keskittyneen omistuksen 

vaikuttavan merkitsevästi johdon palkitsemiseen. Tutkimuksessaan he käyttivät 

keskittynyttä omistusta kuvaavana muuttujana prosenttiosuutta yrityksen osak-

keista, joka oli hallussa suurimmalla omistajalla ja mikä ylitti kolmen prosentin omis-

tusosuuden kokonaisosakemäärästä. 

 

Institutionaalisten sijoittajien suuret omistusosuudet on todettu myös johdon palkit-

semistasoa laskevaksi. Firth et al. (1999) testasivat institutionaalisen sijoittajan 

omistusosuuden vaikutusta ylimmän johdon palkitsemiseen ja tulos oli kaikissa pal-

kitsemismuodoissa yhtäläinen. Institutionaalisen sijoittajan korkea omistusosuus 
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vaikuttaa johdon palkitsemiseen negatiivisesti, joten institutionaaliset sijoittajat ra-

joittavat johdon valtaa asettaa korkeampi palkitseminen itselleen. Vaikka institutio-

naalisten sijoittajien osuus kokonaisosakemäärästä olisi alhainen, institutionaalisilla 

sijoittajilla näyttää silti olevan valtaa vaikuttaa johdon päätöksiin.  

 

Taulukossa 6 on esitelty tekstissä läpikäydyt tutkimukset keskittyneen omistuksen 

vaikutuksesta johdon palkitsemistasoihin. Kuten taulukosta voidaan nähdä, tutki-

musten tulokset noudattavat samansuuntaista linjaa keskittyneen omistuksen vai-

kutuksesta johdon palkitsemiseen. 

 

Taulukko 6. Tutkimukset keskittyneen omistuksen ja johdon palkitsemista-

sojen yhteydestä 

Tutkimus Aineisto Palkitsemismuuttuja Yhteys 

Core et al. (1999) Yhdysvallat 
Toimitusjohtajan  

kokonaispalkitseminen 
Negatiivinen 

Cyert et al. (2002) Yhdysvallat 
Toimitusjohtajan osakepalkitseminen ja 

muuttuva palkitseminen 
Negatiivinen 

Ozkan (2007) Iso-Britannia Toimitusjohtajan käteispalkitseminen Negatiivinen 

Mäkinen (2007) Suomi 
Toimitusjohtajan  

kokonaispalkitseminen 
Negatiivinen 

Conyon & Leech 
(1994) 

Iso-Britannia 
Parhaiten palkatun johtajan 

käteispalkitseminen 
Negatiivinen/  
Ei vaikutusta 

Firth et al. (1999) Hong Kong 
Johtajien keskimääräinen  

palkitseminen 
Negatiivinen 

 

 

3.3 Johtoryhmän ominaisuuksien vaikutus palkitsemiseen 

 

Myös johtoryhmän jäsenten ominaisuuksilla on todettu olevan merkitsevä vaikutus 

heidän omaan palkitsemiseensa. Johtajien ja johtoryhmien erilaisten ominaisuuk-

sien mahdollisia yhteyksiä palkitsemisen kanssa on tutkittu vaihtelevasti erilaisilla 

aineistoilla ja menetelmillä sekä eri teorioihin pohjautuen. Tutkimuksissa on löydetty 

sekä vertikaalisia että horisontaaleja eroja palkitsemisissa (Ridge, 2012, 213), mutta 

tässä yhteydessä pohjaudutaan lähinnä vain ensimmäisiin. 
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3.3.1 Johtoryhmän koko 

 

Johtoryhmän koon vaikutusta johtoryhmän palkitsemistasoon on tutkittu niukasti. 

Kuitenkin johtoryhmän koon ja toimitusjohtajan palkitsemisen välisestä yhteydestä 

on tehty runsaammin erilaisia tutkimuksia. Yleisiä ovat olleet myös turnausteorian 

mukaiset tutkimukset, joissa on tarkasteltu johtoryhmän koon vaikutusta toimitus-

johtajan ja johtoryhmän jäsenen väliseen palkkaeroon. Ylimmän johtoryhmän koon 

kasvaessa myös suuri määrä tietoa tulee jakaa kasvaneen johtoryhmän kesken, 

mikä lisää johtoryhmän tehtävien haastavuutta (Kettering et al., 2014) ja täten myös 

palkitseminen tulisi olla korkeampaa. Turnausteorian mukaisesti johtoryhmän koon 

kasvaessa turnauksen pääpalkinnon eli parhaiten palkitun johtajan palkkion tulisi 

olla korkeampaa, koska palkinnon tavoittelijoita on enemmän ja todennäköisyys 

voittoon on pienempi (Conyon et al., 2001). Lisäksi johtoryhmän koko on myös ver-

rannollinen ylenemisestä käytyyn kilpailun tasoon siten, että johtoryhmän kasva-

essa myös kilpailun taso on kovempaa (Kettering et al., 2014). 

 

Sanchez-Marin et al. (2010) käy ilmi, että hallituksessa toimimattomien johtoryhmän 

jäsenien määrä vaikuttaa positiivisesti heidän omaan palkitsemistasoonsa. Tulokset 

olivat tilastollisesti merkitseviä vuosina 2004–2006 espanjalaisista yrityksistä koos-

tuvalla aineistolla. Kuitenkin hallitukseen kuuluvilla johtoryhmän jäsenillä vastaavia 

tuloksia ei saatu, mistä voisi päätellä, että erityisesti riippumattomien johtoryhmän 

jäsenten määrällä on positiivinen vaikutus johtoryhmän palkitsemiseen. Cho & 

Schen (2007) tutkivat johtoryhmän koon vaikutusta palkitsemiseen tilanteessa, 

jossa toimialalla on tapahtunut markkinoiden vapauttaminen. Tuloksista kävi ilmi, 

että ennen markkinoiden vapauttamista mitattu johtoryhmän koko vaikutti positiivi-

sesti ylimmän johtoryhmän palkitsemistasoon. Vaikka tutkimus perustui enemmän-

kin markkinoiden vapautumisen ja palkitsemisen yhteyden tarkastelulle, voidaan 

myös johtoryhmän koon vaikutuksesta saada jonkinlaisia viitteitä positiivisesta yh-

teydestä palkitsemisen kanssa. 

 

Turnausteorian mukaisesti yksi johtoryhmää koskevista tutkituimmista osa-alueista 

on johtoryhmän koon vaikutus toimitusjohtajan ja tavallisen johtoryhmän jäsenen 

väliseen palkitsemiseroon. Tätä yhteyttä ovat tutkineet muun muassa Kettering et 
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al. (2014) saksalaisista yrityksistä vuosilta 2006–2009 koostuvalla aineistollaan. 

Heidän tuloksensa tukivat turnausteoriaa, jonka mukaan toimitusjohtajan ja johto-

ryhmän jäsenen palkitsemisero kasvaa johtoryhmän koon kasvaessa. Monissa yri-

tyksissä palkitsemiskäytännöt vaikuttaisivat määräytyvän turnausteorian mukaisesti 

ja turnaukseen osallistuvien kilpailijoiden määrän kasvaessa myös turnauksen pal-

kinnon määrä kasvaa. 

 

 

3.3.2 Johtoryhmän jäsenten ikä 

 

Johtoryhmän jäsenten ikää on käytetty palkitsemista koskevissa tutkimuksissa ku-

vaamaan kokemusta ja taitoja. On johdonmukaista olettaa, että johtajien ikä korreloi 

usein voimakkaasti myös näiden tekijöiden kanssa (Mäkinen, 2007). Näin ollen iän 

kasvaessa myös johtajien palkitsemisen tulisi kasvaa lisääntyneiden taitojen ja ko-

kemuksen myötä. Usein on myös johdonmukaista, että johtajat siirtyvät vaativimpiin 

tehtäviin kokemuksen ja taitojen kartuttua, mikä johtaa myös korkeampaan palkka-

tasoon vaativamman työnkuvan mukaisesti. Johtajien iän vaikutusta palkitsemiseen 

on tutkittu erityisesti toimitusjohtajien kohdalla. Johtajien ikää käsittelevät tutkimuk-

set ovat pohjautuneet usein erilaisiin teorioihin, kuten esimerkiksi inhimillisen pää-

oman teoriaan tai johtajan valta -teoriaan (Combs & Skill, 2003). 

 

Hengartner (2006) tutki toimitusjohtajien iän vaikutusta toimitusjohtajien palkitse-

mismuotoihin sekä palkitsemistasoon. Toimitusjohtajan iällä näytti olevan tilastolli-

sesti merkitsevä negatiivinen vaikutus osakeperusteisen palkitsemismuodon 

kanssa, mikä voi johtua siitä, että vanhemmilla ja nuoremmilla johtajilla on erilaiset 

preferenssit palkitsemismuotojen suhteen. Toimitusjohtajan iällä ei kuitenkaan ollut 

vaikutusta palkitsemistasoon. Cyert et al. (2002) raportoivat muuttuvan palkitsemi-

sen ja iän välisestä käänteisestä suhteesta toimitusjohtajien kohdalla ja päättelivät 

johtajien iän ja juurtuneisuuden lisäävän johtajien valtaa johtajan valta -teorian mu-

kaisesti, minkä avulla johtajat voivat vaikuttaa omaan palkitsemiseensa. Pereira & 

Esperanca (2015) taas havaitsivat, että toimitusjohtajan iällä ja muuttuvan palkitse-

misen tason välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 
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Tuloksia johtajien iän vaikutuksesta palkitsemiseen on myös saatu johtoryhmän jä-

senten osalta, kun Dhaouadi (2012) tutki johtoryhmän iän vaikutusta sekä palkitse-

mismuotoihin, että palkitsemistasoon. Tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset 

Hengartner (2006) toteuttaman tutkimuksen kanssa poiketen kuitenkin siten, että 

johtajien iällä oli vaikutusta myös palkitsemistasoihin. Vanhemmat johtajat olivat ha-

lukkaampia maksimoimaan käteispalkitsemisensa ja minimoimaan optioiden osuu-

den palkitsemisessaan ja täten he pyrkivät minimoimaan riskin palkitsemisen suh-

teen. Myös Brunello et al. (2001) löysivät tutkimuksessaan johtajien iän vaikuttavan 

positiivisesti käteispalkitsemistasoon. Tulokset olivat tilastollisesti merkitsevät ja po-

sitiiviset kaikkien yrityksen johtajien kohdalla sekä ainoastaan ylimmän ja keskita-

son johtajilla. Johtajien ikääntyessä palkitseminen näyttäisi kasvavan johtajatasosta 

välittämättä, mitä voidaan pitää johdonmukaisena, sillä johtajien ikääntyessä usein 

myös kokemus ja taidot lisääntyvät. 

 

Taulukossa 7 on listattuna tekstissä esitellyt tutkimukset, jotka käsittelevät johdon 

ominaisuuksien vaikutusta johdon palkitsemiseen. Ensimmäisenä on esitelty johto-

ryhmän kokoa käsittelevät tutkimukset ja jälkimmäisenä on listattu johtajien ikää kä-

sittelevät tutkimukset. 

 

Taulukko 7. Tutkimukset johdon ominaisuuksien ja johdon palkitsemistasojen 

yhteydestä 

Tutkimus Aineisto Palkitsemismuuttuja Yhteys 

Johtoryhmän koko    

Sanchez-Marin et al. 
(2010) 

Espanja Johtoryhmän kokonaispalkitseminen Positiivinen 

Cho & Schen (2007) Yhdysvallat Johtoryhmän kokonaispalkitseminen Positiivinen 

Johtajien ikä    

Hengartner (2006) Sveitsi 
Toimitusjohtajan  

kokonaispalkitseminen 
Ei vaikutusta 

Cyert et al. (2002) Yhdysvallat 
Toimitusjohtajan osakepalkitseminen 

ja muuttuva palkitseminen 
Negatiivinen 

Dhaoudi (2012) Yhdysvallat 
Johtoryhmän käteispalkitseminen Positiivinen 

Johtoryhmän optiopalkitseminen Negatiivinen 

Brunello et al. (2001) Italia Johdon käteispalkitseminen Positiivinen 
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3.4 Hypoteesit 

 

Tässä alaluvussa esitellään tämän tutkielman hypoteesit, jotka on koostettu aikai-

semman kirjallisuuden, tutkimusten ja teorioiden pohjalta. Hypoteesit on muodos-

tettu aikaisemmin luvussa kolme käsitellyistä tekijöistä, minkä vuoksi tässä yhtey-

dessä käydään hypoteeseihin liittyviä aikaisempia tutkimuksia läpi vain lyhyesti. 

 

 

3.4.1 Hallitus- ja omistustekijät 

 

Hallituksella on keskeinen rooli johdon palkitsemisjärjestelmien suunnittelijana ja 

johdon toimien valvojana (Fama & Jensen, 1983). Hallituksen koon ollessa suuri ei 

hallitus kykene toimimaan tehokkaasti ja on helpommin johtajan käsiteltävissä (Jen-

sen, 1993). Hallituskoon kasvaessa myös yksittäisen hallitusjäsenen vapaamatkus-

tuksen mahdollisuus kasvaa (Hengartner, 2006). Yleisesti ottaen hallituskoon on 

raportoitu vaikuttavan positiivisesti johdon palkitsemiseen (esim. Core et al., 1999; 

Ozkan, 2007). 

 

Hypoteesi 1: Hallituskoolla on positiivinen vaikutus johtoryhmän palkitsemiseen 

 

Riippumattomien jäsenten suhteellisesti suurempi osuus hallituksessa on havaittu 

hallituksen tehokkuutta kasvattavaksi tekijäksi (Jensen, 1993). Hallituksen tehok-

kuuden kasvaessa, ei johdolla ole valtaa päästä vaikuttamaan omaan palkitsemi-

seensa, mikä pienentää johdon palkitsemistasoa. Hallituksen riippumattomuuden 

vaikutuksesta palkitsemiseen on raportoitu vaihtelevia tuloksia. Riippumattomien 

hallitusjäsenten suhteellisen määrän on havaittu olevan yhteydessä agenttiteorian 

mukaiseen menestyksen kanssa linjassa olevaan palkitsemiseen (Conyon & Peck, 

1998). Riippuvaisilla hallitusjäsenillä voi olla kuitenkin hallussaan yrityksen kannalta 

erityistä tietoa, mitä ne voivat käyttää hallitustyöskentelyssä tehokkaasti hyväkseen 

(Dhaouadi, 2012). Monet tutkimukset ovatkin raportoineet riippumattomien hallitus-

ten jopa lisäävän johdon palkitsemista (esim. Cyert et al., 2002; Ozkan, 2007; 

Dhaouadi, 2012). Vaikka monet tutkimukset eivät ole kyenneet löytämään riippu-

mattomien hallitusjäsenten suhteellisella määrällä olevan negatiivista vaikutusta ja 
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yhteyden on havaittu olevan jopa käänteinen, voidaan kuitenkin teorian pohjalta 

odottaa, että riippumattomampi hallitus toimii tehokkaammin ja täten johto ei voi vai-

kuttaa omaan palkitsemiseensa. 

 

Hypoteesi 2a Riippumattomien hallitusjäsenten suhteellisella määrällä on negatiivi-

nen vaikutus johtoryhmän palkitsemiseen 

 

Riippumattomien jäsenten vaikutusta palkitsemiseen voidaan tarkastella myös pal-

kitsemisvaliokunnan kautta. Monissa yrityksissä johdon palkitsemisen päättää halli-

tuksen jäsenistä koostuva palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä 

suurimman osan tulee olla riippumattomia yhtiöstä (Arvopaperimarkkinayhdistys ry, 

2010,2015), joten palkitsemisvaliokunnan läsnäolo yrityksessä voi vähentää johta-

jan valtaa oman palkkionsa määrittäjänä. Palkitsemisvaliokunta toimii siis riippumat-

tomana tahona palkitsemista päättäessä. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on 

asettaa johdon palkitseminen oikealle tasolle ja yhdistää myös osakkeenomistajien 

ja johdon intressejä (Conyon & Peck, 1998). Mikäli yrityksessä toimii palkitsemisva-

liokunta, voidaan johdon palkitsemistasojen olettaa olevan matalammat (Barkema 

& Gomez-Mejia, 1998). 

 

Hypoteesi 2b: Palkitsemisvaliokunnan läsnäololla on negatiivinen vaikutus johtoryh-

män palkitsemiseen 

 

Agenttiteorian mukaisesti keskittynyt omistus yrityksessä vähentää agenttikustan-

nuksia, omistajien taholta tulleen tehokkaamman valvonnan ja ohjailun johdosta 

(Ang et al., 2000; Firth et al., 1999). Johdon toiminta on valvotumpaa ja palkitsemi-

nen usein menestykseen sidotumpaa. Myös useat tutkimukset tukevat tätä lähesty-

mistapaa ja korkean omistusosuuden omaavan omistajan läsnäolo yrityksessä on 

havaittu vaikuttavan johdon palkitsemiseen negatiivisesti (esim. Core et al., 1999).  

 

Hypoteesi 3: Suuren omistajan läsnäololla on negatiivinen vaikutus johtoryhmän 

palkitsemiseen 
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3.4.2 Johtoryhmän ominaisuudet 

 

Ylimmän johtoryhmän kasvaessa tiedonkulku johtoryhmän sisällä vaikeutuu ja 

muuttuu monimutkaisemmaksi, mikä tekee johtajien työskentelystä haastavampaa 

(Kettering et al., 2014). Koska työnkuva muuttuu johtajien kohdalla haastavam-

maksi, pitäisi myös palkitsemisen seurata haastavuustasoa. Tutkimusten kohdalla 

näin on käynyt raportoitu monissa tapauksissa ja johtoryhmän koolla on todettu ole-

van positiivinen vaikutus johdon palkitsemistasoon (esim. Sanchez-Marin et al., 

2010). 

 

Hypoteesi 4: Johtoryhmän koolla on positiivinen vaikutus johtoryhmän palkitsemi-

seen 

 

Johtajien ikää on käytetty useissa tutkimuksissa kuvaamaan johdon kokemusta ja 

taitojen määrää, koska on johdonmukaista olettaa, että iäkkäämmät johtajat ovat 

kerryttäneet enemmän kokemusta ja taitoja verrattuna nuorempiin johtajiin (Mäki-

nen, 2007). Koska iäkkäämmät johtajat voidaan nähdä kokeneempina ja taitavam-

pina johtajina, tulisi myös palkitsemisen olla korkeampaa iäkkäämpien johtajien koh-

dalla. Iäkkäämmät johtajat pyrkivät usein myös maksimoimaan käteispalkitsemisen 

ja minimoimaan osakeperusteisen palkitsemisen vähentääkseen riskiä (esim. Bru-

nello et al., 2001). 

 

Hypoteesi 5: Johtoryhmän jäsenten iällä on positiivinen vaikutus johtoryhmän pal-

kitsemiseen  



54 
 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

 

4.1 Aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosilta 2012–2015 ja se käsittää rahoitustoimialaa 

lukuun ottamatta kaikki Helsingin pörssin (Nasdaq OMX Helsinki) 17.10.2016 pää-

listalla listattuina olleet yritykset. Palkitsemismuuttujan ja johtoryhmän tiedot on ke-

rätty vuosilta 2013–2015 ja selittävien muuttujien tiedot (pl. johtoryhmän ominaisuu-

det) vuosilta 2012–2014. Näin on toimittu, koska johdon palkitseminen toteutetaan 

pääsääntöisesti edeltävän vuoden tulosten perusteella. Vakiintuneen käytännön 

mukaisesti rahoitustoimiala on jätetty aineiston ulkopuolelle toimialan raportointi-

vaatimusten erilaisuuden ja siitä aiheutuvan vertailun vaikeutumisen vuoksi. Tutki-

muksen aineistoa käsitellään poikkileikkausaineistona. 

 

Aineistosta on poistettu ne yritykset, joista ei ole saatu tietoja tutkimuksessa käytet-

tävän aikavälin ajalta. Mikäli yrityksestä on saatu tietoja vähintään yhdeltä tilikau-

delta, on yritys sisällytetty lopulliseen aineistoon. Aineistosta poistettiin myös tilikau-

det, joissa yrityksellä oli tapahtunut selkeä muutos joka vaikutti palkitsemiseen mer-

kitsevästi, esimerkiksi yrityssaneeraus. Alustavaan aineistoon sisältyi 111 yritystä. 

Tietojen keräämisen jälkeen lopullinen aineisto koostui 88 yrityksestä. Kokonaiskä-

teispalkkiosta löydettyjä havaintoja kertyi yhteensä 245. Myös selittävistä muuttu-

jista saatiin 245 havaintoa, lukuun ottamatta menestystä kuvaavaa oman pääoman 

tuottoa (ROE), josta saatiin 243 havaintoa. Aineiston keräämisen haastavuutena oli 

löytää oikeat tiedot johtoryhmän palkkioista ja työvuosista. Pääsääntöisesti tiedot 

löytyivät palkka- ja palkkioselvityksistä ja vuosikertomuksista. Selittävien muuttujien 

tiedot löytyivät joko vuosikertomuksista tai hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä selvityk-

sistä. Kontrollimuuttujista menestyksen ja yrityskokoa kuvaavien muuttujien tietojen 

hakemiseen on käytetty Amadeus -tietokantaa. 

 

Taulukossa 8 on esiteltynä havainnot toimialaluokituksen ja vuoden mukaan. Toi-

mialajaottelun pohjana käytetään Helsingin pörssissä käytettävää ICB-toimialaluoki-

tusta (Industry Classification Benchmark). Aineisto käsittää kokonaisuudessaan yh-

deksän toimialaa. 
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Taulukko 8. Havaintojen jakautuminen toimialoittain ja vuosittain 

Havaintojen jakautuminen 

Toimialat 2013 2014 2015 Yhteensä % 

Kulutuspalvelut 9 10 10 29 12 % 

Kulutustavarat 10 11 11 32 13 % 

Perusteollisuus 8 8 8 24 10 % 

Teknologia 14 13 14 41 17 % 

Teollisuustuotteet- ja palvelut 31 32 32 95 39 % 

Terveydenhuolto 4 4 4 12 5 % 

Tietoliikennepalvelut 2 2 2 6 2 % 

Yleishyödylliset palvelut 1 1 1 3 1 % 

Öljy ja kaasu 1 1 1 3 1 % 

Yhteensä 80 82 83 245 100 % 

 

 

4.2 Muuttujat 

 

4.2.1 Selitettävä muuttuja 

 

Tutkimuksen selitettävänä muuttujana käytetään johtoryhmän keskimääräistä koko-

naiskäteispalkitsemista. Keskimääräinen palkitseminen lasketaan jokaiselta tarkas-

teluvuodelta erikseen tilikauden johtoryhmän työvuosien mukaan. Muuttujasta käy-

tetään lopullisessa vaiheessa luonnollista logaritmia sen paremman käsittelyn mah-

dollistamiseksi. Toimitusjohtajan tai mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkkioita 

ei ole laskettu johtoryhmän palkkioihin. Vuosikertomuksissa on esitetty muun johto-

ryhmän palkat pääsääntöisesti toimitusjohtajan palkoista erillään. Selitettävän muut-

tujan laskentatapa on esitetty taulukossa 9. Johtoryhmän palkitsemistiedot on ilmoi-

tettu pääsääntöisesti koko johtoryhmän osalta, joten jakamalla kokonaiskäteispalk-

kio johtoryhmän jäsenten työvuosilla, saadaan lopulliseksi arvoksi johtoryhmän kes-

kimääräinen kokonaiskäteispalkkio. Johtoryhmän työvuosia käytetään johtoryhmän 

jäsenluvun sijasta, johtoryhmissä tapahtuvien tilikauden aikaisten muutosten 

vuoksi. Tutkimuksessa ei huomioida palkitsemisen muita osia, kuten lisäeläkkeitä 

tai osakeperusteisia palkkioita. Kokonaiskäteispalkitsemista on käytetty myös 

useissa muissa tutkimuksissa palkitsemista kuvaavana muuttujana (esim. Conyon 

& Schwalbach, 2000).  
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Taulukko 9. Selitettävän muuttujan laskentatapa 

  Muuttuja Laskentatapa   

  Keskimääräinen kokonaiskäteispalkitseminen = 

 
Johtoryhmän yhteenlasketut peruspalkat + 

luontoisedut + bonuspalkat   

  Johtoryhmän työvuodet   

              

 

 

4.2.2 Selittävät muuttujat 

 

Selittäviä muuttujia tutkimuksessa on kokonaisuudessaan kuusi. Selittävät muuttu-

jat jakautuvat kahteen osioon, corporate governance -muuttujiin ja johtoryhmän omi-

naisuuksia käsitteleviin muuttujiin. Näistä ensimmäisenä esitellään corporate gover-

nance -muuttujat. Selittävien muuttujien laskentatapoja on avattu myös liitteessä 1. 

 

Hallituksen kokoa kuvataan hallitusjäsenten määrällä tilikauden lopussa. Hallitus-

jäsenten määrä on yhtiökokouksen valitsema hallitusjäsenten määrä tilikaudella. 

Hallitusjäsenten lukumäärään ei ole sisällytetty mahdollisia työntekijöiden edustajia 

tai hallituksen varajäseniä. 

 

Hallituksen riippumattomuutta kuvataan riippumattomien hallitusjäsenten osuudella 

koko hallituksen jäsenmäärästä. Riippumattomaksi hallitusjäseneksi luetaan jäsen, 

joka on sekä riippumaton yhtiöstä että riippumaton merkittävimmistä osakkeenomis-

tajista. Hallitusjäsenten riippumattomuustiedot on ilmoitettu yleensä vuosikertomuk-

sissa tai hallinto- ja ohjausjärjestelmä selvityksissä. 

 

Keskittynyttä omistusta kuvaava muuttuja on muodostettu yhtiön äänimäärältään 

suurimman omistajan äänimäärästä. Äänimäärä kuvastaa paremmin osakkeen-

omistajan vaikutusmahdollisuuksia yhtiössä, minkä vuoksi se on valittu osakeomis-

tuksen sijasta. 

 

Palkitsemisvaliokunnan läsnäoloa yrityksessä kuvataan dummy-muuttujan avulla. 

Muuttuja saa arvon 1, mikäli yhtiössä on palkitsemisvaliokunta ja arvon 0, mikäli 
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yhtiössä ei ole palkitsemisvaliokuntaa. Palkitsemisvaliokunnaksi on myös laskettu 

jos yhtiössä on nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. 

 

Johtoryhmän koko on laskettu tilikauden lopussa johtoryhmässä olevista jäsenistä. 

Johtoryhmän jäseniksi on luettu kuuluvaksi vain konsernin johtoryhmään kuuluvat 

jäsenet eikä esimerkiksi laajennetun johtoryhmän jäseniä lasketa johtoryhmän jäse-

niksi. 

 

Johtoryhmän keski-ikä on laskettu laskemalla johtoryhmän jäsenten iät yhteen, 

minkä jälkeen yhteenlaskettu ikä on jaettu johtoryhmän jäsenten lukumäärällä. Tie-

dot on otettu tilikauden lopussa toimineista johtoryhmän jäsenistä. 

 

4.2.3 Kontrollimuuttujat 

 

Koska yritystekijöiden on todettu vaikuttavan palkitsemiseen merkitsevästi, käyte-

tään yritystekijöitä kuvaavia muuttujia kontrollimuuttujina. Kontrollimuuttujien käytön 

tarkoituksena on eliminoida pois yritystekijöiden mahdollinen vaikutus muista selit-

tävistä muuttujista. Tässä tutkimuksessa käytettävät kontrollimuuttujat ovat yritys-

koko, menestys, toimiala ja vuosi. Kontrollimuuttujien laskentatapoja on avattu myös 

liitteessä 1. 

 

Menestystä kuvataan kahdella eri muuttujalla, oman pääoman tuottoasteella (ROE) 

ja kokonaispääoman tuottoasteella (ROA). Molempien muuttujien arvot on haettu 

Amadeus -tietokannasta. Molempien muuttujien kohdalla arvot on laskettu Ama-

deuksen käyttämillä laskentakaavoilla, joten laskentakaavat ovat jokaisen yrityksen 

kohdalla yhdenmukaiset.   

 

Yrityksen kokoa kuvataan liikevaihdolla ja työntekijöiden lukumäärällä. Muuttujien 

tiedot on haettu Amadeus -tietokannasta. Tämä valinta mahdollistaa myös vertailu-

kelpoiset arvot molempien muuttujien kohdalla. Työntekijöiden lukumääränä käyte-

tään keskimääräistä työntekijöiden määrää tilikauden aikana. Molemmista muuttu-

jista on otettu lopullisessa vaiheessa luonnolliset logaritmimuunnokset. 
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Toimialaa kuvataan dummy-muuttujien avulla. Toimialat on jaettu viiteen eri ryh-

mään suuremman otoksen saamiseksi jokaisesta toimialaryhmästä. Jaottelu on 

tehty seuraavasti: 1) Kulutuspalvelut ja -tavarat 2) Perusteollisuus sekä öljy ja kaasu 

3) Teknologia, tietoliikennepalvelut ja yleishyödylliset palvelut 4) Teollisuustuotteet 

ja -palvelut 5) Terveydenhuolto. Yhdistettyjen toimialojen havainnot vuosikohtaisesti 

löytyvät liitteestä 2. Jokaisesta toimialasta on muodostettu dummy-muuttuja, joka 

saa arvon 1, mikäli yritys on toimialalla ja arvon 0, mikäli yritys ei kuulu toimialalle. 

 

Koska aineisto jakautuu useammalle vuodelle, otetaan tarkasteluun myös vuosien 

vaikutus palkitsemiseen. Vuosia tarkastellaan dummy-muuttujien avulla. Jokaisesta 

vuodesta on muodostettu oma dummy-muuttuja, joka saa arvon 1, mikäli havainto 

on kyseiseltä vuodelta ja arvon 0, mikäli havainto on joltain muulta vuodelta. 

 

 

4.3 Tutkimusasetelma ja menetelmävalinnat 

 

Tutkimuksessa käytetään päätutkimusmenetelmänä lineaarista monimuuttu-

jaregressiota. Lineaarinen regressioanalyysi toteutetaan käyttämällä Eviews-ohjel-

mistoa. Lineaarista monimuuttujaregressiota käytetään, jotta saadaan selville onko 

selittävillä muuttujilla tilastollisesti merkitsevä vaikutus johtoryhmän palkitsemista-

soon. Tutkimusmenetelmä on hyvin laajasti käytetty menetelmä palkitsemista selit-

tävien tekijöiden tutkimuksissa. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa saatavat tulok-

set ovat myös vertailukelpoisia aikaisempien tutkimusten kanssa. Lisäksi tutkimuk-

sessa käytetään myös korrelaatioanalyysiä, jonka avulla pyritään havainnollista-

maan muuttujien korrelointia toistensa kanssa. Korrelaatioanalyysia käytetään 

myös mahdollisen multikollineaarisuusongelman havaitsemiseen selittävien muut-

tujien välillä. 

 

Tutkimuksessa käytetään kaikkiaan kolmea eri regressioyhtälöä. Jokaisessa reg-

ressioyhtälössä käytetään selitettävänä muuttujana johtoryhmän keskimääräisen 

kokonaiskäteispalkitsemisen luonnollista logaritmia. Lisäksi jokaisessa yhtälössä on 

mukana vakiotermi β0 ja virhetermi ε. Jokaisessa regressioyhtälössä käytetään me-
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nestystä ja yrityskokoa kuvaavia muuttujia vuorotellen tulosten paremman robusti-

suuden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi kaikki kolme regressioyhtälöä jaetaan reg-

ressioiden toteuttamisvaiheessa neljään erilaiseen malliin, jotka sisältävät erilaisen 

yhdistelmän menestystä ja yrityskokoa kuvaavia muuttujia. Ensimmäisessä regres-

sioyhtälössä selittävinä muuttujina ovat vain yrityskokoa ja menestystä kuvaavat 

muuttujat: 

 

LnKeskimääräinenkokonaiskäteispalkkio = β0+ β1Menestys+ β2Yrityskoko+ ε         (1) 

 

Seuraavassa yhtälössä on mukana myös toimiala-dummyt ja vuosi-dummyt. Yhtälö 

koostuu kaikista yritystason tekijöistä: 

 

LnKeskimääräinenkokonaiskäteispalkkio = β0+ β1Menestys+ β2Yrityskoko+ 

β3Toimiala-dummyt+ β4Vuosi-dummyt+ ε             (2) 

 

Viimeisessä regressioyhtälössä on sisällytettynä kaikki tutkimuksessa käytettävät 

muuttujat. Yhtälöön on siis lisätty Corporate Governance -muuttujat sekä johtoryh-

män ominaisuuksia kuvaavat muuttujat. Yhtälö on muodossaan seuraavanlainen: 

 

LnKeskimääräinenkokonaiskäteispalkkio = β0+ β1Menestys+ β2Yrityskoko+ 

β3Toimiala-dummyt+ β4Vuosi-dummyt+ β5Johtoryhmän koko+  

β6Johtoryhmän keski-ikä+ β7Hallituksen koko+             (3) 

β8Hallituksen riippumattomuus+ β9Omistuksen keskittyneisyys+ 

β10Palkitsemisvaliokunta-dummy+ ε 

 

Lineaarinen regressio toteutetaan hyödyntäen pienimmän neliösumman menetel-

mää (Ordinary Least Squares) parametrien estimointiin. Lineaarisen regression to-

teuttamiseen sisältyy oletuksia, joiden tulee täyttyä, jotta regression tuottamia tulok-

sia voidaan pitää luotettavina ja tuloksista tehdyt johtopäätökset ovat valideja. 

Koska tässä tutkimuksessa käytetty aineisto käsitellään poikkileikkausaineiston ta-

voin, kaikkia oletuksia ei voida eikä ole syytä tarkastella. Tämän tutkimuksen onnis-

tumisen kannalta tarkasteltavat oletukset ovat virhetermien homoskedastisuusole-

tus ja oletus, että selittävien muuttujien välillä ei ole multikollineaarisuutta. Lisäksi 
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tarkastellaan virhetermien normaalijakautuneisuutta, mikä ei kuitenkaan ole ehdo-

ton oletus lineaarisen regression onnistumiseksi. 

 

Homoskedastisuusoletus toteutuu, mikäli jäännöstermien varianssi on vakio. Toisin 

sanoen jäännöstermin varianssi ei saa vaihdella, kun selittävien muuttujien arvot 

vaihtelevat (Hill et al., 2012, 173). Mikäli jäännöstermien varianssi ei ole vakio, ovat 

jäännöstermit heteroskedastisia ja pienimmän neliösumman estimaattori ei ole te-

hokkain harhaton lineaarinen estimaattori (Best Linear Unbiased Estimator) 

(Brooks, 2014, 183). Heteroskedastisuuden havaitsemiseen on monia keinoja. 

Tässä tutkimuksessa heteroskedastisuutta havainnoidaan Whiten heteroskedasti-

suustestin avulla. Heteroskedastisuuden esiintymistä on pyritty ehkäisemään otta-

malla muuttujista logaritmimuunnoksia. 

 

Multikollineaarisuudella tarkoitetaan selittävien muuttujien vahvaa korrelointia tois-

tensa kanssa. Täydellisen multikollineaarisuuden vallitessa pienimmän neliösum-

man estimaattoreita ei voida määritellä. Mikäli mallissa esiintyy multikollineaari-

suutta, mallin selitysaste ja regressiokertoimien keskivirheet kasvavat poikkeuksel-

lisen korkeiksi. Multikollineaarisuutta voidaan havainnoida korrelaatioiden ja VIF-

testin (Variance Inflation Factor) avulla. Tässä tutkimuksessa multikollineaarisuu-

den havainnoimiseen käytetään molempia keinoja. Mikäli multikollineaarisuutta 

esiintyy, voidaan sitä välttää pudottamalla muuttujia pois tai muuttamalla niitä. 

(Brooks, 2014, 217-218) 

 

Jäännöstermien normaalijakautuneisuus oletus ei ole ehdoton, mutta se on suotava 

varsinkin pienemmillä aineistoilla. Otoskoon ollessa pienempi, yksittäisten poik-

keushavaintojen vaikutus koko otokseen voi olla merkittävä. Usein tällaisessa tilan-

teessa virhetermien normaalijakautuneisuus oletus horjuu ja regressiokertoimien 

keskivirheet ovat korkeampia. Tämä voi johtaa väärien johtopäätösten tekemiseen. 

Jäännöstermien normaalijakautuneisuutta voidaan tarkastella graafisesti ja tilastol-

lisesti. (Brooks, 2014, 209-213) 
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Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä graafista tarkastelua että Jarque-Bera nor-

maalijakautuneisuustestiä normaalijakautuneisuuden havainnointiin. Lisäksi virhe-

termien normaalijakautuneisuutta on parannettu poistamalla outlier-havaintoja. 

 

 

4.4 Aineiston kuvailu 

 

Kokonaisuudessaan tarkastelujaksolta saatiin palkitsemismuuttujan osalta 245 ha-

vaintoa. Vuosikohtaisesti havaintojen jakautuminen on esitelty taulukossa 10. Tau-

lukossa on raportoitu myös keskeisimmät tunnusluvut palkitsemismuuttujan osalta. 

Johtoryhmälle on maksettu keskimääräisesti maksimissaan 832 462 euroa käteis-

palkkioita vuodessa, kun taas matalimmillaan palkitseminen on ollut vain 42 000 eu-

roa vuodessa. Korkein ja matalin keskimääräinen palkkio ajoittuu vuodelle 2015. 

Palkitsemisen keskiarvot ovat vuosittain melko samalla tasolla, kuitenkin vuonna 

2015 on havaittavissa pieni nousu palkkioissa niin keskiarvon kuin mediaanin koh-

dalla. Kokonaisuudessaan palkitsemistasot ovat melko maltillisia verrattuna esimer-

kiksi toimitusjohtajien palkitsemistasoihin (ks. esim. Hengartner, 2006). 

 

Taulukko 10. Selitettävän muuttujan kuvailevat tunnusluvut 

Johtoryhmän keskimääräinen kokonaiskäteispalkka (€) 

Tunnusluku 2013 2014 2015 2013-2015 

Keskiarvo 243 874 243 524 256 455 248 019 

Mediaani 200 850 205 501 228 750 208 953 

Maksimi 661 357 589 063 832 462 832 462 

Minimi 76 321 70 500 42 000 42 000 

Keskihajonta 134 574 123 823 142 105 133 328 

Havainnot 80 82 83 245 

 

 

Selittävien muuttujien osalta keskeiset kuvailevat tunnusluvut on raportoitu taulu-

kossa 11. Kaikkien muuttujien kohdalla saatiin 245 havaintoa lukuun ottamatta me-

nestystä kuvaavaa oman pääoman tuottoprosenttia (ROE), josta havaintoja kertyi 

243. 
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Taulukko 11. Selittävien muuttujien kuvailevat tunnusluvut 

Kuvailevat tunnusluvut selittävistä muuttujista 

Muuttujat Keskiarvo Mediaani Maksimi Minimi Keskihajonta Havainnot 

Hallituksen koko 6,46 6,00 10,00 3,00 1,35 245 

Hallituksen riippumattomuus (%) 74,60 80,00 100,00 14,29 21,52 245 

Omistuksen keskittyneisyys (%) 23,96 18,70 78,90 2,08 17,73 245 

Johtoryhmän koko 6,48 6,00 13,00 1,00 2,56 245 

Johtoryhmän keski-ikä 48,68 49,13 64,00 38,00 3,28 245 

Palkitsemisvaliokunta (1/0) 0,56 1,00 1,00 0,00 0,50 245 

Menestys (ROA) (%) 3,20 4,55 49,49 -49,98 10,83 245 

Menestys (ROE) (%) -0,11 7,77 67,06 -429,93 44,12 243 

Koko (Liikevaihto MEUR) 1 815,17 510,50 30 176,00 2,05 3 498,99 245 

Koko (Henkilöston määrä) 5 971,24 2 463,00 112 256,00 35,00 10 290,51 245 

 

 

Hallitusjäsenten määrä vaihtelee kolmesta kymmeneen jäseneen. Keskimääräisesti 

hallituksessa toimivien määrä on 6,46 ja mediaani asettuu kuuteen jäseneen. Koska 

keskihajontakin on vain 1,35, näyttäisi hallitusjäsenten määrä asettuvan kuuden jä-

senen ympärille. Riippumattomien hallitusjäsenten suhteellisella osuudella näyttäisi 

olevan paljon hajontaa. Osuus vaihtelee 14,29 ja 100 prosentin välillä. Keskiarvon 

ja mediaanin perusteella voidaan kuitenkin tulkita, että pääsääntöisesti riippumatto-

mien hallitusjäsenten määrä hallituksissa on korkeampi kuin riippuvaisten hallitus-

jäsenten. 

 

Omistuksen keskittyneisyys äänimäärän perusteella vaihtelee melko suuresti yritys-

kohtaisesti tarkasteltuna. Korkeimmillaan omistusosuus on jopa 78,9 prosenttia, kun 

taas matalimmillaan se painuu 2,08 prosenttiin. Mediaani asettuu 18,7 prosenttiin, 

keskiarvon ollessa 23,96 prosenttia. Suurimman äänimäärän haltijan osuus koko 

yrityksen äänimäärästä jää siis keskimäärin tarkasteltuna alle neljäsosaan. 

 

Johtoryhmää kuvailevista muuttujista johtoryhmän jäsenten määrä asettuu hallituk-

sen koon mukaisesti kuuteen jäseneen mediaanin perusteella. Myös keskiarvo 6,48 

on lähellä keskimääräistä hallituskokoa. Korkeimmillaan johtoryhmän koko on 13 

jäsentä, kun taas pienin johtoryhmän koko on yksi jäsen. Johtoryhmän keski-ikä 

asettuu mediaanin ja keskiarvon perusteella hieman alle 50 vuoden. Korkeimmillaan 

johtoryhmän jäsenten ikä on 64 vuotta, joka on jopa lakisääteisen eläkeiän alarajan 



63 
 

yläpuolella. Johtajien keskimääräinen ikä vaikuttaisi olevan hieman korkeampi, kuin 

esimerkiksi Brunello et al. (2001) tutkimuksessa. 

 

Palkitsemisvaliokunnan läsnäoloa on kuvattu dummy-muuttujalla, joka saa vain 

kahdenlaisia arvoja. Keskiarvon ja mediaanin perusteella palkitsemisvaliokunta löy-

tyy yli puolelta otoksen yrityksistä. 

 

Menestystä kuvaavien muuttujien arvoissa on huomioitava, että ne voivat saada 

myös negatiivisia arvoja. Oman pääoman tuotto (ROE) on keskiarvoltaan negatiivi-

nen, mutta mediaani on 7,77. Keskihajonnaltaan omanpääoman tuotto on myös ko-

konaispääoman tuottoa (ROA) suurempi. Oman pääoman tuotolla on myös merkit-

tävän suuri minimiarvo -429,93. Oman pääoman tuoton kohdalla on huomioitava 

oman pääoman merkittävä vaikutus lopulliseen tunnuslukuarvoon. 

 

Kokoa kuvaavat muuttujat ovat viimeisenä esitellyt selittävät muuttujat. Liikevaihdon 

kohdalla on melko suurta hajontaa. Minimi ja maksimiarvojen perusteella on nähtä-

vissä, että otoksen yritykset kattavat hyvin erikokoisia yrityksiä. Sama ilmiö on myös 

nähtävissä henkilöstön määrän kohdalla. Molemmissa muuttujissa myös keskiarvo 

ja mediaani eroavat toisistaan melko suuresti. Muuttujien jakaumat ovat siis vahvasti 

vinoutuneita, mikä on myös yksi syy muuttujien logaritmimuunnosten käytölle reg-

ressioanalyyseissä. 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Korrelaatioanalyysi 

 

Tuloksista ensimmäisenä esitellään korrelaatioanalyysin tulokset. Korrelaatio-

analyysin korrelaatiokertoimista koostuva korrelaatiomatriisi löytyy liitteestä 3. Kor-

relaatiomatriisissa on raportoitu korrelaatiokertoimet kaikkien tutkimuksessa käytet-

tävien muuttujien väliltä. Tilastollisesti merkitsevästi korreloivia muuttujia palkitse-

mismuuttujan kanssa ovat Pearsonin korrelaatiokertoimien mukaan yrityskokoa ku-

vaavat muuttujat, oman pääoman tuotto, johtoryhmän ominaisuuksia kuvaavat 

muuttujat ja corporate governance -muuttujat lukuun ottamatta omistuksen keskitty-

neisyyttä.  Toimialamuuttujista merkitsevästi korreloi perusteollisuuden sekä öljyn ja 

kaasun toimialat sisältävä muuttuja. Spearmanin korrelaatiokertoimet antavat sa-

manlaisia tuloksia, mutta ne poikkeavat kuitenkin siltä osin, että oman pääoman 

tuotto ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi palkitsemismuuttujan kanssa.  

 

Palkitsemismuuttujan kanssa vahvimmin näyttäisi korreloivan yrityskokoa kuvaavat 

muuttujat, johtoryhmän koko, hallituksen koko ja palkitsemisvaliokunta. Mielenkiin-

toinen havainto on menestystä kuvaavien muuttujien heikko korrelaatio palkitsemis-

muuttujan kanssa. Toimialamuuttujista perusteollisuuden sekä öljyn ja kaasun sisäl-

tävä muuttuja näyttäisi korreloivan vahvimmin sekä tilastollisesti merkitsevästi pal-

kitsemismuuttujan kanssa. 

 

Selittävien muuttujien korrelaatiokertoimia on aiheellista tarkastella myös mahdolli-

sen multikollineaarisuusongelman välttämiseksi regressioanalyysia toteuttaessa. 

Korrelaatiomatriisista on havaittavissa selkeät tilastollisesti merkitsevät vahvat kor-

relaatiosuhteet yrityskoon muuttujien kesken ja menestystä kuvaavien muuttujien 

kesken. Tämän suuntaiset tulokset olivat myös odotettavissa, minkä vuoksi muuttu-

jia käytetään regressioanalyysivaiheessa vaihtoehtoisesti multikollineaarisuuson-

gelman välttämiseksi. Lisäksi yrityskokoa kuvaavat muuttujat korreloivat melko vah-

vasti johtoryhmän koon ja hallituksen koon kanssa. Tämä on luonnollista, koska 

suuremmissa yrityksissä voidaan olettaa myös hallituksen koon ja johtoryhmän 

koon olevan suurempia suuren työmäärän ja mahdollisen työn monimutkaisuuden 
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selvittämiseksi. Korrelaatiokertoimet eivät kuitenkaan ole niin korkeita, että ne joh-

taisivat erityisiin toimenpiteisiin regressioanalyysivaiheessa. 

 

 

5.2 Lineaarinen monimuuttujaregressioanalyysi 

 

Lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla selvitettiin kuinka valitut muut-

tujat pystyvät selittämään johtoryhmän palkitsemista. Tutkimuksessa käytettiin ko-

konaisuudessaan kolmea erilaista regressioyhtälöä, joiden avulla saatiin selville, 

kuinka hyvin muuttujat pystyivät selittämään palkitsemista. Regressioanalyysin tu-

lokset esitellään aiemmin läpikäydyssä regressioyhtälöjärjestyksessä siten, että vii-

meisessä regressiossa on mukana kaikki tutkimukseen käytettävät muuttujat. 

 

Taulukoissa on raportoitu muuttujien odotettu merkki, regressiokertoimet (β) ja t-

arvot. Regressiokertoimien perään on lisätty muuttujan merkitsevyys (*)-merkkiä 

käyttäen siten, että (*)-merkki kuvaa merkitsevyyttä 10 prosentin riskitasolla, (**)-

merkki kuvaa merkitsevyyttä viiden prosentin riskitasolla ja (***)-merkki kuvaa mer-

kitsevyyttä yhden prosentin riskitasolla. F-arvo kuvaa selittävien muuttujien yhteis-

vaikutusta palkitsemismuuttujaan ja p-arvo sen tilastollista merkitsevyyttä. Myös F-

arvon yhteydessä on kuvattu merkitsevyyttä samoin kuin regressiokertoimien yhtey-

dessä. Korjattu R2 on mallin selitysaste, joka kuvaa kuinka hyvin malliin sisällytetyt 

selittävät muuttujat pystyvät selittämään palkitsemismuuttujan arvojen vaihtelua. 

Viimeisenä taulukossa ilmoitetaan regressiossa käytettyjen havaintojen määrä. 

 

Ensimmäisenä on esitelty aiemmin käsitellyn yhtälön 1 mukaisen regressioyhtälön 

tulokset. Tulokset on esitelty taulukossa 12 ja se sisältää kokonaisuudessaan neljä 

eri mallia sen mukaan, mitä muuttujayhdistelmää menestyksestä ja yrityskoosta on 

käytetty. Yhtälön 1 mukaisesti regressioyhtälössä selittävinä muuttujina käytetään 

vain menestystä ja yrityskokoa kuvaavia muuttujia. 

 

Taulukosta on nähtävissä, että jo pelkästään yrityskokoon ja menestyksen toi-

miessa selittävinä muuttujina saadaan aikaan melko korkea selitysaste. Selitysas-
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teet vaihtelevat mallista riippuen 0,649–0,692 välillä. Regressiokertoimista ja t-ar-

voista käy ilmi yrityskoon tilastollisesti merkitsevä vaikutus johtoryhmän palkitsemi-

seen. Sekä liikevaihdon että henkilöstön määrän regressiokertoimet ovat positiivisia 

ja tilastollisesti merkitseviä kaikissa malleissa. Tulosten perusteella suuremmissa 

yrityksissä myös johtoryhmän käteispalkitseminen näyttäisi olevan parempaa ja tä-

ten tulokset ovat linjassa myös monien aikaisempien tutkimusten kanssa (esim. 

Conyon & Scwalbach, 2000; Brunello et al., 2001). Toisin kuin yrityskoko, menes-

tystä kuvaavien muuttujien kertoimet eivät ole tilastollisesti merkitseviä yhdessä-

kään mallissa. Tulosten perusteella palkitseminen näyttäisi määräytyvän siis enem-

män yrityskoon, kuin menestyksen perusteella. Myös useat aikaisemmat tutkimuk-

set ovat raportoineet yrityskoon selittävän johdon palkitsemista yrityksen menes-

tystä paremmin (esim. Firth et al.,1999; Conyon & Scwalbach, 2000). F-arvojen pe-

rusteella muuttujat näyttäisivät selittävän palkitsemista yhdessä tilastollisesti mer-

kitsevästi, mutta tämä aiheutunee todennäköisesti yrityskoon vahvasta merkitsevyy-

destä jokaisessa mallissa. 

 

Taulukko 12. Yrityskoon ja menestyksen vaikutus palkitsemiseen 

lnKeskimääräinenkokonaiskäteispalkkio 

Muuttuja   (1) (2) (3) (4) 

 Merkki Β t-arvo Β t-arvo β t-arvo Beta t-arvo 

Vakiotermi ? 7,893*** 37,239 7,899*** 36,675 10,205*** 110,384 10,204*** 107,732 

          

Koko(LnLiikevaihto) + 0,221*** 20,659 0,221*** 20,472 - - - - 

Koko(LnHenkilöstö) + - - - - 0,273*** 22,6327 0,272*** 22,443 

Menestys(ROA) + -0,001 -0,537 - - -0,001 -0,5507 - - 

Menestys(ROE) + - - 0,000 -0,070 - - 0,000 -0,228 

          

F-arvo  228,536*** 222,935*** 273,203*** 266,958*** 

F-arvo p-arvo  (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) 

Korjattu R2  0,653 0,649 0,692 0,689 

Havainnot  243 241 243 241 

Taulukossa on neljä eri mallia, joissa kaikissa on käytetty eri yhdistelmiä yrityskokoa ja menestystä kuvaavista 

muuttujista. Menestyksestä on käytetty vaihtoehtoisesti ROA tai ROE -muuttujaa ja yrityskoosta LnLiikevaihto 

tai LnHenkilöstö -muuttujaa. Muuttujien kohdalta on raportoitu sekä regressiokertoimet että niiden t-arvot. Li-

säksi odotettu merkki on esitelty merkkisarakkeessa. Regressiokertoimen(β) yhteydessä on ilmoitettu merkit-

sevyystaso siten, että (*)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 10% riskitasolla, (**)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 

5% riskitasolla ja (***)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 1% riskitasolla 
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Taulukossa 13 on käyty läpi yhtälön 2 mukaisen regressioyhtälön tulokset. Yhtälöön 

on sisällytetty yrityskokoa, menestystä, toimialaa ja vuosia kuvaavat muuttujat. 

Dummy-muuttujista toimialaa tarkasteltaessa vertailtavana toimialana on käytetty 

kulutuspalvelut ja -tavarat toimialaa. Vastaavasti vuotta 2015 on käytetty vertailutoi-

mialana vuosi-dummyista.  

 

Dummy-muuttujien lisäyksellä on hieman selitysastetta korottava vaikutus, sillä se-

litysasteet ovat mallista riippuen 0,672–0,709 välillä. Yrityskoko näyttää edelleen 

selittävän palkitsemista merkitsevästi, kun taas menestyksellä ei ole vaikutusta pal-

kitsemiseen. Toimialoista teknologiatoimialan regressiokerroin on positiivinen ja ti-

lastollisesti merkitsevä jokaisessa mallissa. Palkitseminen näyttäisi siis olevan tek-

nologiatoimialalla korkeampaa suhteessa vertailutoimialana toimivaan kulutuspal-

velut ja -tavarat toimialaan. Vastaavia tuloksia on havaittavissa myös teollisuustuot-

teiden ja palvelujen kohdalla, joskin kertoimet eivät ole merkitseviä yhden prosentin 

merkitsevyystasolla jokaisessa mallissa. Myös perusteollisuus ja terveydenhuolto 

saavat positiiviset ja tilastollisesti merkitsevät kertoimet malleissa kolme ja neljä, 

kun yrityskokoa kuvaavana muuttujana on käytetty henkilöstön määrää. Tuloksista 

voidaan päätellä, että vertailutoimialla palkitseminen on ollut suhteellisesti heikom-

paa, kun muilla tutkimuksessa tarkastelluilla toimialoilla. Vuosi-dummyista 2013 ja 

2014 eivät saa tilastollisesti merkitseviä kertoimia yhdessäkään mallissa, joten vuo-

sien välisissä palkitsemisissa ei näyttäisi olevan tilastollisesti merkitseviä eroja. F-

arvojen perusteella selittävien muuttujien yhteysvaikutus on tilastollisesti merkitsevä 

jokaisessa mallissa.  
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Taulukko 13. Yritystekijöiden vaikutus palkitsemiseen 

lnKeskimääräinenkokonaiskäteispalkkio 

Muuttuja 
  

(1) (2) (3) (4) 

 
Merkki β t-arvo β t-arvo β t-arvo β t-arvo 

Vakiotermi ? 7,58*** 32,112 7,619*** 32,440 10,116*** 96,772 10,118*** 95,963 

          

Koko(LnLiikevaihto) + 0,232*** 19,764 0,230*** 19,964 - - - - 

Koko(LnHenkilöstö) + - - - - 0,273*** 21,652 0,273*** 21,909 

Menestys(ROA) + -0,001 -0,690 - - 0,000 -0,247 - - 

Menestys(ROE) + - - 0,000 -0,069 - - 0,000 0,000 

Teknologia ? 0,243*** 4,190 0,245*** 4,177 0,180*** 3,311 0,183*** 3,357 

Perusteollisuus ? 0,074 1,007 0,084 1,163 0,222*** 3,317 0,225*** 3,399 

Teollisuustuotteet- ja palvelut ? 0,148*** 3,002 0,148*** 2,989 0,106** 2,272 0,104** 2,236 

Terveydenhuolto ? 0,150 1,558 0,142 1,479 0,190** 2,082 0,188** 2,072 

2013 ? -0,052 -1,102 -0,052 -1,093 -0,062 -1,395 -0,063 -1,427 

2014 ? -0,029 -0,615 -0,030 -0,638 -0,030 -0,689 -0,034 -0,770 

 

F-arvo 
 

62,978*** 61,414*** 74,529*** 73,091*** 

F-arvo p-arvo 
 

(<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) 

Korjattu R2 

 
0,672 0,668 0,709 0,706 

Havainnot   243 241 243 241 

Taulukossa on neljä eri mallia, joissa kaikissa on käytetty eri yhdistelmiä yrityskokoa ja menestystä kuvaavista 

muuttujista. Menestyksestä on käytetty vaihtoehtoisesti ROA tai ROE -muuttujaa ja yrityskoosta LnLiikevaihto 

tai LnHenkilöstö -muuttujaa. Muuttujien kohdalta on raportoitu sekä regressiokertoimet että niiden t-arvot. Li-

säksi odotettu merkki on esitelty merkkisarakkeessa. Regressiokertoimen(β) yhteydessä on ilmoitettu merkit-

sevyystaso siten, että (*)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 10% riskitasolla, (**)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 

5% riskitasolla ja (***)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 1% riskitasolla.  

 

Viimeisen regressioyhtälön tulokset on ilmoitettu taulukossa 14. Regressiossa on 

käytetty aiemmin esiteltyä regressioyhtälöä 3. Regressioon on sisällytetty kaikki tut-

kimuksessa käytettävät muuttujat. Kaikkien muuttujien ollessa sisällytettyinä regres-

sioihin, mallien selitysasteet vaihtelevat 0,696–0,722 välillä. 

 

Yrityskoon ja menestyksen vaikutukset palkitsemiseen ovat samansuuntaiset aikai-

semmin esiteltyjen regressioiden kanssa. Johdon ominaisuuksista johtoryhmän 

koon regressiokerroin on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä viiden prosentin ris-

kitasolla mallissa 1 ja 10 prosentin riskitasolla malleissa 2-4. Johtoryhmän koko 

näyttäisi siis vaikuttavan positiivisesti palkitsemiseen, joten tulokset tukevat tutki-

muksen hypoteesia 4. Tulokset ovat samanlaiset Sanchez-Marin et al. (2010) ja Cho 
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& Schen (2007) kanssa, joiden mukaan yrityksissä joissa toimii suurempi johto-

ryhmä, myös palkitsemisen taso on korkeampaa. Johtoryhmän jäsenten keski-ikä 

saa myös positiivisia kertoimia, mutta kertoimet eivät ole tilastollisesti merkitseviä, 

joten tuloksien mukaan johtajien keski-iällä ei voida todeta olevan merkitystä palkit-

semistasoon. 

 

Corporate govenrnance -muuttujista vain hallituksen koon kertoimet ovat tilastolli-

sesti merkitseviä. Hallituskoolla on tulosten mukaan vahva positiivinen vaikutus joh-

toryhmän palkitsemistasoon, sillä regressiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä 

yhden prosentin riskitasolla jokaisessa mallissa. Tulokset vahvistavat myös hypo-

teesin 1, jonka mukaan hallituskoolla on palkitsemista kasvattava vaikutus. Vastaa-

via tuloksia on todettu usein toimitusjohtajan palkitsemisen kohdalla (esim. Mäki-

nen, 2007). Kuitenkin johtoryhmän palkitsemisen kohdalla tulokset eroavat Dhaoudi 

(2012) kanssa. Muut corporate governance -muuttujat eivät saa tilastollisesti mer-

kitseviä kertoimia, joten tulosten perusteella hallituksen riippumattomuus, omistuk-

sen keskittyneisyys tai palkitsemisvaliokunta eivät selitä johtoryhmän palkitsemista 

merkitsevästi. 
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Taulukko 14. Johdon ominaisuuksien ja corporate governance –tekijöiden 

vaikutus palkitsemiseen 

lnKeskimääräinenkokonaiskäteispalkkio 

Muuttuja   (1) (2) (3) (4) 

 
Merkki β t-arvo β t-arvo β t-arvo β t-arvo 

Vakiotermi ? 7,679 21,274 7,692*** 21,121 9,537*** 32,538 9,519*** 31,913 

          

Yritystekijät          

Koko(LnLiikevaihto) + 0,175*** 10,588 0,173*** 10,463 - - - - 

Koko(LnHenkilöstö) + - - - - 0,220*** 11,886 0,219*** 11,809 

Menestys(ROA) + -0,002 -1,166 - - -0,001 -0,600 - - 

Menestys(ROE) + - - 0,000 -0,341 - - 0,000 -0,095 

Johtoryhmän ominaisuudet          

Johtoryhmän koko + 0,018** 1,996 0,017* 1,837 0,016* 1,872 0,015* 1,743 

Johtoryhmän keski-ikä + 0,007 1,175 0,007 1,181 0,007 1,267 0,007 1,290 

Corporate Governance          

Hallituksen koko + 0,078*** 4,020 0,082*** 4,188 0,063*** 3,341 0,066*** 3,474 

Hallituksen riippumattomuus - 0,001 0,601 0,001 0,646 0,001 1,408 0,001 1,290 

Omistuksen keskittyminen - 0,000 -0,378 0,000 -0,422 0,001 0,587 0,001 0,474 

Palkitsemisvaliokunta - 0,041 0,879 0,036 0,758 -0,007 -0,161 -0,009 -0,208 

          

Toimialadummyt ? Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä  

Vuosidummyt ? Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä  

 
 

        

F-arvo 
 

41,066*** 40,236*** 45,984*** 45,276*** 

F-arvo p-arvo 
 

(<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001) 

Korjattu R2 

 
0,699 0,696 0,722 0,721 

Havainnot  243 241 243 241 

Taulukossa on neljä eri mallia, joissa kaikissa on käytetty eri yhdistelmiä yrityskokoa ja menestystä kuvaavista 

muuttujista. Menestyksestä on käytetty vaihtoehtoisesti ROA tai ROE -muuttujaa ja yrityskoosta Lnliikevaihto 

tai Lnhenkilöstö -muuttujaa. Muuttujien kohdalta on raportoitu sekä regressiokertoimet että niiden t-arvot. Lisäksi 

odotettu merkki on esitelty merkkisarakkeessa.  Regressiokertoimen(β) yhteydessä on ilmoitettu merkitsevyys-

taso siten, että (*)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 10% riskitasolla, (**)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 5% ris-

kitasolla ja (***)-merkki kuvastaa merkitsevyyttä 1% riskitasolla. 

 

 

Tutkimustulosten tulkinnan kannalta on tärkeää, että pienimmän neliösumman esti-

mointimenetelmän taustaoletukset täyttyvät. Koska taustaoletukset on jo esitelty lu-

vussa 4.3, käydään tässä yhteydessä vain tuloksia, joiden avulla on selvitetty taus-

taoletusten täyttyminen. Taustaoletusten täyttymistä on tarkasteltu erilaisilla kuvi-

oilla ja tilastollisilla testeillä. 
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Ensimmäisenä tarkasteltiin jäännöstermien normaalijakautuneisuutta. Oletus ei ole 

ehdoton lineaarisen regression onnistumiselle, minkä vuoksi normaalijakautunei-

suutta havainnoivien testien ja kuvaajien tuloksia ei ole koettu tarpeelliseksi rapor-

toida tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa normaalijakautuneisuutta on kuiten-

kin tarkasteltu väärien johtopäätösten tekemisen välttämiseksi. Jäännöstermien 

normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin sekä graafisesti että Jarque-Bera normaalija-

kautuneisuustestin avulla. Kuten jo luvussa 5.1 mainittiin, jäännöstermien normaa-

lijakautuneisuutta parannettiin poistamalla aluksi kaksi outlier-havaintoa. Tämän jäl-

keen hypoteesia jäännöstermien normaalijakautuneisuudesta ei voitu hylätä viiden 

prosentin riskitasolla regressioyhtälöiden 1 ja 2 kohdalla. Regressioyhtälössä 3 mal-

leissa havaittiin viitteitä jäännöstermien normaalijakautuneimattomuudesta. Out-

lierien poistolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta muuttujien kertoimien merkitsevyy-

teen, joten erityisiin toimiin normaalijakautuneisuuden palauttamiseksi ei koettu ai-

hetta ryhtyä. Lisäksi jo entuudestaan melko pienikokoisen aineiston havaintojen 

poistamista ei koettu tässä yhteydessä tarpeelliseksi. 

 

Yksi taustaoletuksista oli, että jäännöstermien varianssin tulee olla vakio, toisin sa-

noen jäännöstermien tulee olla homoskedastisia. Tätä taustaoletusta tarkasteltiin 

tutkimuksen yhteydessä Whiten heteroskedastisuustestin avulla. Testin tulokset on 

raportoitu liitteessä 4. Mikäli testin nollahypoteesi hylätään, voidaan jäännöstermien 

todeta olevan heteroskedastisia. Kuten liitteestä 4 näkyy, Whiten heteroskedasti-

suustestin arvot ovat jokaisen regression kohdalla sellaisia, että nollahypoteesia ei 

voida hylätä. Täten voidaan myös tulkita, että jäännöstermien homoskedasti-

suusoletus on täytetty. 

 

Viimeisenä tarkasteltiin selittävien muuttujien välistä mahdollisesti esiintyvää vah-

vaa korrelointia eli multikollineaarisuutta. Multikollineaarisuutta tarkasteltiin sekä 

korrelaatioanalyysin että VIF-testin avulla. Korrelaatioanalyysin tulokset löytyvät liit-

teestä 3 ja VIF-testien tulokset regressiokohtaisesti liitteistä 5, 6 ja 7. Kuten korre-

laatioanalyysin tuloksien yhteydessä mainittiin, poikkeuksellisen korkeita korrelaa-

tiokertoimia ei löydetty selittävien muuttujien väliltä pois lukien vaihtoehtoisesti käy-

tettävät menestystä kuvaavat ROA ja ROE -muuttujat sekä yrityskokoa kuvaavat 
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liikevaihto- ja henkilöstömuuttujat. VIF-testin arvoista selkeänä multikollineaarisuu-

den merkkinä voidaan pitää arvoja kymmenestä ylöspäin (Hair et al., 2010, 200). 

Kuten liitteistä 5-7 on nähtävissä, korkein saatu VIF-arvo on 2,987, joten multikolli-

neaarisuudesta ei ole viitteitä myöskään VIF-testien perusteella. 

 

 

5.3 Tutkimustulosten tulkinta 

 

Tutkimustulokset vastasivat osittain odotuksia siitä, miten eri tekijät voisivat johto-

ryhmän palkitsemiseen vaikuttaa. Tuloksista saatiin vahvistusta sille, että erityisesti 

yrityksen koko on vahva tekijä johtoryhmän palkitsemisen määrittäjänä. Yrityskoko 

voi olla johtoryhmän kannalta helpommin kasvatettavissa yrityksen menestykseen 

verrattuna, minkä vuoksi johtajat valitsevat yrityskoon kasvattamisen paremman 

palkitsemisen toivossa. Toisaalta kuten Firth et al. (1999) totesivat, voi suuremman 

yrityksen ylimmälle johdolle muodostuva suurempi palkkio johtua hierarkiatasojen 

määrästä, joka on luonnollisesti suuremmissa yrityksissä korkeampi. 

 

Kontrollimuuttujista myös toimialojen välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja. Tulos-

ten perusteella voidaan todeta siis, että toimiala vaikuttaa myös johtoryhmän palkit-

semistasoihin. Vastaavasti taas vuosien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 

palkitsemistasossa. Hieman yllättävästi yrityksen menestyksellä ei havaittu olevan 

minkäänlaista vaikutusta johtoryhmän palkitsemiseen, vaikka menestyksestä käy-

tettiin kahta erilaista muuttujaa. Monissa tutkimuksissa on havaittu yrityksen menes-

tyksen vaikutuksen olevan yrityskoon vaikutusta heikompaa (esim. Dhaoudi, 2012), 

mikä kävi ilmi myös tämän tutkimuksen tuloksista. Lisäksi tutkimustulokset ovat lin-

jassa Firth et al. (1999) kanssa, sillä menestyksellä ei näyttäisi olevan minkäänlaista 

vaikutusta, kun taas yrityskoolla havaittiin positiivinen tilastollisesti merkitsevä vai-

kutus. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei käsitelty osakeperusteisia palkitsemismuo-

toja, mikä voi olla myös yksi merkittävä syy menestyksen heikkoon yhteyteen johto-

ryhmän palkitsemistasojen kanssa. On kuitenkin huomioitava, että monet pelkkää 

johtoryhmän käteispalkitsemista käsittelevät tutkimukset ovat löytäneet menestyk-

sen ja palkitsemisen väliltä positiivisen merkitsevän yhteyden (esim. Conyon & 

Scwalbach, 2000; Brunello et al., 2001). 
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Tutkimuksen pääkohteena olleista corporate governance -muuttujista ja johtoryh-

män ominaisuuksia kuvaavista muuttujista tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia löy-

dettiin vain hallituksen koon ja johtoryhmän koon osalta. Hallituksen koon vaikutus 

oli odotettu ja hypoteesi 1 voitiin vahvistaa. Tulos tukee myös johdon valta -teoriaa, 

jonka mukaan yrityksen hallinnon heikentyessä johto saa enemmän valtaa yrityk-

sessä ja pääsee täten myös vaikuttamaan omaan palkitsemiseensa. Johtajan vallan 

kasvu johtuu erityisesti hallituksen koon kasvun myötä tulevasta hallinnon tehotto-

muudesta (Jensen, 1993).  

 

Tuloksista ei saatu lisää vahvistusta johdon valta -teorialle, sillä hypoteesit 2a, 2b ja 

3 eivät täyttyneet tutkimustulosten perusteella. Hallituksen riippumattomuudella, 

palkitsemisvaliokunnalla tai omistuksen keskittyneisyydellä ei havaittu olevan tilas-

tollisesti merkitsevää vaikutusta palkitsemistasoihin. Tulosten perusteella näyttäisi 

myös siltä, että riippumattomien jäsenten osuus hallituksessa ei lisää hallinnoinnin 

tehokkuutta. Tulokset ovat samanlaiset useiden muiden tutkimusten kanssa (esim. 

Conyon & Peck, 1998; Dhaoudi, 2012), vaikkakin johdon valta -teorian vastaisesti. 

Suomessa toimivien yritysten hallinnointi näyttäisi toimivan tehokkaasti hallitus-

jäsenten riippumattomuudesta huolimatta, sillä enemmistöltään riippumattomista 

hallitusjäsenistä koostuvalla palkitsemisvaliokunnan läsnäolollakaan ei havaittu vai-

kutusta johtoryhmän palkitsemiseen. Myöskään suurimman omistajan äänimäärällä 

yrityksessä ei tutkimuksen mukaan ole merkitystä johtoryhmän palkitsemiseen. 

Myös tämä tulos indikoi agenttiteorian vastaisesta toimimisesta suomalaisissa yri-

tyksissä, sillä suuren omistajan mukaantulon myötä myös valvonnan tulisi kasvaa 

ja sen myötä palkitsemisen tulisi laskea sen tarpeen laskun mukana (Fama, 1980; 

Finkelstein & Hambrick, 1995).  Tulokset olisivat voineet olla erilaiset, jos muuttu-

jaan olisi sisällytetty useampi omistaja. Suurimman omistajan osuutta on kuitenkin 

käyttänyt myös esimerkiksi Conyon & Peck (1998). Lisäksi suurimman omistajan 

omistusosuuden vaikutus voi olla merkittävämpi toimitusjohtajan palkitsemiseen, 

muun ylimmän johtoryhmän palkitsemiseen verrattuna. 
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Johtoryhmän ominaisuuksista johtoryhmän koko selitti palkitsemista tilastollisesti 

merkitsevästi kaikilla muuttujayhdistelmillä. Johtoryhmän koon tilastollinen merkit-

sevyys ei ollut kuitenkaan yhtä vahva kuin hallituskoon tai yrityskoon merkitsevyys. 

Joka tapauksessa tutkimuksen perusteella hypoteesi 4 voidaan vahvistaa, sillä suu-

rempi johtoryhmän koko näyttäisi vaikuttavan positiivisesti johtoryhmän palkitsemis-

tasoon. Usein juuri suuremmissa johtoryhmissä työnkuva voi olla haastavampi ja 

monimutkaisempi sekä tiedonkulku vaikeampaa, minkä vuoksi suurempi palkitse-

mistaso tulee työn haastavuuden mukana (Kettering et al., 2014). Tutkimuksen pe-

rusteella näyttää siltä, että suomalaisissa yrityksissä johtoryhmän palkitseminen ei 

perustu turnausteorian mukaiseen malliin. Turnausteorian mukaisesti johtoryhmän 

koon suurentuessa myös kilpailu kovenee ja johtoryhmän jäsenet voivat jopa luopua 

omasta palkkiotasostaan turnauksen voiton toivossa, mikä tarkoittaa ylimmän joh-

toryhmän kohdalla toimitusjohtajan viran saavuttamista. Suoraa johtopäätöstä tutki-

muksen tulosten perusteella ei voida kuitenkaan tästä tehdä, koska tutkimuksessa 

ei tarkasteltu johtoryhmän ja toimitusjohtajan välisen palkitsemisen eroa. 

 

Johtoryhmän jäsenten keski-iällä ei ole tutkimuksen perusteella vaikutusta johtoryh-

män palkitsemiseen, joten hypoteesille 5 ei saada vahvistusta. Tämä tulos oli myös 

hieman yllättävä, sillä tutkimuksessa tarkasteltiin nimenomaisesti johtoryhmän jä-

senten käteispalkitsemista, jonka pitäisi olla johtajien iän kasvaessa myös prefe-

roidumpi palkitsemismuoto johtajien keskuudessa, kuten esimerkiksi Dhaouadi 

(2012) toi esille. Myös iän myötä tulevan kokemuksen merkitys palkitsemiseen voi-

daan tutkimuksen perusteella kumota. Kokemuksen merkitys voisi tosin olla erilai-

nen, jos muuttujana olisi käytetty esimerkiksi koulutustasoa.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Tutkimuksen yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vaikuttavatko yrityksen corporate gover-

nance -tekijät sekä johtoryhmän ominaisuudet ylimmän johtoryhmän käteispalkitse-

mistasoon. Kyseisten tekijöiden vaikutusta johtoryhmän palkitsemiseen on tutkittu 

melko niukasti, aiemman tutkimuksen keskittyessä lähinnä toimitusjohtajan palkit-

semiseen. 

 

Tutkimusta pohjustettiin käymällä läpi palkitsemisen käytäntöjä sekä tarkastele-

malla palkitsemiseen liittyviä teorioita. Itse tutkimuksen pääpohjana toimivat agent-

titeoria ja johdon valta -teoria, mutta myös turnausteoriaa käsiteltiin tutkimuksen yh-

teydessä. Ennen varsinaisen tutkimuksen suorittamista käytiin läpi myös aikaisem-

pien tutkimusten tuloksia, joiden pohjalta laadittiin hypoteesit eri muuttujien vaiku-

tuksesta johtoryhmän käteispalkitsemiseen. Hypoteeseja on yhteensä viisi kappa-

letta, joista hallituksen riippumattomuutta kuvaava hypoteesi on jaettu kahteen 

osaan. 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosikertomuksista, yritysten Internet-sivuilta löyty-

vistä tiedoista sekä Amadeus tietokannasta. Kokonaisuudessaan tutkimuksen ai-

neisto on kerätty vuosilta 2012–2015 ja se käsittää Helsingin pörssissä päälistalla 

listatut yritykset rahoitusalan yrityksiä lukuun ottamatta. Lopullisessa aineistossa on 

yhteensä 235 havaintoa, joista kaksi havaintoa pudotettiin pois tutkimusvaiheessa 

niiden poiketessa muista havainnoista merkitsevästi ja heikentäen tilastollisen ana-

lyysin tulosten tulkintaa. Palkitsemistiedot kerättiin vuosilta 2013–2015 ja ne sisälsi-

vät vain johtoryhmän keskimääräiset käteispalkitsemistiedot, toisin sanoen johtoryh-

mälle maksetut peruspalkat, luontoisedut ja tulospalkkiot. Johtoryhmään ei sisälly-

tetty toimitusjohtajaa palkitsemisen suuren eroavuuden vuoksi. Vuosittaisen keski-

määräisen palkitsemisen laskemiseen käytettiin johtoryhmän yhteenlaskettua työai-

kaa vuosissa mitattuna tilikauden ajalta. 
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Päätutkimusmenetelmänä käytettiin lineaarista monimuuttujaregressiota, minkä li-

säksi muuttujien välisiä yhteyksiä tutkittiin myös korrelaatioanalyysin avulla. Reg-

ressioyhtälöitä laadittiin yhteensä kolme, viimeisen regressioyhtälön sisältäessä 

kaikki muuttujat. Lisäksi jokaisesta regressioyhtälöstä muodostettiin neljä eri mallia, 

jotka sisälsivät eri muuttujayhdistelmän yrityksen menestystä ja kokoa kuvaavista 

muuttujista. 

 

Tutkimuksessa esitetyistä hypoteeseista kahdelle hypoteesille saatiin tulosten pe-

rusteella vahvistus. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja johtoryhmän jäsenten luku-

määrä vaikuttivat positiivisesti johtoryhmän käteispalkitsemiseen. Vaikutukset olivat 

tilastollisesti merkitseviä jokaisessa regressioyhtälön kaikissa malleissa, hallituksen 

jäsenten lukumäärän ollessa johtoryhmän käteispalkitsemisen selittäjänä parempi. 

Näiden havaintojen perusteella voidaan vahvistaa hypoteesit 1 ja 4. Hallituksen riip-

pumattomuudella, palkitsemisvaliokunnalla, omistuksen keskittyneisyydellä tai joh-

toryhmän keski-iällä ei havaittu olevan vaikutusta johtoryhmän käteispalkitsemi-

seen. 

 

Hallituksen koon positiivinen vaikutus johdon palkitsemiseen liitetään usein johtajan 

valta -teoriaan. Hallituksen kasvun myötä heikentynyt yrityksen hallinnointi mahdol-

listaa johtajalle suuremman vallan päästä vaikuttamaan omaan palkitsemiseensa. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu lisää vahvistusta johtajan valta -teorialle, 

sillä riippumattomilla hallitusjäsenillä tai palkitsemisvaliokunnalla ei havaittu olevan 

vaikutusta johtoryhmän palkitsemiseen.  

 

Johtoryhmän ominaisuuksista johtoryhmän koko vaikutti positiivisesti johtoryhmän 

palkitsemiseen, kun taas johtoryhmän iällä ei havaittu olevan merkitsevää vaiku-

tusta palkitsemiseen. Johtoryhmän koon vaikutuksesta saadut tulokset indikoivat 

johtoryhmän palkitsemisen kasvavan johtoryhmän tehtävien haastavuuden kasva-

essa. Samanlaisia tuloksia on saanut myös Sanchez-Marin et al. (2010). Tulokset 

antavat viitteitä myös turnausteorian vastaisesta palkitsemisesta, sillä johtoryhmän 

koon myötä kasvaneen kilpailun vuoksi johtoryhmän jäsenten tulisi jopa luopua pal-

kitsemistasostaan turnauksen suurta voittoa tavoitellakseen. On kuitenkin mahdol-
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lista, että johtoryhmän koon kasvaessa toimitusjohtajan palkkio kasvaa suhteelli-

sesti enemmän muun johtoryhmän jäsenten palkkioihin nähden, jolloin palkitsemi-

nen toteutuu turnausteorian mukaisesti. Johtoryhmän iän kautta kerryttämällä koke-

muksella ei näyttäisi olevan positiivista vaikusta palkitsemistasoon suomalaisissa 

yrityksissä. Iän vaikutuksesta palkitsemiseen on saatu hyvin vaihtelevia tuloksia, jo-

ten tämän tutkimuksen tuloksesta ei voida tehdä merkittävää johtopäätöstä. 

 

Kontrollimuuttujana käytetty menestys ei vaikuttanut palkitsemiseen missään reg-

ressioyhtälössä, vaikka menestyksestä käytettiin sekä ROA että ROE -muuttujia. 

Tulos on aikaisempien tutkimuksen linjasta poikkeava, sillä suurin osa tutkimuksista 

on löytänyt merkitsevän yhteyden menestyksen ja palkitsemisen väliltä, vaikkakin 

yhteys on saattanut olla heikko. Yrityksen koko sen sijaan näyttäisi olevan merkit-

sevä tekijä johdon palkitsemistasoja tarkasteltaessa, sillä yrityksen koko oli merkit-

tävin johtoryhmän palkitsemisen selittäjä. Tämä havainto on yhdenmukainen mo-

nien aikaisempien tutkimusten kanssa, sillä yrityskoko näyttäisi selittävän palkitse-

mista menestystä paremmin. Yrityskoon vahva vaikutus palkitsemiseen voi johtua 

esimerkiksi hierarkitasojen määrän myötä kasvaneena palkitsemisena (Firth et al., 

1999) tai suuremmassa yrityksessä haastavammasta työstä palkitsemisena (Hen-

gartner, 2006). Myös toimialojen välillä todettiin olevan eroja palkitsemisen suhteen, 

joten toimialallakin näyttäisi tutkimuksen mukaan olevan vaikutus johtoryhmän pal-

kitsemistasoon. 

 

Erityistä on myös se, että agenttiteorian mukaisia tuloksia ei onnistuttu löytämään. 

Agenttiteorian mukaisesti myös omistuksen keskittyneisyyden tulisi vaikuttaa ylim-

män johdon palkitsemiseen negatiivisesti, mutta tämän tutkimuksen mukaan suo-

malaisissa yrityksissä suuren omistajan läsnäololla ei näyttäisi olevan vaikutusta 

johtoryhmän palkitsemistasoihin. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

 

Koska tutkimus on suoritettu tilastollisia menetelmiä hyödyntäen, liittyy tutkimuk-

seen myös mahdollisesti epävarmuutta. Epävarmuutta on pyritty poistamaan huo-

mioimalla pienimmän neliösumman estimointimenetelmän taustaoletukset ja käyt-

tämällä muuttujista sellaisia muunnoksia, jotka mahdollistavat tilastollisen analyysin 

parhaimman mahdollisuuden soveltuvuuden tutkittavaan aiheeseen nähden. Li-

säksi muuttujat on valittu siten, että ne soveltuvat tilastolliseen analyysiin mahdolli-

simman hyvin. Tutkimuksen luotettavuutta on lisätty myös suorittamalla lineaariset 

regressiomallit useampaan kertaan luotettavien tulosten saamisen varmistamiseksi.  

 

Tutkimuksessa tutkittiin vain Helsingin pörssissä päälistalla listattuja yhtiöitä, pois 

lukien rahoitusalan yhtiöt. Koska aineisto kerättiin suurimmaksi osaksi vuosikerto-

musten tiedoista, aineistoa jouduttiin karsimaan mahdollisten vuosikertomuksissa 

ilmenevien puutosten vuoksi. Tämän vuoksi tutkimukseen ei saatu mukaan kaikkia 

mahdollisia pörssiyhtiöitä. 

 

Tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan vain erilaisten tekijöiden vaikutusta palkitse-

misen tasoon. Kattavampi analyysi palkitsemisesta vaatisi erilaisen aineiston ja eri-

laisen lähestymistavan aiheeseen. Vaikka tutkimuksessa saatiin selville, mitkä teki-

jät vaikuttavat palkitsemistasoon, ei tutkimuksesta käy esille mitkä tekijät näiden vai-

kutussuhteiden takana vaikuttavat. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin vain johtoryhmää pois lukien toimitusjohtaja. Tämä va-

linta tehtiin vuosikertomuksissa esiintyvien tietojen ja toimitusjohtajan poikkeavan 

palkitsemistason perusteella. Lisäksi tarkasteltiin vain johtoryhmän käteispalkitse-

mistasoa. Tämä valinta tehtiin aikaisempien tutkimusten perusteella ja muiden pal-

kitsemismuotojen arvostamisvaikeuksien vuoksi. Tutkimuksessa oli myös tarkoituk-

sena tarkastella peruspalkkaa ja bonuspalkkioita erikseen, mutta vuosikertomuk-

sissa tiedot oli useiden yritysten kohdalla ilmoitettu yhdistettyinä, minkä vuoksi pää-

dyttiin tarkastelemaan vain kokonaiskäteispalkitsemista. 
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6.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Johdon palkitsemista on tutkittu paljon vuosien varrella. Tutkimukset ovat kohdistu-

neet kuitenkin suurimmalta osalta toimitusjohtajien palkitsemiseen, johtoryhmän 

palkitsemisen jäädessä hieman vähemmälle. Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin li-

säämään tietoa erityisesti johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemistasoihin vaikut-

tavista tekijöistä. Tulevaisuudessa tutkimusta voitaisiin laajentaa myös koskemaan 

palkitsemismuotoja. Lisäksi mielenkiintoista olisi tutkia myös vielä useampien teki-

jöiden vaikutusta johdon palkitsemistasoon. 

 

Tämä tutkimus ajoittuu aikaan ennen viimeisintä hallinnointikoodin käyttöönottoa. 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tarkastella, onko uudella hallinnointikoodilla 

ollut vaikutusta esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytettyihin tekijöihin. Erityisesti eri-

laiset corporate governance -tekijät tulevat olemaan varmasti tulevaisuudessa tutki-

muksen kohteena johdon palkitsemista tarkasteltaessa. 

 

Yksi jatkotutkimusaihe voisi myös olla erilaisten ajankohtien vaikutus palkitsemi-

seen. Koska palkitsemistiedot ovat nykyään läpinäkyvämpiä, voisi palkitsemista tut-

kia tulevaisuudessa aikasarja-analyysin tavoin, jolloin eri vuosien erot palkitsemi-

seen olisi nähtävissä.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Selittävien muuttujien laskentatavat 

MUUTTUJAT LASKENTATAPA 

Menestys    

Kokonaispääoman tuottoprosentti (ROA) 

 Tulos ennen veroja 
*100 

 Taseen loppusumma 

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) 

 Nettotulos 
*100 

 Oma pääoma 

Yrityskoko    

LnLiikevaihto Liikevaihto tilikauden lopussa 

LnHenkilöstö Työntekijöiden lukumäärä tilikaudella keskimäärin 

Toimiala    

Toimialadummyt (Yhteensä 5kpl) Saa arvon 1, mikäli yritys toimii toimialalla, muutoin 0 

Vuosi    

Vuosidummyt (Vuodet 2013,2014,2015) Saa arvon 1, mikäli havainto on kyseiseltä vuodelta, muutoin 0 

Johtoryhmän ominaisuudet    

Johtoryhmän koko Johtoryhmän henkilöiden määrä tilikauden lopussa 

Johtoryhmän keski-ikä Tilikauden lopussa toimineiden johtajien keskimääräinen ikä 

Corporate Governance    

Hallituskoko Hallituksen jäsenten lukumäärä tilikauden lopussa 

Riippumattomuus (%) Hallituksen riippumattomien jäsenten osuus koko hallituksesta 

Omistus (%) 
Suurimman omistajan äänimäärän osuus koko yhtiön äänimää-
rästä 

 

 

Liite 2. Havaintojen jakautuminen yhdistettyjen toimialojen kesken 

Toimialat yhdistämisen jälkeen 

Toimialat 2013 2014 2015 Yhteensä % 

Kulutuspalvelut ja -tavarat 19 21 21 61 25 % 

Perusteollisuus sekä öljy ja kaasu 9 9 9 27 11 % 

Teknologia, tietoliikennepalvelut ja yleishyödylliset palvelut 17 16 17 50 20 % 

Teollisuustuotteet- ja palvelut 31 32 32 95 39 % 

Terveydenhuolto 4 4 4 12 5 % 

Yhteensä 80 82 83 245 100 % 
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Liite 3. Korrelaatiomatriisi 

Korrelaatiomatriisi, oikealla ylhäällä raportoitu Spearmanin korrelaatiokertoimet, vasemmalla alhaalla raportoitu Pearsonin korrelaatiokertoimet. Alle 5% p-arvon saaneet lihavoitu 

Muuttuja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.LnKeskipalkka 
1,000 0,808 0,829 0,071 0,126 0,520 0,198 0,605 0,276 -0,076 0,478 -0,095 -0,069 0,245 0,032 -0,109 -0,040 -0,003 0,042 

2.LnLiikevaihto 
0,547 1,000 0,939 0,092 0,178 0,591 0,186 0,641 0,290 -0,049 0,518 0,032 -0,237 0,321 0,004 -0,100 0,003 -0,009 0,005 

3.LnHenkilöstö 
0,782 0,586 1,000 0,105 0,176 0,588 0,157 0,644 0,262 -0,107 0,529 0,022 -0,168 0,202 0,052 -0,146 0,002 -0,005 0,003 

4.Roa 
0,115 0,008 0,240 1,000 0,872 0,191 0,081 0,040 0,014 -0,123 0,162 0,016 0,134 -0,255 0,004 0,080 -0,009 -0,039 0,048 

5.Roe 
0,143 0,049 0,244 0,715 1,000 0,198 0,034 0,110 0,020 -0,092 0,133 -0,015 0,085 -0,194 0,087 -0,040 -0,003 -0,001 0,004 

6. Johtoryhmän koko 
0,468 0,418 0,577 0,265 0,255 1,000 0,073 0,393 0,210 -0,124 0,363 0,033 -0,003 0,169 -0,097 -0,087 0,003 -0,024 0,021 

7. Johtoryhmän keski-ikä 
0,192 0,117 0,184 0,023 -0,099 0,049 1,000 0,168 -0,005 -0,009 0,219 0,068 -0,157 0,065 0,002 0,055 -0,081 0,031 0,050 

8. Hallituksen koko 
0,632 0,431 0,644 0,119 0,163 0,363 0,174 1,000 0,127 -0,040 0,523 0,153 -0,161 0,275 -0,129 -0,116 0,054 -0,050 -0,004 

9. Hallituksen riippumattomuus 
0,262 0,215 0,293 0,162 0,123 0,223 0,041 0,105 1,000 -0,334 0,263 -0,138 0,094 0,154 -0,107 0,119 -0,032 0,021 0,010 

10. Omistuksen keskittyneisyys 
-0,058 0,070 -0,100 -0,200 -0,193 -0,131 0,036 -0,029 -0,260 1,000 -0,028 0,049 -0,049 0,081 -0,008 -0,107 0,014 0,004 -0,018 

11. Palkitsemisvaliokunta 
0,373 0,251 0,526 0,224 0,160 0,317 0,222 0,480 0,267 0,018 1,000 0,069 -0,075 0,258 -0,153 -0,029 -0,019 0,006 0,014 

12. Kulutuspalvelut ja -tavarat 
-0,081 -0,086 0,033 0,071 0,077 0,041 0,012 0,157 -0,149 0,054 0,069 1,000 -0,291 -0,205 -0,460 -0,132 -0,022 0,013 0,008 

13. Teknologia 
-0,059 0,014 -0,168 0,015 -0,002 -0,040 -0,149 -0,163 0,068 -0,092 -0,075 -0,291 1,000 -0,178 -0,399 -0,115 0,019 -0,007 -0,012 

14. Perusteollisuus 
0,236 0,371 0,201 -0,144 -0,018 0,145 0,104 0,297 0,147 0,074 0,258 -0,205 -0,178 1,000 -0,281 -0,081 0,003 0,000 -0,003 

15. Teollisuustuotteet- ja palvelut 
0,015 -0,145 0,067 -0,032 -0,035 -0,056 0,023 -0,142 -0,050 -0,014 -0,153 -0,460 -0,399 -0,281 1,000 -0,181 0,001 -0,006 0,005 

16. Terveydenhuolto 
-0,106 -0,066 -0,196 0,113 -0,046 -0,091 0,051 -0,124 0,071 -0,013 -0,029 -0,132 -0,115 -0,081 -0,181 1,000 0,002 0,000 -0,002 

17. Vuosi 2013 
-0,027 0,056 0,008 -0,019 -0,007 -0,006 -0,091 0,034 -0,015 0,014 -0,019 -0,022 0,019 0,003 0,001 0,002 1,000 -0,495 -0,500 

18. Vuosi 2014 
-0,021 -0,023 -0,008 -0,040 -0,007 -0,018 0,038 -0,035 0,014 0,003 0,006 0,013 -0,007 0,000 -0,006 0,000 -0,495 1,000 -0,505 

19. Vuosi 2015 
0,048 -0,032 0,000 0,058 0,014 0,024 0,053 0,001 0,001 -0,016 0,014 0,008 -0,012 -0,003 0,005 -0,002 -0,500 -0,505 1,000 
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Liite 4. Whiten heteroskedastisuustestin tulokset 

Heteroskedastisuustestin tulokset 

  White (nR^2) (1) (2) (3) (4) 

Regressio 1 
Testisuure 2,581 1,487 2,249 1,380 

(p-arvo>Chi-Sq) 0,275 0,475 0,325 0,502 

Regressio 2 
Testisuure 4,627 5,224 8,159 8,788 

(p-arvo>Chi-Sq) 0,797 0,733 0,418 0,361 

Regressio 3 
Testisuure 7,971 7,902 14,997 15,234 

(p-arvo>Chi-Sq) 0,891 0,894 0,378 0,362 

 

 

Liite 5. Ensimmäisen regression VIF-arvot 

VIF-arvot 

  Regressio 1 

 
(1) (2) (3) (4) 

LnLiikevaihto 1,086 1,066 - - 

LnHenkilöstö - - 1,080 1,065 

ROA 1,086 - 1,080 - 

ROE - 1,066 - 1,065 

 

Liite 6. Toisen regression VIF-arvot 

VIF-arvot 

  Regressio 2 

 
(1) (2) (3) (4) 

Koko(LnLiikevaihto) 1,380 1,286 - - 

Koko(LnHenkilöstö) - - 1,253 1,190 

Menestys(ROA) 1,197 - 1,169 - 

Menestys(ROE) - 1,085 - 1,079 

Teknologia 1,513 1,500 1,485 1,330 

Perusteollisuus 1,454 1,393 1,373 1,474 

Teollisuustuotteet- ja palvelut 1,584 1,574 1,586 1,577 

Terveydenhuolto 1,200 1,177 1,207 1,184 

2013 1,334 1,337 1,334 1,337 

2014 1,338 1,336 1,338 1,336 
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Liite 7. Kolmannen regression VIF-arvot 

VIF-arvot 

  Regressio 3 

 (1) (2) (3) (4) 

Koko(LnLiikevaihto) 2,987 2,888 - - 

Koko(LnHenkilöstö) - - 2,843 2,783 

Menestys(ROA) 1,294 - 1,273 - 

Menestys(ROE) - 1,171 - 1,164 

Johtoryhmän koko 1,613 1,582 1,596 1,558 

Johtoryhmän keski-ikä 1,103 1,124 1,101 1,122 

Hallituksen koko 1,998 1,962 2,063 2,030 

Hallituksen riippumattomuus 1,381 1,363 1,327 1,309 

Omistuksen keskittyminen 1,183 1,159 1,175 1,153 

Palkitsemisvaliokunta 1,593 1,594 1,646 1,644 

Teknologia 1,486 1,596 1,451 1,399 

Perusteollisuus 1,610 1,423 1,580 1,569 

Teollisuustuotteet- ja palvelut 1,679 1,668 1,721 1,709 

Terveydenhuolto 1,251 1,232 1,254 1,237 

2013 1,349 1,354 1,350 1,355 

2014 1,341 1,340 1,341 1,340 

 


