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Tutkielmani aiheena on Sarbanes-Oxley –lain vaikutukset suomalaisten pörs-

siyhtiöiden sisäiseen valvontaan. Tavoitteenani on tutkia, millaisia vaikutuksia 

Sarbanes-Oxley –lailla on ollut hyvään johtamis- ja hallintojärjestelmään Suo-

messa ja ennen kaikkea sisäiseen valvontaan. Päästäkseni tavoitteeseen olen 

tutkinut, mitkä lait, säädökset ja ohjeistukset säätelevät corporate governan-

cea Suomessa ja millainen on näiden ohjeiden sisältö. 

 

Olen suorittanut tutkimuksen normatiivisena, eli tavoitteeni on selvittää, millai-

nen hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän pitäisi Suomessa olla, ja miten 

Sarbanes-Oxley on vaikuttanut näihin vaatimuksiin. Tutkimus on puhtaasti teo-

reettinen eikä sisällä empiiristä osaa. 

  

Corporate governancea ohjaa Suomessa lainsäädäntö ja monet erilaiset lain-

säädäntöä täydentävät säädökset. Tärkeimmiksi corporate governancea kos-

keviksi arvoiksi nousevat riippumattomuus, avoimuus, tiedon läpinäkyvyys ja 

ennen kaikkea rehellisyys.Sarbanes-Oxley laki on tuonut paljon uusia vaati-

muksia lain piirissä oleville yhtiöille. Se sisältää paljon ohjeistusta koskien riip-

pumattomuutta. Sarbanes-Oxley – laki on lisännyt tarkastusvaliokunnan roolia 



yritysten toiminnassa. Yhtiön johdolta SOX vaatii muodollisia todistuksia osal-

lisuudesta talousraportoinnin prosessissa. Sarbanes-Oxley –laki lisää myös 

yhtiön raportointivaatimuksia merkittävästi, ja tästä syystä tietoa yhtiöistä onkin 

saatavilla enemmän kuin koskaan. 

 

Sarbanes-Oxley –laki on vaikuttanut suuresti yhtiöiden sisäiseen valvontaan. 

SOX vaatii, että yhtiön on raportoitava sen sisäisessä valvonnassa havaituista 

heikkouksista. Yhtiön täytyy myös tutkia sen sisäisen valvontajärjestelmän te-

hokkuutta säännöllisesti. Johdon tai sisäisen tarkastuksen on tehtävä tästä 

valvonnasta oma raporttinsa. Corporate governancea koskeva lainsäädäntö ja 

muu ohjeistus muuttuu jatkuvasti sekä Suomessa että muualla maailmalla. 

Kehitystä on seurattava sekä kotimaassa että ulkomailla ja ohjeistusta päivitet-

tävä tarvittaessa. 
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In my thesis I have studied impacts of the Sarbanes-Oxley act on internal con-

trol of Finnish listed companies. I have tried to find out what kind of impacts 

has SOX had on Finnish corporate governance and especially on internal con-

trol. To achieve this goal I have studied which laws, regulations and guidelines 

regulate corporate governance in Finland. 

 

Corporate governance in Finland is regulated by law and many regulations 

that complete the law. Most important values concerning corporate govern-

ance are independence, transparency and most significantly integrity and hon-

esty. 

 

Sarbanes-Oxley act has brought lots of new requirements to the companies 

which have to follow SOX. It contains a lot of regulations about independence. 

SOX has increased the role of companies´ audit committees. SOX demands 

formal reporting from top management about their concern with company´s  fi-

nancial reporting process. Sarbanes-Oxley act also increases reporting re-

quirements of the company and because of that there is more information 

available than ever before. 

 



Sarbanes-Oxley act has had great impact on companies´ internal control. SOX 

requires companies to report any noticed weaknesses in their internal control 

system. The company has to investigate the efficiency of its internal control 

system regularly. Results of this investigation must be reported by top man-

agement or department of internal auditing. Laws and regulations concerning 

corporate governance are changing constantly in Finland as well as interna-

tionally. That is why it is important to follow the development of the rules and 

update regulations when needed. 
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1. Johdanto 

 

Johdannossani käsittelen tutkimukseni taustaa. Määrittelen myös tavoitteeni ja 

käytetyt tutkimusmetodologiat. Lisäksi kerron käyttämistäni rajauksista ja esit-

telen tutkimukseni viitekehystä. 

 

1.1 Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä 

 

Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä eli corporate governance on käsitteenä 

Suomessa vielä suhteellisen tuore, mutta siihen sisältyviä asioita on yrityksis-

sä käsitelty jo jonkin aikaa. Tällä hetkellä corporate governance on yksi tutki-

tuimmista yritystoimintaan liittyvistä osa-alueista. Liiketoiminnan kansainvälis-

tyessä etenkin suurten suomalaisten yritysten on pyrittävä toiminnassaan sii-

hen, että niiden raportointi ja muu markkinoiden kanssa käytävä vuorovaikutus 

on vertailukelpoista eri alueilla. Tavoitteena on, että myös ulkomaalaiset sijoit-

tajat ymmärtävät heille toimitettavan tiedon. Tämän takia corporate governan-

ce säännöksiä onkin pyritty harmonisoimaan ja yhdenmukaistamaan. Corpora-

te governancesta on tullut sijoittajille yksi tarkoin tutkittava sijoituskriteeri siinä 

missä taloudelliset raportitkin. Tämän vuoksi on mielestäni tärkeää tutkia, 

kuinka Suomessa on reagoitu tähän kansainväliseen suuntaukseen. 

 

Puhuttaessa corporate governancesta tarkoitetaan yrityksen hyvää hallinto- ja 

johtamisjärjestelmää. Corporate governance on käsitteenä hyvin monimuotoi-

nen. Se voidaan määritellä hyvin monella eri tavalla. Ei ole olemassa yhtä oi-

keaksi katsottua määritelmää. Kauppa- ja teollisuusministeriön määritelmän 

mukaan suppeimmillaan corporate governance tarkoittaa sitä, miten yrityksen 

hallitus työskentelee. Hieman yleisemmin sillä tarkoitetaan yrityksen johdon 

toimintaa ja valvontaa. Laajasti ymmärrettynä corporate governance tarkoittaa 

kaikkia niitä menettelytapoja ja välineitä, joilla yrityksen omistajat ja muut etu-
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tahot pyrkivät vaikuttamaan yrityksen johdon toimintaan ja yrityksen päätök-

sentekoon. (KTM, 2004a) Tämän mallin mukaan corporate governancen osa-

puolina ovat yhtiön johto, omistajat sekä laajemmassa mallissa myös yhtiön eri 

sidosryhmät. Näin ollen corporate governance vaikuttaa yritykseen monesta 

eri näkökulmasta. Nykyisin yrityksen hyvin järjestetty hallintojärjestelmä onkin 

yksi yrityksen kilpailuvalteista rahoitusta hankittaessa. 

 

Sijoittajien kannalta selkeästi määritellyt, kansainvälisen käytännön mukaiset 

menettelytavat helpottavat sijoituspäätösten tekemistä. (TT, 2003) Jos sijoitta-

ja pohtii sijoituspäätöstään kahden tunnusluvuiltaan tasavahvan yhtiön välillä, 

päätyy rationaalinen sijoittaja todennäköisesti yritykseen, jonka johtaminen ja 

hallinto ovat selkeämmin ja paremmin toteutetut. Hyvä corporate governance 

pienentää sijoittajan tai muiden sidosryhmien mahdollisuutta joutua kokemaan 

ikäviä yllätyksiä yhtiön suhteen. Toisen yleisen määritelmän mukaan corporate 

governance tarkoittaa sitä järjestelmää, jolla yhtiöitä ja muita organisaatioita 

johdetaan ja valvotaan, sekä sitä, miten ja millaista tietoa eri sidosryhmille an-

netaan. (KPMG, 2003a, s. 11) 

 

Corporate governancessa lähtökohtana on ollut vähemmistösijoittajien intres-

sien turvaaminen. Sitä ei ole kehitetty yritysjohdon etujen turvaamiseksi, vaan 

tärkeää on, ettei mikään intressiryhmä hyödy muiden osakkeenomistajien kus-

tannuksella. (Palmberg, 2004) Corporate governancen tarkoituksena on tuot-

taa sidosryhmille läpinäkyvää ja oikeaa tietoa. Suomessa corporate governan-

ceen vaikuttavat lainsäädäntö, ammattistandardit, viranomaisohjeet ja muu oh-

jeistus. Ohjeita ovat antaneet esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriö ja 

keskuskauppakamari. Koko järjestelmä on syntynyt siksi, että pelkät lait ja 

asetukset eivät ole voineet taata täydellistä informaatiota. Kuitenkaan johta-

mis- ja hallintojärjestelmä ei ole niin yksinkertaisesti käsitettävissä kuin esi-

merkiksi yksittäinen laki. 
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Corporate governance muodostaa moniulotteisen verkon, joka rakentuu yritys-

ten arvojen ympärille. Se on ikään kuin kokonaisvaltainen näkemys yrityksen 

toiminnasta. Lait ja viranomaisohjeet ovat vain yksi osa tätä verkkoa. Järjes-

telmä sisältää lainsäädäntöä yksityiskohtaisempia menettelytapoja ja käytäntö-

jä, joilla varmistetaan yrityksen oikea käyttäytyminen ja raportointi. Nämä me-

nettelytavat ovat siis syntyneet markkinoiden vaatimuksista ja niiden ehdoilla, 

eivätkä ne ole jonkun instanssin nimenomaisesti kyseiseen tarkoitukseen 

suunnittelemia. Lainsäädäntö muodostaa perustan corporate governancelle, 

mutta käytännössä järjestelmä toimii laajemmin kuin mitä lain vähimmäisvaa-

timukset edellyttävät. Lainmukaisuuden lisäksi pyritään siihen, että järjestelmä 

olisi myös hyvä, eli se varmistaisi yrityksen oikean toiminnan. (Timonen, 2000, 

s. 17) Olen muodostanut mallin corporate governancen osa-alueista, joka poh-

jautuu KPMG:n vastaavaan malliin. Olen kuitenkin laajentanut kyseistä mallia 

kuviossa 1. muutamalla mielestäni oleellisesti corporate governanceen kuulu-

valla osa-alueella. Myöhemmin käsittelen työssäni näitä osa-alueita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Sisäinen ja ulkoi
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Kuvion 1 malli eroaa alkuperäisestä KPMG:n mallista siten, että organisaation 

alle olen laittanut koko organisaation johdon ja henkilöstön, kun alkuperäises-

sä mallissa henkilöstö oli omana osanaan. Alkuperäisessä mallissa yhtenä 

osa-alueena oli myös yhteiskuntavastuu. Mielestäni sen on kuitenkin oltava it-

sestään selvänä palana osa yrityskulttuuria. Myös henkilöstö menee osittain 

yrityskulttuurin alle. Yrityksen on pyrittävä siihen, että henkilöstön on hyvä 

työskennellä siellä ja yrityksen kulttuurin on tällöin oltava avointa ja kannusta-

vaa. Vaikka käytännössä riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, on se mie-

lestäni nykyisin niin merkittävä osa yritystoimintaa, että olen nostanut sen si-

säisen valvonnan rinnalle yhdeksi hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän osa-

alueeksi. Lisäksi olen lisännyt kuvioon kaksi minun mielestäni todella merkittä-

vää osa-aluetta. Nämä ovat riippumattomuus ja raportointi. Käytännössä riip-

pumattomuus liittyy hyvin moneen osa-alueeseen, mutta haluan vielä korostaa 

sen roolia hyvässä corporate governancessa. Raportoinnin taas on oltava 

avointa ja riittävää. Ellei yrityksen raportointi ole hyvin järjestetty, voi se vaikut-

taa erittäin negatiivisesti yrityksen imagoon, vaikka muut asiat olisikin hoidettu 

erittäin hyvin, sillä raportointi on näistä osa-alueista se, joka välittää ulkopuoli-

sille tiedon kaikesta muusta mitä yrityksessä tapahtuu. 

 

1.2 Tutkimuksen tausta 

 

Corporate governance eli yrityksen hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä on ol-

lut viime vuosina suosittu tutkimuskohde sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Suurissa yhtiöissä on paljastunut väärinkäytöksiä muun muassa Yhdysvallois-

sa, Italiassa, Sveitsissä ja Ruotsissa, ja tämän vuoksi yritysten hallinto on jou-

tunut monessa maassa tarkastelun alle. Kun samaan aikaan sijoittajat vaativat 

entistä enemmän tietoa paitsi yritysten taloudellisesta tilanteesta myös siitä, 

kuinka niitä johdetaan, on ollut luonnollista, että corporate governancea on tut-

kittu paljon. Tämä on johtanut siihen, että on kehitetty yhä parempia ja tar-

kempia säännöksiä. Yhdysvalloissa Enron -skandaalin jälkeen ajettiin läpi no-
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peasti Sarbanes-Oxley laki, joka muutti paikallista corporate governance käy-

täntöä. 

 

Sarbanes-Oxley laki säädettiin Yhdysvalloissa 30.7.2002. Lain tavoitteena on 

sijoittajien suojeleminen parantamalla yritysten julkistamien tietojen oikeelli-

suutta ja luotettavuutta. Laki asettaa uusia tiukempia vaatimuksia liittyen muun 

muassa johdon raportointiin, tilinpäätöstietojen julkistamiseen, johdon arvioon 

sisäisestä valvonnasta sekä tilintarkastajien vastuuseen. Laki koskee Suo-

messa ainoastaan sellaisia yhtiöitä, jotka suoraan tai emoyhtiönsä kautta ovat 

listattuina Yhdysvaltain pörssissä. (KPMG, 2003a, s. 23-27) Euroopassa rea-

goitiin hieman myöhemmin, ja EU asetti työryhmän tutkimaan eurooppalaista 

johtamis- ja hallintokäytäntöä, jonka seurauksena julkaistiin marraskuussa 

2002 raportti, joka kantaa työryhmän puheenjohtajan Jaap Winterin mukaan 

nimeä Winterin raportti. Se korostaa riippumattomuutta ja avoimuutta, sekä 

suosittelee vuosittaisen corporate governance statementin julkaisemista. Ra-

portissa käsitellään yhtiössä noudatettavia hyvän johtamis- ja hallintojärjestel-

män sääntöjen ja periaatteiden sisältöä. (KPMG, 2003a, s. 21-22) Myös Suo-

messa on julkaistu uusia suosituksia corporate governancesta aivan viime ai-

koina. 

 

1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Käsittelen tutkielmassani corporate governancea Suomessa ja etenkin viime 

aikoina siinä tapahtuneita muutoksia. Sarbanes-Oxley –lain tutkiminen on suu-

ressa roolissa tutkimuksessani. On yleisesti tiedossa, että Sarbanes-Oxley –

laki on tuonut yhtiöille lisää työtä ja lisännyt yhtiön ylimmän johdon vastuuta 

yhtiön toiminnan lainmukaisuudesta. Kuitenkaan ei ole juurikaan tutkittu, miten 

se vaikuttaa yhtiön toimintaan. Laadin tutkielmani suurten suomalaisten pörs-

siyhtiöiden näkökulmasta. 
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Minun tutkimusongelmani muodostuu kysymyksestä: 

 

”Kuinka Sarbanes-Oxley –laki on vaikuttanut suurten, Yhdysvalloissa lis-
tattujen suomalaisten pörssiyhtiöiden sisäiseen valvontaan?” 
 

Pääongelmaa avustaviksi alaongelmiksi muodostuvat seuraavat alaongelmat: 

 

- Mitkä ovat omistajien mahdollisuudet valvoa omistamaansa yritystä? 

- Millainen on suomalainen hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä? 

- Mikä on sisäisen valvonnan rooli osana tätä järjestelmää? 

- Mitä muutoksia Sarbanes-Oxley –laki on tuonut suomalaiseen corporate go-

vernanceen? 

 

Yritän selvittää, mitä konkreettisesti on muuttunut suurten suomalaisten yhtiöi-

den sisäisessä valvonnassa nimenomaan Sarbanes-Oxleyn takia. On toki 

mahdollista, että lailla ei ole ollut mitään vaikutusta sisäiseen valvontaan. Ta-

voitteeni on selvittää tämä tutkimalla ensin, mitkä eri lait, säädökset ja muut 

ohjeistukset ohjaavat yleisellä tasolla yritysten hallintoa ja johtoa Suomessa ja 

millä tavalla. Samalla tutkin sitä, kuinka Sarbanes-Oxley –laki integroituu suo-

malaisten säännösten kanssa. Käyn läpi myös omistajien tietotarpeita sekä 

heidän mahdollisuuksiaan valvoa yrityksiä. Tällöin yrityksen raportointi ja sen 

riittävyys nousee tärkeäksi kysymykseksi. Myöhemmin painotan tutkimukseni 

käsittelemään lähinnä suurten pörssiyhtiöiden sisäistä valvontaa ja säädösten, 

etenkin Sarbanes-Oxleyn, vaikutusta siihen. Kaikkien alatavoitteideni avulla 

yritän saada selville, kuinka Sarbanes-Oxley –laki vaikuttaa suomalaisten yhti-

öiden sisäiseen valvontaan. 

 

On hyvä muistaa, että Sarbanes-Oxley –laki koskee Yhdysvalloissa listattujen 

pörssiyhtiöiden lisäksi monia muitakin suomalaisia yhtiöitä. Myös Yhdysvaltain 

pörssissä listautuneiden ulkomaisten emoyhtiöiden suomalaiset tytäryhtiöt jou-

tuvat noudattamaan kyseistä lakia. Ulkomaisista säädöksistä keskityn lähinnä 
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Sarbanes-Oxley –lakiin. Winterin työryhmän ehdotukset käyn läpi ainoastaan 

hyvin yleisellä tasolla ja muiden maiden kansalliset koodit jätän tutkimukseni 

ulkopuolelle. 

 

1.4 Tutkimusmetodologia ja -aineisto 

 

Tutkielmani taustalla on yrityksen hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän jatku-

va kehittyminen. Uusia säädöksiä ja suosituksia julkaistaan jossain määrin lä-

hes vuosittain. Tämän vuoksi koin, että on tärkeää tutkia, millä tavoin tapahtu-

neet muutokset vaikuttavat yhtiöiden toimintaan. 

 

Tutkimukseni on deskriptiivinen ja normatiivinen tutkimus, eli tarkoitukseni on 

ensiksi selvittää, millainen hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän pitäisi olla 

suomalaisen normiston ja Sarbanes-Oxleyn mukaan. Tämän jälkeen käsittelen 

tarkemmin yritysten sisäistä valvontaa osana johtamis- ja hallintojärjestelmää. 

Tutkimuksen teoreettisena perustana olen tutkinut agenttiteoriaa. Olen myös 

koettanut lähestyä aihetta sijoittajien tietotarpeiden kautta. Tarkoitukseni on 

pohtia teorioiden ja sääntelyn perusteella, kuinka johtamis- ja hallintojärjestel-

män sekä etenkin sisäisen valvonnan tulisi olla järjestetty. Olen käyttänyt työs-

säni melko paljon internet-lähteitä, sillä corporate governance säännöstö 

muuttuu jatkuvasti, ja tuorein tieto on usein nähtävillä vain internetissä. 

 

Suomessa lainsäädännöllä on perinteisesti ollut vahva asema laskentatoimen 

ja yritystoiminnan alueiden sääntelyssä. Corporate governancea koskien ei ole 

kuitenkaan olemassa yhtä lakia, joka kattaisi kaikki osa-alueet. Aihetta käsitel-

lään muun muassa osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinalaissa ja kirjanpito-

laissa. Lisäksi aiheesta on annettu useita suosituksia. Kun tähän lisää vielä ul-

komaiset pakottavat säädökset, kuten Sarbanes-Oxley –lain, on selvää että 

tietoa aiheesta on hankittava monelta eri puolelta, jotta saisi edes jonkinlaisen 

kuvan asiaan liittyvästä sääntöviidakosta. Corporate governancea käsittelevää 
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kirjallisuutta on jo saatavilla hieman suomessakin, mutta Sarbanes-Oxley -

lakia käsittelevä kirjallisuus ja tieto täytyy etsiä ulkomaalaisista lähteistä. Yhte-

nä tärkeänä lähteenä olen käyttänyt Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin 

ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton joulukuussa 2003 julkaisemia 

suosituksia pörssiyhtiöiden hallinnoinnista, sillä se on uusin kattava Suomen 

hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää määrittelevä säädös. Osa käyttämästä-

ni kirjallisuudesta on jo melko vanhaa, mutta esimerkiksi agenttiteoria on mel-

ko stabiili aihe, joka ei ole juurikaan muuttunut vaikka aika on kulunut. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksessa on viisi osaa:  

 

1. Johdanto 

2. Teoreettinen viitekehys 

3. Corporate governance 

4. Yritysten valvonta 

5. Johtopäätökset 

 

Ensimmäisessä osassa käyn läpi tutkimuksen lähtökohtia ja näkökulmia sekä 

yritän johdattaa lukijan tutkimukseeni. Johdannossa käyn läpi tutkimusongel-

man sekä tutkimuksen tavoitteet. Toisessa osassa käyn läpi tutkimuksen teo-

reettista perustaa, eli lähinnä agenttiteoriaa. Siinä linkitetään agenttiteoria cor-

porate governance –ajatteluun ja yhtiöiden valvontaan. Lisäksi omistajien tie-

totarpeita tutkitaan agenttiteorian avulla. Kolmannessa osassa selvitetään mitä 

corporate governance Suomessa on. Käsittely tapahtuu siten, että tutkin, mitä 

suomalaiset säädökset kertovat, ja vertaan saamaani tietoa Suomen käytän-

nöistä Sarbanes-Oxley –lakiin. Tällöin pitäisi muodostua selkeä käsitys siitä, 

kuinka Sarbanes-Oxley on vaikuttanut toimintaan Suomessa. Neljäs osa pai-

nottuu yritysten valvontaan. Siinä käsitellään sekä sisäistä että ulkoista valvon-
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taa, mutta painopiste on sisäisessä valvonnassa. Käyn läpi mitä lait ja sää-

dökset sanovat sisäisestä valvonnasta Suomessa ja vertaan jälleen saatuja tu-

loksia Sarbanes-Oxley –lakiin. Viidennessä osassa käyn läpi tutkimukseni tu-

loksia. 
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjautuu vahvasti päämies-agentti – 

teoriaan. Lisäksi käsittelen johdon tietotarpeita ja omistajaohjausta. 

 

2.1 Omistajaohjaus 

 

Omistajaohjauksen lähtökohtana on suojata pienosakkaita hallitsevien osak-

kaiden mielivallalta. Omistajaohjauksessa on kaksi erilaista näkökulmaa. Ame-

rikkalaisessa näkökulmassa omistajan asema on tärkein. Eurooppalainen nä-

kökulma taas nostaa esiin yritysjohdon asemaa. Amerikkalaisessa omistajaoh-

jauksessa omistajat eivät tyydy tietoihin, joita he saavat vuosikertomuksista ja 

muista virallisista tiedotteista, vaan he hankkivat jatkuvasti lisätietoa tarkempia 

analyysejä varten. (Hirvonen et al. 2003, s. 36-37) Corporate governance on 

ensisijaisesti suunnattu johdon toimintaa muokkaaviksi säännöiksi. Kuitenkin 

lähtökohtana on usein omistajien oikeuksien varmistaminen. Tämä kehitys joh-

tuu varmasti siitä, että Yhdysvallat on johtava maa hyvän johtamis- ja hallinto-

järjestelmän kehittämisessä. Tämän vuoksi on luonnollista, että Yhdysvaltojen 

omistajalähtöinen ajattelutapa heijastuu vahvasti corporate governanceen 

myös muualla maailmassa. 

 

Lambertin mielestä yhtiöiden oma toiminta ohjaa joissakin tilanteissa johtajia 

toimimaan päämiehen edun vastaisesti. Yhtiöissä keskitytään mittaamaan 

vääriä asioita. Jos tutkitaan pelkkiä numeroita, on johtajilla kiusaus toimia si-

ten, että numeroiden valossa kaikki näyttää hyvältä, vaikka todellisuudessa 

numeroita olisikin kaunisteltu. Nykyisin yhä useammin myös johdon suoritus-

ten mittareina käytetäänkin esimerkiksi laatua tai asiakastyytyväisyyttä. (Lam-

bert, 2000, s. 2) Yritysjohdon on pyrittävä tuottamaan lisäarvoa yhtiölle, jotta 

sijoittajat pysyisivät tyytyväisinä. Muuten sijoitukset suunnataan tuottavampiin 
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sijoituskohteisiin. Tämän lisäarvon tuottamista voi mitata EVA:lla, economic 

value added. EVA tarkoittaa jäännöskatetta, joka saadaan, kun verojen jälkei-

sestä liikevoitosta vähennetään yritykseen sidotun pääoman edellyttämä tuot-

to. Kaavana EVA kirjoitetaan seuraavasti: 

 

Liikevoitto-verot-(Keskimääräinen pääomakustannus x toimintaan sijoitettu 

pääoma) =EVA 

 

Pääomakustannuksella tarkoitetaan sekä oman että vieraan pääoman kustan-

nusta. EVA siis huomioi pääoman molemmat osat, ja siten se mittaa yhtiön 

tuottamaa lisäarvoa. Kaavasta ilmenee, että EVA:a voidaan kasvattaa usealla 

tavalla. EVA ohjaa etenkin investointeja tehokkaasti. EVA kasvaa, kun inves-

toidaan kohteisiin, jotka tuottavat yli koko pääoman tuottovaatimuksen ja vede-

tään pääomaa pois investoinneista, jotka tuottavat vähemmän kuin pääoman 

tuottovaatimus. Käytännössä EVA:a voi kasvattaa käyttämällä olemassa ole-

via pääomia aiempaa tehokkaammin. (Kaisanlahti, 2000, s. 69-71) 

 

Kun yhtiön menestymistä tutkitaan omistajalähtöisesti, toimii menestymisen 

mittarina se, kuinka paljon omistajien sijoittamille varoille saadaan tuottoa. Hir-

vosen, Niskakankaan ja Steinerin mukaan hallituksen toimenpiteiden tulee 

tähdätä osakekannan markkina-arvon nostamiseen ja osingonmaksukyvyn 

turvaamiseen. Tällöin on otettava huomioon yhtiön riskinottokyky. Hallituksen 

on pyrittävä kasvattamaan yhtiön tuottoa ilman liiallista riskinottoa. Riskit on 

hallittava. (Hirvonen et al., 2003, s. 209-210) Euroopassa sijoittajien riskiä on 

pienentänyt muiden yhtiöiden tai valtion osakeomistus. Tällöin yhtiöiden ris-

tiinomistaminen tai valtion mukanaolo siirtää epäonnistumisen riskin suurelta 

osin yritysryppään muiden yhtiöiden tai valtion kannettavaksi. Suomi on tästä 

hyvä esimerkki. 

 

Suomalaiset pankit ovat perinteisesti olleet Suomessa suuria yhtiöiden omista-

jia. Aikaisemmin Suomessa oli myös yleistä se, että suuret yhtiöt omistivat toi-
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siaan. Viime vuosina on kuitenkin suomalaisten yhtiöiden omistus muuttunut 

kansainvälisen trendin mukana. Yhtiöt ovat kansainvälistyneet nopeasti. Li-

säksi Suomessa on nykyisin paljon yrityksiä, jossa valtaa käyttää yksi perhe. 

Suomessa on myös listattuja valtionyhtiöitä, joissa valtio on pääomistajana tai 

käyttää todellista omistajan valtaa. Suomalaisten yhtiöiden omistuksen kan-

sainvälistyminen alkoi vuonna 1993, kun osakkeenomistus vapautui. Näihin 

aikoihin yhdysvaltalaiset suursijoittajat alkoivat laajentaa reviiriään myös yh-

dysvaltojen ulkopuolelle. Nykyään kansainvälistymistä helpottaa myös eu-

rooppalainen yhteisvaluutta. Euroopassa voidaan tehdä sijoituksia ulkomaille 

ilman pelkoa valuuttariskistä. Nykyisin yhä suurempi osa omistuksesta keskit-

tyy suurille instituutioille, kuten eläkerahastoille. Etenkin yhdysvaltalaisten in-

stituutioiden määrä omistajina on lisääntynyt. Corporate governancen kehitys 

tapahtuu lähinnä juuri näiden laajasti omistettujen yhtiöiden ongelmien pohjal-

ta. 

 

Suomessa yhtiöiden omistus on perinteisesti ollut keskitetympää kuin yhdys-

valloissa, jossa on paljon laajasti omistettuja pörssiyhtiöitä. Denisin ja McCon-

nellin mukaan maissa, joissa on vahva lain suoja osakkeenomistajille ja eten-

kin vähemmistöosakkaille, omistus ei ole niin keskitettyä kuin maissa, joissa 

laki suojaa sijoittajia heikommin. Keskitetty omistus korvaa lain tarjoaman suo-

jan puutteita, sillä tällöin omistajilla on enemmän päätösvaltaa yhtiön asioi-

hin.(Denis, McConnell, 2003, s. 43) Kuitenkaan tämä ei yksin selitä yhtiöiden 

omistuspohjaa. Myös maan kulttuuri vaikuttaa asiaan. Esimerkiksi Suomessa 

laki tarjoaa paljon suojaa vähemmistöomistajille, mutta kuitenkin Suomessa on 

edelleen tavanomaista, että yhdellä suvulla tai muulla taholla on suuri valta yh-

tiössä. Eurooppalaisessa yrityskulttuurissa yritysten ei ole tarvinnut kilpailla 

pääomasta samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, ja tämä on vaikuttanut yhtiöi-

den toimintaan. Euroopassa ei ole perinteisesti tarvinnut huolehtia samalla ta-

valla yritysten arvonnoususta, sillä tulorahoituksen puuttuessa investoinnit on 

voitu rahoittaa ottamalla pankkilainaa omasta pankista. (Hirvonen et al. 2003, 

s. 37) Kun omistus on 1990-luvulla ja sen jälkeen kansainvälistynyt, on samoin 
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käynyt myös omistajaohjaukselle. Myös Eurooppalaiset omistajat osaavat ny-

kyisin vaatia johdolta näyttöjä siitä, että he saavat yhtiön arvoa nostetuksi. 

 

Institutionaalisille omistajille on ominaista, että heille tärkeintä omistuksessa 

on siitä saatava tuotto. Omistus itseisarvona ei ole tärkeää. Lisäksi suurilla si-

joittajilla on mahdollisuus tehdä valtavia portfolioita. Tällöin yhtiö, johon sijoite-

taan, on vain yksi monien joukossa. Tästä syystä perinteisesti instituutiot ovat 

olleet melko passiivisia omistajaohjauksen näkökulmasta katsottuna. Ne eivät 

ole käyttäneet sitä valtaa, joka niillä olisi ollut käytettävissä esimerkiksi hallitus-

ta tai tilintarkastajia valittaessa. Vasta 2000-luvulla tapahtuneiden yritysskan-

daalien jälkeen instituutiot ovat ottaneet enemmän osaa yhtiön hallintoa kos-

keviin päätöksiin. He ovat havainneet, että sijoituksen arvoon voi vaikuttaa 

myös se, kuinka he itse vaikuttavat omistamaansa yhtiöön. (Hirvonen et al. 

2003, s. 34-35) 1980-luvulla samankaltainen ajattelutapa aiheutti Yhdysval-

loissa yritysten valtauksia ja pilkkomisia. Jos yrityksen todellinen arvo oli suu-

rempi kuin osakkeiden arvo, ostivat yritysvaltaajat yhtiön ja likvidoivat sen. 

Suomessa tällaista käytäntöä ei ole ollut, mutta myös suomalaiset institutio-

naaliset sijoittajat ovat nykyään valveutuneempia kuin ennen. Nämä suuret si-

joittajat pyrkivät vaikuttamaan yhä aktiivisemmin omistamansa yhtiön toimin-

taan. Jos näyttää siltä, että tämä ei onnistu, vaihdetaan sijoituskohdetta her-

kemmin kuin ennen. 

 

Corporate governance -ohjeistus on ensisijaisesti tarkoitettu laajasti omistetuil-

le yhtiöille. Tämä on yksi syy siihen, miksi se ei ole ollut Suomessa vielä niin 

suuressa roolissa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suomessa on valtionomis-

tamia yhtiöitä ja perheyrityksiä, joille on ominaista, että yhdelle taholle on ker-

tynyt paljon valtaa. Tällöin tämä yksi taho usein myös päättää siitä, millaista 

johtamisjärjestelmää yhtiössä käytetään. Kuitenkin corporate governance on 

saanut Suomessakin yhä enemmän huomiota, osin pakottavien säännösten ja 

osin asennemuutosten kautta. 
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2.2 Omistajaohjauksen konserninäkökulma ja valtionyhtiöiden 

asema 

 

Käytännössä kaikki suuret yritykset ovat konserneja. Konsernirakenteet ovat 

monimutkaisia, sillä usein tytäryhtiöillä on vielä omia tytäryhtiöitä, jolloin muo-

dostuu alakonserneja. Konsernisäännökset eivät sisällä määräyksiä konsernin 

hallinnosta, joten konsernilla ei ole laissa omia hallintoelimiä. Käytännössä 

konsernin ylin päättävä elin on emoyhtiön yhtiökokous. Konsernin toiminnan 

suunnasta vastaa puolestaan emoyhtiön hallitus. Varsinainen operatiivinen 

johto on puolestaan emoyhtiön toimitusjohtajalla, jota kutsutaan usein konser-

nijohtajaksi. Jos emoyhtiö omistaa kokonaan tytäryhtiön, tehdään päätökset 

käytännössä emoyhtiössä, ja tytäryhtiön hallitus vain vahvistaa nämä päätök-

set. Mikäli tytäryhtiön johto ei toimisi emoyhtiön tahdon mukaisesti, on emoyh-

tiöllä tällöin mahdollisuus vaihtaa johto. Käytännössä emoyhtiö varmistaa 

määräysvaltansa siten, että tytäryhtiön hallituksessa toimii emoyhtiön toimitus-

johtaja sekä muuta emoyhtiön johtoa. (Hirvonen et al., 2003, s. 316-318) 

 

Jos tytäryhtiössä on vähemmistöosakkaita, asia mutkistuu. Konsernin johto 

pyrkii tekemään päätöksensä koko konsernin näkökulmasta. Konsernin intres-

sit ajavat yksittäisten tytäryhtiöiden intressien ohitse. Kuitenkin osakeyhtiölais-

sa annetaan suojaa vähemmistöosakkaille. Yhtiökokouksessa ei saa tehdä 

päätöstä, jossa yksi taho hyötyy toisen kustannuksella. (OYL 9:16) Emoyhtiö 

ei siis saa ajaa tytäryhtiössään läpi päätöksiä, jotka hyödyttävät konsernia vä-

hemmistöosakkaiden kustannuksella. Vähemmistöllä on myös oikeus vaatia 

tiettyjä toimenpiteitä, kuten ylimääräistä yhtiökokousta tai vähimmäisosingon 

jakoa, mikäli vähemmistöllä on takanaan kymmenesosa yhtiön osakkeista. 

Lain määräämää vähemmistösuojaa voidaan tehostaa yhtiöjärjestyksessä. 

(Hirvonen et al., 2003, s. 319-321) 

 

Valtionyhtiöiden omistajaohjaus poikkeaa suuresti hajautetun omistuksen yhti-

östä. Valtio on kuitenkin Suomessa ollut aktiivisesti kehittämässä corporate 
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governancea. Valtionyhtiöt kuitenkin toteuttavat corporate governancea usein 

hieman soveltavasti. Suomessa on muutamia listattuja yhtiöitä, joissa valtiolla 

on enemmistöomistus tai se käyttää tosiasiallista valtaa yhtiössä. Valtion omis-

tajapolitiikka voi tuntua esimerkiksi yhdysvaltalaisesta sijoittajasta vieraalta. 

Valtion omistajaohjauksesta vastaavat eri ministeriöt. Valtiolla on eräitä omi-

naispiirteitä omistajana. Kaikissa yhtiöitä koskevissa päätöksissä on mukana 

poliittinen puoli, sillä omistajapäätöksiä tekevät viime kädessä poliitikot. Tämä 

johtaa siihen, että markkinoilla on täysi syy epäillä, että yhtiöitä koskevia pää-

töksiä ei tehdä pelkästään omistajan taloudellisia intressejä ajatellen, vaan 

päätöksenteossa otetaan muihin yhtiöihin nähden poikkeuksellisen voimak-

kaasti mukaan erilaisia yhteiskunnallisia seikkoja. Koska tämä yhteiskuntavas-

tuu on yleisesti tiedossa, se heijastuu näiden yhtiöiden hintaan. Tällöin ulko-

puoliset sijoittajat saavat yhtiön osakkeita kohtuulliseen hintaan, mutta heidän 

sijoituksensa arvo ei kuitenkaan nouse niin paljoa, kuin se voisi nousta, jos 

päätöksenteko perustuisi puhtaasti taloudellisiin tekijöihin. Jos valtio haluaisi 

myydä osakkeitaan, sen kannattaisi ensin sitoutua selkeästi yleisesti hyväksyt-

tyihin omistajaohjauksen periaatteisiin. Tällöin osakkeiden aliarvostus pieneni-

si. (Hirvonen et al. 2003, s. 39-40) 

 

Viime vuosina valtion omistajapolitiikkaa on pyritty kehittämään lähemmäs 

yleisesti hyväksyttyjä omistajaohjauksen periaatteita. Valtio on viestinyt, että 

myös sen tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen valtionyhtiöissä. Tämä ta-

voite on linjassa tavallisten sijoittajien tavoitteisiin. Valtiolla on perinteisesti ol-

lut vaikeuksia suhtautua johdon palkitsemisjärjestelmiin. Nykyisin kuitenkin 

kaikissa listatuissa valtionyhtiöissä on käytössä osakkeilla johtoa palkitseva 

järjestelmä. Kuitenkin optio-ohjelmat ovat usein tiukempia kuin yksityisissä yh-

tiöissä. Omistajaohjauksen näkökulmasta ongelmallisia ovat olleet myös yhti-

öiden hallintoneuvostot. Niistä onkin pyritty luopumaan. 

 

Markkinoilla ei luoteta täysin valtion omistajaohjaukseen. Valtionyhtiöiden 

osakkeen arvo on usein alhainen suhteessa tulokseen. Hirvosen, Niskakan-
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kaan ja Steinerin mukaan valtion kannattaisi noudattaa ainakin listatuissa yhti-

öissään yleisiä omistajaohjauksen periaatteita, sillä niistä poikkeaminen laskee 

yhtiön hintaa. Lisäksi he suosittelevat, että näiden yhtiöiden hallituksien valin-

taan kiinnitetään enemmän huomiota, ja valittaviksi tulisi vain riippumattomia 

ja ammattitaitoisia henkilöitä. Palkkausjärjestelmän tulisi olla kilpailukykyinen 

yksityisen sektorin kanssa, jotta hyvistä työntekijöistä pystytään pitämään kiin-

ni. (Hirvonen et al. 2003, s. 40-43) Viimeksi valtion roolista syntyi Suomessa 

keskustelua loppusyksyllä 2004, kun kauppa- ja teollisuusministeriö halusi val-

tion pörssiyhtiöiden nimitysvaliokuntiin suurten omistajien edustajia. Pörssin 

suositusten mukaan nimitysvaliokunnan valitseminen kuuluu kuitenkin yhtiön 

hallituksen tehtäviin. Tästä säännöstä poikkeaminen olisi etenkin ulkomaalai-

sille sijoittajille vaikea ymmärtää. Valtion omistajapolitiikan johtoryhmä totesi 

kuitenkin, että valtiolla on oikeus poiketa pörssin hyvästä hallintotavasta. Tä-

mä herättää kysymyksen siitä, ovatko kaikki omistajat tällöin yhdenvertaisia. 

 

2.3 Sijoittajien tietotarpeet 

 

Suomessa yhtiöille on asetettu yleinen tiedonantovelvollisuus. Tämän säänte-

lyn tavoitteena on suojella sijoittajia ja tätä kautta parantaa yleisön uskoa ar-

vopaperimarkkinoiden toimintaan. Sijoittajat tarvitsevat päätöksiään varten tie-

toa yhtiöistä, ja tiedonantovelvollisuus pienentää merkittävästi heidän kustan-

nuksiaan, koska tietoa on helpommin saatavilla. Vastaavasti yhtiön kustan-

nukset nousevat. Tiedonantovelvollisuudesta osittain johtuvia kustannuksia 

ovat sisäisten valvonta- ja informaatiojärjestelmien aiheuttamat kulut. Yhtiö 

kuitenkin hyötyy näistä sijoituksista, sillä ne parantavat yhtiön luotettavuutta. 

Tiedonantovelvollisuus edellyttää, että kaikki olennainen tieto on markkinoilla 

toimivien sijoittajien käytössä samanaikaisesti. Julkistettavien tietojen on olta-

va oikeita ja riittäviä, ja tiedonantovelvollisuuden tavoitteena onkin estää vir-

heellisten tietojen leviämistä. (Huovinen, 2004, s. 7-9) Tilinpäätöksen ensisi-

jainen kohderyhmä on osakkeenomistajat. Tästä seuraa, että vaaditun oikean 
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ja riittävän kuvan tulee tilinpäätöksessä toteutua nimenomaan osakkeenomis-

tajien näkökulmasta. 

 

Tilinpäätöksen yksi tärkeä osa on tulevan kehityksen ennakoiminen. Tässä ar-

viossa johdon on oltava rehellinen, ja ennusteen on oltava perusteltu. Laissa 

ei ole määrätty ajanjaksoa, jolta ennuste on oltava, mutta tulevaa kehitystä 

ennakoitaessa vähimmäisajanjaksona on pidettävä yhtä tilikautta. Esteitä pi-

demmälle ennustamiseen ei kuitenkaan ole. Kun johto suorittaa tulevan toi-

minnan ennustamista, on yhtiön hallituksen oltava tarkkana, sillä ihmisillä on 

luonnostaan taipumus esittää asiat itselleen suosiollisesti. Hallituksen on olta-

va varma, että johto on arvioissaan riittävän varovainen. (Hirvonen et al., 

2003, s. 140-143) Markkinoille annettavan tiedon on oltava sellaista, että se ei 

johda sijoittajia harhaan. Tietojen tulisi olla sellaisia, että niiden perusteella 

voidaan arvioida julkistettavan seikan vaikutusta liikkeeseenlaskijan taloudelli-

seen asemaan ja tulevaan toimintaan. 

 

Kun sijoittajien tietotarpeita tarkastellaan, pitää ottaa huomioon myös sijoittaji-

en erilaisuus. Jokainen sijoituspäätös muodostuu eri tavalla. Sijoittajat voi kui-

tenkin jakaa erittäin karkeasti asiantuntijoihin ja maallikoihin. Corporate gover-

nance on kehitetty lähinnä asiantuntijoita ajatellen. Maallikot eivät välttämättä 

ymmärrä kaikkea, mitä corporate governanceen liittyy, eikä heidän yleensä ole 

edes tarpeen kaikkea ymmärtää. Asiantuntijoilla on hyvä tietämys taloudesta 

ja he osaavat tulkita tunnuslukuja ja analyyseja. Maallikot tarvitsevat sen si-

jaan raportteja, joita on jalostettu ymmärrettävämpään muotoon. Tiedonanto-

velvollisuutta säätelevän normiston lähtökohtana on asiantuntijoille suunnattu 

tieto. Tämän vuoksi suurin osa yhtiöiden laatimista raporteista onkin asiantun-

tijaraportointia, ja maallikkosijoittajille suunnattu raportointi on vähäisempää. 

Tämä on kuitenkin ymmärrettävää, sillä asiantuntijat hallinnoivat valtaosaa 

kaikista osakkeista, ja siten arvopaperimarkkinoiden hinnanmuodostus perus-

tuukin asiantuntijoiden tekemiin päätöksiin. (Huovinen, 2004, s. 137) 

 



  18 

Sijoittajien tietotarpeet määräytyvät arvopaperimarkkinoilla. Kyse ei siis ole 

niinkään yksittäisen sijoittajan tietotarpeesta, vaan markkinoiden kollektiivisesti 

tarvitsemista tiedoista. Tehokkailla markkinoilla arvopapereiden hintaan vaikut-

tavat tiedot arvopaperista itsestään, sen liikkeeseenlaskijasta, vaihdannasta 

sekä yleistaloudellisesta tilanteesta. (Huovinen, 2004, s. 39) Sijoittajan olete-

taan käyttävän kaikkea tätä tietoa päätöksenteossaan. Yhtiö voi kuitenkin vai-

kuttaa vain itseään koskevan tiedon saamiseen. Huovisen mukaan yhtiön on 

arvioitava jatkuvasti, mitä tietoja markkinat juuri sillä hetkellä haluavat. Sijoitta-

jien tiedontarpeet eivät ole jatkuvasti samoja, vaan ne muuttuvat jatkuvasti ta-

louden ja yhteiskunnan tilan mukana. Välillä sijoittajien fokus voi olla liiketoi-

minnan kasvuun liittyvissä tiedoissa ja seuraavalla hetkellä yritysten kassavir-

roissa. (Huovinen, 2004, s. 273) 

 

Yhtiön johdolla ei kuitenkaan aina ole mahdollisuutta julkaista niin paljon tietoa 

kuin heillä on käytettävissään. Tähän voi olla monia syitä. Osa tällaisesta jul-

kaisematta jätettävästä tiedosta on sellaista, mikä voisi olla arvokasta yhtiön 

kilpailijoille. Lisäksi johtajat eivät mielellään julkaise epämukavaa informaatio-

ta. Tällaisissa tapauksissa julkaistaan useimmiten vain tiedonantovelvollisuu-

den mukainen määrä tietoa, vaikka enemmänkin olisi saatavilla. Joskus tieto 

mikä yhtiön sisällä on voi olla liian vaikeaa muuttaa sijoittajille jaettavaksi tie-

doksi. Jos yhtiössä esimerkiksi on omasta mielestään ylivertainen kontrollijär-

jestelmä kilpailijoihin nähden, on asia vaikea kertoa sijoittajille, koska vertailu 

on mahdotonta. Lisäksi Yhdysvalloissa pelko oikeustoimista voi toimia tiedon 

julkistamisen esteenä. Liian optimistisia tulevaisuuden ennustuksia vältetään, 

vaikka yhtiön sisällä niiden toteutumista pidettäisiinkin todennäköisenä. (Grin-

blatt, Titman, 2002, s. 657) On hyvä muistaa, että sijoittajat tarvitsevat tietoa 

päätöksentekoa varten. Näin ollen haluttu tieto on sellaista, jonka analysointi 

antaa sijoittajalle paremman kuvan yhtiön arvosta. 

 

Sijoittajia kiinnostavat yhtiön taloudellinen tilanne, hallinto ja tulevaisuuden-

suunnitelmat. Huovinen kirjoittaa, että listayhtiöiden johdon etuudet ja palkat 
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sekä kannustinjärjestelmät ovat suhteellisen pysyviä sijoittajien kiinnostuksen 

kohteita. Hänen mukaansa tiedontarpeissa voi olla ajoittain eräänlaisia muoti-

ilmiöitä, jotka perustuvat taloudelliseen yleistilanteeseen tai esimerkiksi paljas-

tuneisiin väärinkäytöksiin. (Huovinen, 2004, s. 273) Yhteenvetona sijoittajien 

tietotarpeesta toteankin, että vaikka yksittäiset sijoittajien haluamat tiedot vaih-

televat ajan kuluessa, pysyvät suuret linjaukset melko vakioina. Tämä johtuu 

siitä, että sijoittajat käyttävät tietoa aina samaan tarkoitukseen. He arvioivat 

yhtiöltä saadun tiedon avulla, kannattaako heidän sijoittaa yhtiöön vai ei. Jul-

kaistun tiedon on oltava sellaista, että sen avulla voidaan perustellusti määrit-

tää osakkeiden arvo. Mielestäni sijoittajien kannalta onkin tärkeää arvioida yh-

tiön kykyä tuottaa oikeaa tietoa sijoittajille. Jos sijoittajat voivat luottaa yhtiön 

sisäisiin kontrolleihin ja sitä kautta heidän julkaisemaansa tietoon, voivat he 

käyttää saamaansa informaatiota päätöksenteossa luottavaisin mielin. 

 

2.4 Agenttiteorian perusta 

 

Agenttiteoria tarkastelee agentin ja päämiehen suhdetta. Agenttisuhteelle on 

ominaista omistuksen ja päätösvallan jakautuminen. Agenttisuhteessa agentti 

on aina tilivelvollinen päämiehelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että hän joutuu vas-

taamaan tekemistään päätöksistä päämiehelleen.  Tärkeä kysymys on kuinka 

johtajat ja osakkeenomistajat minimoivat omistuksen ja johtamisen jakautumi-

sesta aiheutuvat kustannukset. (Denis, McConnell, 2003, s. 1) Päämies palk-

kaa agentin ajamaan omia etujaan. Kuitenkin agentilla on usein kiusaus toimia 

lähinnä omaksi edukseen. Ongelmaksi muodostuu se, että agentti ajaa täysin 

päämiehensä etua vain silloin, kun päämiehellä on käytettävissään täysin sa-

ma informaatio kuin agentilla. 

 

Yritysten johdossa tämä tarkoittaa, että omistajilla tulisi olla sama informaatio 

kuin johdolla. Omistajien tulisi voida kustannuksitta valvoa johdon päätöksen-

tekoa, jotta he voisivat olla varmoja, että johdon päätösten tavoitteena on 
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omistajien hyödyn maksimointi. Käytännössä tähän ei koskaan voida päästä, 

sillä johdon kokonaisvaltainen valvominen tuottaa kustannuksia. Laskentatoimi 

onkin kehitetty välineeksi, jolla valvontaa voidaan suorittaa. Grinblattin ja Tit-

manin mukaan agenttiteoriassa nousee esille kaksi perustavanlaatuista on-

gelmaa. Ensinnäkin agenttisuhteeseen liittyy aina epävarmuus, johon agentti 

ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi tilanomistajalle työskentelevä maanviljelijä ei voi 

vaikuttaa säätilaan. Toisaalta päämies on aina tiedollisesti agenttia heikom-

massa asemassa. (Grinblatt, Titman, 2002, s. 644) 

 

Agenttiteorian pohjalta voidaan esittää yrityksen johtoon ja omistajaohjauk-

seen liittyvä perusongelma kysymyksen muodossa. Miten vähemmän kuin 

täydellisen informaation päivittäisestä liiketoiminnasta omaava omistaja voi 

motivoida palkkaamansa johtajan tekemään päätöksiä, jotka ovat omistajan 

kannalta parhaita mahdollisia? Jos johto puolestaan saisi ilman kustannuksia 

kaiken tiedon alaistensa tekemisistä ja tiedoista, toimisi rationaalinen johtaja 

tällöin samalla tavalla kuin jos hän olisi yrityksen omistaja. (Lumijärvi, 1987, s. 

7-9) Harvey Leibenstein on kuvannut agenttisuhteen perusongelmaa X-

tehottomuuden avulla. Kuviossa 2. on kuvattu pystyakselilla toiminnasta saa-

tavaa hyötyä, ja vaaka-akselilla toiminnan tasoa. Käyrä P kuvaa hyötyä, jonka 

päämies saa agentin toiminnan perusteella. Omistajan hyöty maksimoituu pis-

teessä E2, eli omistajan kannalta katsottuna siinä olisi agentin toivottu toimin-

nan taso. Käyrä A kuvaa puolestaan agentin itsensä saamaa hyötyä eri toi-

minnan tasoilla. Agentin optimaalinen toiminnan taso on E1. Pisteiden E1 ja 

E2 välinen ero kuvaa X-tehottomuutta. Johdon laskentatoimen tuottamaa tie-

toa yrityksen eri yksiköiden toiminnan tehokkuudesta pyritään käyttämään X-

tehottomuuden vähentämiseksi. (Lumijärvi, 1987, s. 9-10) 
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Kuvio 2. X-tehottomuus (Lumijärvi, 1987, s. 9-10) 

 

Kuvion 2. perusteella voidaan päätellä, että ilman erityistä motivointia yritys-

johto ei toimi omistajien edun mukaisesti. Tämä on molemmilla osapuolilla tie-

dossa jo silloin kun he neuvottelevat työsuhteen ehdoista. Neuvotteluissa on-

kin otettava eri osapuolten erilaiset intressit huomioon. Agenttisuhteen pyrki-

myksenä on jakaa toiminnasta saatava tulo ja sen aiheuttama riski sekä pää-

miehen että agentin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. (Lumijärvi, 1987, 

s. 9-10) 

 

Agenttisuhteessa agentin oletetaan pitävän vapaa-aikaa työtä parempana. 

Työksi lasketaan tässä määritelmässä toiminta, joka parantaa yrityksen odo-

tettua tuottoa. Jos johtaja käyttää luontaisetuja, kuten autoetua tai ensimmäi-

sen luokan matkustusta, hän käyttää sijoittajien rahaa oman mukavuutensa li-

säämiseen, eikä yritykseen investoimiseen. Toisin sanoen sijoittajat ostavat 

johtajalta tämän aikaa ja sijoittavat lisäksi pääomaa yritykseen. Johtaja jakaa 

aikansa tuottavan ajan ja vapaa-ajan kesken, ja hän jakaa sijoittajien rahat 

tuottavien investointien ja henkilökohtaisten etuuksien kesken. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita että johtaja rikkoo lakia käyttämällä sijoittajien rahoja itseen-

sä. Ongelmana on, että johtaja ei työskentele niin paljon kuin voisi ja hän käyt-

tää enemmän rahaa kuin olisi välttämätöntä. Yrityksen näkökulmasta tämä tie-

tenkin heikentää yrityksen tulosta. 
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Usein tämä ongelma yritetään kumota väittämällä, että se voidaan ehkäistä 

valvonnalla ja sanktioilla. Tämä onnistuukin, jos työ on hyvin yksinkertaista, ja 

siitä voidaan esimerkiksi laskea selkeä tuotos. Kuitenkin mitä monimutkaisem-

paa työ on, sitä vaikeampaa on valvoa, tekeekö agentti kaiken niin hyvin kuin 

hän pystyy. Monimutkaisissa tilanteissa muuttujia on usein niin paljon, että luo-

tettava analyysi on käytännössä mahdotonta. Hyvä esimerkki tästä on kirurgi. 

Hän suorittaa leikkauksen, ja kuuden kuukauden päästä hänen työtään arvioi-

daan. Potilas on osittain halvaantunut leikkauksessa. Kuitenkaan ei voida tie-

tää, onko hän halvaantunut epäonnistuneen leikkauksen takia, vai onko hän 

ollutkin leikkaukseen tullessaan niin huonossa kunnossa, että hän olisi voinut 

kuolla ilman kirurgin erinomaisuutta. Tässä esimerkissä muuttujia on kaksi, ki-

rurgin toiminta ja potilaan kunto leikkaushetkellä, ja jo kahden muuttujan tilan-

teessa arviointi on vaikeaa. Usein voi eteen tulla tilanteita, joissa muuttujia on 

vielä enemmän. Tällöin luotettavan valvonnan ja arvioimisen suorittaminen on 

erittäin vaikeaa. (Kaplan, Atkinson, 1989, s. 777-781) 

 

Omistajat voivat ohjata johtoa toimimaan oikealla tavalla pääasiassa kahdella 

eri keinolla. Johdon palkkaus voidaan määrätä tulosperusteiseksi, ja johtoa 

voidaan valvoa. Voidaan ajatella, että johdon ohjaamiselle on olemassa tietty 

jana, jossa on kaksi ääripäätä. Toisaalta johto toimii omistajien intressien mu-

kaan, jos kaikki hänen saamansa palkkiot ovat suoriteperusteisia. Tällöinhän 

yrityksen arvonnousu vaikuttaa välittömästi myös johtajien palkkaukseen. Tä-

mä periaate toimii kuitenkin vain teorian tasolla, sillä johto saa aina joitain mui-

takin hyötyjä työstään. Toinen ääripää on johdon valvominen siten, että omis-

tajat saavat kaiken sen informaation, mikä johdollakin on. Tällöin päämies tie-

tää, tekeekö agentti päämiehen kannalta edullisia päätöksiä. Mitä tehok-

kaammin valvonta onnistutaan järjestämään, sitä pienempi on todennäköisyys 

agentin itsekkäälle toiminnalle. 

 

Usein valvontaan liittyy myös kompensaatio, mikäli agentti toimii päämiehen 

edun vastaisesti. Valvonta tuottaa kuitenkin suuria kustannuksia. Yhtiön val-
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vontaa käsitellään myöhemmin tutkimuksessani. Omistajien onkin kyettävä 

muokkaamaan juuri omaan yritykseensä soveltuva käytäntö, jossa pyritään 

löytämään näiden menetelmien oikeanlainen keskinäinen suhde, jotta johto 

toimisi mahdollisimman tehokkaasti. (Copeland, Weston, 1992, s. 20) Agentti-

teoria korostaa palkkiojärjestelmän tärkeyttä yritykselle. Johdon palkitsemisen 

on perustuttava heidän aikaansaamaansa tulokseen. Tämä on myös yhtiön 

edun mukaista, sillä tällöin johtajat toimivat omistajien intressien mukaan. Li-

säksi tulosperusteisella palkkauksella voidaan pitää hyvät johtajat yrityksessä. 

Ellei tulosperusteista palkkausta olisi, voisi hyvää tulosta tehnyt johtaja turhau-

tua, ellei hän itse hyötyisi tekemästään hyvästä työstä myös taloudellisesti. 

(Lumijärvi, 1987, s. 12-13) Tässä asiassa corporate governance –säännökset 

ovat agenttiteorian kanssa samalla linjalla. Palkitseminen koetaan tärkeäksi 

osaksi yhtiön hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. On jokaisen osapuolen 

etu, että yhtiön johto on motivoitunut työhönsä ja myös corporate governance -

ohjeissa halutaan johdon toimivan omistajien päämäärien mukaisesti. 

 

2.5 Yliarvostetun pääoman kustannukset 

 

Vaikka palkkiojärjestelmä voi olla ratkaisu agenttiongelmaan, joissakin tapauk-

sissa se voi olla myös syy siihen. Palkkiojärjestelmä ei saa olla sellainen, että 

se motivoi johtoa toimimaan väärin. Tällainen mahdollisuus on olemassa sil-

loin, kun yhtiö on yliarvostettu. Yhtiön oma pääoma on yliarvostettua, kun sen 

osakkeiden hinta on korkeampi kuin yhtiön oikea arvo. Käytännössä tällöin yh-

tiö ei kykene toteuttamaan markkinoiden odotuksia. Johtajien tulisi tällöin pu-

hua yhtiön hintaa alas ja todeta, että odotuksiin ei kyetä vastaamaan. Vaikka 

johtajat pitäisivät epärealistista kuvaa yllä, on vain ajan kysymys milloin mark-

kinat hoitavat hinnan pudotuksen. Jos kuitenkin odotellaan markkinainterven-

tiota eikä korjata yhtiön yliarvostusta itse, tuhoutuu osa yhtiön ydinarvosta. 

Kuitenkin johtajat korjaavat markkinoiden hinnoitteluvirheitä hyvin harvoin. 

(Jensen, 2004, s. 1-2) 



  24 

Osaltaan tämä selittyy johtajien tarpeella ylittää markkinoiden odotukset. Tulo-

jen hallinta, eli käytännössä tuloksen muokkaus, kuuluu huippujohtajien tehtä-

viin. Kuitenkaan he eivät lisää tällä toiminnalla yhtiönsä arvoa, vaan päinvas-

toin tuhoavat sitä. Keinotekoinen arvonlisäys ei luo yhtiölle pysyvää lisäarvoa 

ja pitkällä aikavälillä tällainen valheellinen toiminta tuhoaa sitä. Usein tällainen 

tuloksen muokkaus johtaa yhä vaikeampaan tilanteeseen. Kun johtajien on 

saatava tulos näyttämään hyvältä, he siirtävät menoja seuraavalle tilikaudelle 

ja tuloja nykyiselle. Tämä vaikuttaa myös johtajien henkilökohtaiseen varalli-

suuteen, sillä heillä on todennäköisesti omat optio-ohjelmansa, ja siksikin hei-

dän tarkoituksenaan on nostaa osakkeen hintaa mahdollisimman ylös. Seu-

raavana vuonna tuloksen manipulointi vaatiikin vielä suurempia ponnistuksia. 

Pian johtajat huomaavatkin, että vain suoranaisilla petoksilla he voivat saavut-

taa markkinoiden odotukset. Tässä vaiheessa yhtiön arvon tuhoutumista ei 

enää voi välttää. (Jensen, 2004, s. 3-5) Enronin toiminta on hyvä esimerkki 

tästä. Johtajat tiesivät, että yhtiö oli todella yliarvostettu, mutta he eivät uskal-

taneet kertoa tätä tietoa markkinoille. Sen sijaan he koettivat huijata markkinoi-

ta uskomaan, että yliarvostettu hinta on oikea. Tämä johti siihen, että myös yh-

tiön todellinen arvo tuhoutui.  

 

Johtajilla ei kuitenkaan välttämättä aina ole vaihtoehtoa toiminnalleen. Yhtiön 

hallitus ei varmasti pitäisi järkevänä johdon ehdotusta, joka pyrkisi alentamaan 

yhtiön osakkeen hintaa. Todennäköisesti tällainen ehdotus johtaisi vain johdon 

vaihtamiseen, mikäli nykyinen johto pitäisi kiinni vaatimuksestaan. Myöskään 

pääomamarkkinat eivät kykene ratkaisemaan ongelmaa samalla lailla kuin ali-

arvostettujen, huonosti resurssejaan käyttävien yhtiöiden, tapauksessa. Yliar-

vostettua yhtiötä ei voi ostaa, eliminoida yliarvostusta ja sen jälkeen tienata 

pilkkomalla yhtiön. Yhtiön arvo päinvastoin pienenisi tällaisessa tilanteessa. 

Usein agenttiongelmia voidaan ratkaista sopivalla palkkio-ohjelmalla. Yliarvos-

tetun yhtiön kohdalla palkkio-ohjelmat voivat päinvastoin pahentaa tilannetta. 

Jos johto saa osakeperusteisia palkkioita, ne vain lisäävät väärinkäytösten uh-

kaa. (Jensen, 2004, s. 4-7) Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä on välttämä-
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tön, jotta yliarvostuksen tuottamaa agenttiongelmaa voidaan hallita. Tämä on-

gelma oli yksi suuri tekijä corporate governance – sääntelyn suurissa muutok-

sissa, kuten Sarbanes-Oxley – lain julkaisussa. Yliarvostetun yhtiön agenttion-

gelman ratkaisun on kuitenkin lähdettävä yhtiön johdosta. Johdon on oltava 

rehellinen ja kyettävä tekemään vaikea päätös, ja ilmoitettava, että yhtiö on 

yliarvostettu markkinoilla tällä hetkellä. Yhtiön kannattaa kärsiä lyhyellä aika-

välillä ja hyötyä pitkällä, eikä toisinpäin. Jos yhtiön pörssikurssi alkaa kasvaa 

liian suureksi, on johdon rauhoitettava markkinoita, eikä innostettava niitä. 

 

2.6 Agenttisuhteen ongelmat 

 

Yksi selittävä tekijä agenttiteorian taustalla on omistajien ja johdon erilainen 

riskinottohalukkuus. Yritysjohto on omistajaa sidotumpi yhtiöön, sillä hänen 

riskinsä ei ole yhtä helposti hajautettavissa kuin omistajien. Tämän vuoksi joh-

to karttaa riskiä osakkaita enemmän. Johto ei halua ryhtyä investointeihin, jot-

ka sijoittajan kannalta näyttävät hyväksyttäviltä, mutta jotka epäonnistuessaan 

voivat johtaa yhtiön konkurssiin. Tällöin johtaja menettäisi asemansa ja kaikki 

siihen liittyvät edut. Johto toimii siis näissä tilanteissa itsekkäästi, ja tämä toi-

minta tapahtuu omistajien hyvinvoinnin kustannuksella. (Kaisanlahti, 2000, s. 

28) Yhtiön hallituksen asemaa voidaan myös selvittää agenttiteorian avulla. 

Yhtiön omistajat valitsevat hallituksen, ja sen keskeisenä tehtävänä on siis 

omistajaintressin valvonta. Hallitus on toimistaan tilivelvollinen omistajille. Vas-

taavasti hallitus nimittää toimitusjohtajan ja ylimmän johdon, ja johto on näin 

ollen tilivelvollinen toimistaan hallitukselle. Hallitus toimii yhtiön johtoraken-

teessa siis samaan aikaan päämiehenä yhtiön johdolle ja agenttina yhtiön 

omistajille. Hallituksen tehtävänä onkin muodostaa toimiva linkki omistajien ja 

johdon välille. Hallituksen intressit eivät välttämättä ole täysin samoja kuin 

omistajien, vaikka säännöillä, valvonnalla ja hyvin suunnitelluilla prosesseilla ja 

palkkauksella päästäänkin lähemmäs optimaalista tilannetta. Näissä tilanteis-

sa pelkät palkkioihin perustuvat motivointikeinot eivät riitä, vaan yhtiöön on 
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asennettava hyvä corporate governance – järjestelmä. (Jensen et al., 2004, s. 

22) 

 

Omistajat voivat hajauttaa riskiä ja tehdä päätöksensä sen vuoksi odotetun 

tuoton perusteella. Johtajien on kuitenkin otettava huomioon, että heidän omat 

palkkionsa tai mahdollisuutensa edetä urallaan voivat heikentyä, jos investointi 

ei tuotakaan odotetulla tavalla. Tämän vuoksi johtajat voivat karttaa riskiä, 

vaikka investoinnilla olisikin positiivinen tuotto-odotus. (Kaplan, Atkinson, 

1989, s. 779) Kuitenkaan riskinottohalukkuus ei ole ainoa selittävä tekijä. Jos 

päämies ei voi saada käsiinsä tietoja ympäristön tilasta, työtaidosta tai toimin-

nan tasosta, voi agentille syntyä moral hazard –tilanne. Agentti voi jättää täl-

löin joitain tehtäviään hoitamatta, sillä agentille aiheutuu työstä haittaa vapaa-

ajan menetyksenä, kun taas päämies hyötyy agentin toiminnasta. Jos päämies 

pystyy valvomaan vain agentin toiminnan tulosta eikä lainkaan toiminnan ta-

soa, voi agentti tehdä omistajan kannalta vääriä ratkaisuja ja väittää, että heik-

ko tulos johtuu epäedullisesta ympäristön tilasta. (Lumijärvi, 1987, s. 16-17) 

 

Toinen agenttiteoriassa esiintyvä ongelma on adverse selection, joka johtuu 

opportunismista, johon toisella sopimusosapuolella on mahdollisuus ennen 

sopimuksen tekoa. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa yhtiö etsii taidoiltaan sopi-

vaa johtajaa tiettyyn tehtävään. Kun paikka on avoinna, se kiinnostaa ensisi-

jaisesti ihmisiä, joiden nykyinen toimenkuva on korkeintaan yhtä hyvä kuin tar-

jottu paikka. Tästä syystä työpaikkaan voi pyrkiä ihmisiä, joilla ei ole tarvittavia 

ominaisuuksia kyseiseen työhön. Adverse selection –ongelma johtuu siis siitä, 

että agentti tulkitsee tahallaan väärin informaatiota voidakseen toimia toisin, 

kuin päämies olisi halunnut. Jos esimerkiksi agentin ammattitaitoa ei voida 

tarkkailla, voi agentti ilmoittaa, että hän on ammattitaitoisempi kuin mitä hän 

oikeasti on. 

 

Moral hazard ja adverse selection voivat olla joskus vaikeita erottaa toisistaan. 

Milgrom ja Roberts antavat esimerkin tällaisesta tilanteesta. Yhdysvalloissa 
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tehtiin 1990-luvun alussa tutkimus, jossa selvitettiin, millaiset autot ohittavat 

Washingtonissa stop merkin pysähtymättä. Tuloksista huomattiin, että Volvon 

osuus oli suurempi kuin mitä kyseisen merkin osuus autoista Washingtonissa 

antoi aihetta odottaa. Tulos oli hieman yllättävä, sillä Volvoa pidetään yleisesti 

erittäin turvallisena, ylemmän keskiluokan suosimana autona. Tätä tulosta voi-

daan tulkita moral hazard –tilanteena. Volvoa pidetään niin turvallisena auto-

na, että kuljettajat uskaltavat ottaa riskejä ajaessaan sillä. Auto on jo itsessään 

turvallisuuden takeena. Sama tulos voidaan kuitenkin tulkita myös adverse se-

lection –tilanteena. Ihmiset, jotka ostavat Volvon, voivat tietää olevansa huoli-

mattomia liikenteessä esimerkiksi lasten takia, ja näin he tietävät, että heillä on 

suurempi todennäköisyys virheisiin liikenteessä kuin suurimmalla osalla ihmi-

sistä. Tällöin Volvon maine turvallisena autona on houkutteleva heille. Tässä 

tilanteessa tulee esille myös tiedon asymmetrisyys, sillä ostaja tietää oman 

ajokäyttäytymisensä aina myyjää paremmin. Kuitenkin adverse selection –

tilanteen kritiikkinä voidaan esittää, että tässä tapauksessa tiedon asymmetri-

syys ei vaikuta välttämättä auton hintaan, ja tällöin kyseessä ei olisikaan ad-

verse selection –tilanne. (Milgrom, Roberts, 1992, s. 169) 

 

Yleisesti käytetty keino adverse selection –tapauksissa on sopimus, jossa 

epäpätevät yksilöt karsiutuvat. Yksi esimerkki tällaisesta on myyntiedustajaso-

pimus, jossa palkka määräytyy hyvin suurelta osin myynnin perusteella. Tällai-

sessa tilanteessa adverse selection –ongelmasta selvitään, mutta koska riski 

on tällöin pääosin agentilla, vaatii hän suurempaa kompensaatiota työstään. 

Moral hazard –ongelmaa voi myös yrittää torjua oikeanlaisilla sopimuksilla. 

Jos esimerkiksi hankinnoista vastaavalle johtajalle tarjotaan sopimus, jonka 

mukaan häntä rangaistaan, jos hän ostaa huonolaatuisia tuotteita, johtaja yrit-

tää taatusti pitää huolen, että näin ei pääse käymään. (Kaplan, Atkinson, 

1989, s. 781) Moral hazard –ongelman yhtenä ratkaisuna on esitetty myös 

nurkanvaltausteoriaa. Jos yhtiön osake on vapaan kaupankäynnin kohteena, 

on ulkopuolisilla sijoittajilla mahdollisuus hankkia omistukseensa riittävän suuri 

osuus yhtiön osakkeista, jotta he voivat vaihtaa huonosti toimivan yhtiön joh-
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don. Tällöin sijoittajat ovat sitä mieltä, että yhtiön arvo nousee vaihtamalla te-

hoton johto parempaan. 1980-luvulla tällaisissa nurkanvaltauksissa saatiin 

huomattavia voittoja ja tämä herätti kysymyksiä yhtiöiden johtamisen tasosta. 

(Milgrom, Roberts, 1992, s. 182) 

 

Agenttien motivaatiota voi myös yrittää parantaa suhteellisella arvioinnilla. 

Johtajien saavuttamia tuloksia verrataan muiden vastaavien johtajien tuloksiin 

joko samassa yhtiössä tai samalla toimialalla. Suhteellisella arvioinnilla on kui-

tenkin omat riskinsä. Ainakin samassa yhtiössä toimivilla agenteilla voi olla 

kiusaus pyrkiä sabotoimaan muiden agenttien työtä sen sijaan että pyrkisi pa-

rantamaan omia suorituksiaan näyttääkseen paremmalta suhteellisella seu-

rannalla. Johtajat voivat myös valita projekteja sen mukaan, kuinka hyvin he 

näyttävät niissä pärjäävän, eivätkä absoluuttisen tuoton perusteella. (Lambert, 

2000, s. 35-36) 

 

Omistajan toimiessa yhtiön johtajana on varmaa, että kaikki päätökset ovat 

päämiehen kannalta parhaita mahdollisia. Jos omistaja-johtaja myy osuuden 

yhtiöstään ulkopuolisille, vähenee hänen työmotivaationsa, sillä hänen suh-

teellinen osuutensa yhtiön tuotoista pienenee. Tämän seurauksena johtaja 

voikin haluta käyttää yhä suuremman osan yhtiön tuloista työsuhde-etuina, 

jotka tulevat hänelle edullisemmaksi. Tämä puolestaan lisää vähemmistöomis-

tajien halua valvoa johtajaa, jolloin valvontakustannukset kasvavat. Kuitenkin 

suurimmat kustannukset Jensenin ja Mecklingin mukaan tulevat yhtiölle siitä, 

että omistaja-johtaja ei enää viitsi tehdä niin paljon töitä yhtiön hyväksi kuin ai-

kaisemmin, jolloin hän omisti yhtiön yksin. Hän voi jättää tuottavia hankkeita 

toteuttamatta, koska ne vaativat paljon aikaa ja vaivaa. (Jensen, Meckling, 

1976, s. 11-12) 

 

Jos johtajat eivät toimi sijoittajien haluamalla tavalla, sijoittajilla on mahdolli-

suus puuttua johdon toimintaan ankarallakin kädellä. Kuitenkin radikaaleja 

muutoksia tapahtuu suurissa yhtiöissä melko harvoin. Tähän ristiriitaan voi-
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daan hakea vastausta tarkastelemalla sijoittajia ja heidän mahdollisuuksiaan 

vaikuttaa yhtiöön. Sijoittajien on vaikea saada johtoa maksimoimaan yhtiön 

voittoa, jos heidän omistuksensa on kovin hajautettua. Samalla kun omistajien 

määrä kasvaa, jokaisen yksittäisen omistajan kannustin valvoa johdon toimin-

taa vähenee. Tämä johtuu yhden omistajan suhteellisen omistusosuuden pie-

nenemisestä. Omistajilla on kollektiivinen tarve valvontaan, mutta se ei ole yk-

sittäisen sijoittajan intresseissä kovin korkealla. (Kanniainen, 1996, s. 99) 

Bechtin, Boltonin ja Röellin mukaan corporate governance – säännöt ovat tär-

keitä, koska niiden avulla voidaan ehkäistä hajautetun omistuksen aiheuttama 

valvonnan puute. (Becht et al., 2002, s. 21) Usein yhden yhtiön tilanteeseen ei 

ole suursijoittajillakaan aikaa eikä halua paneutua täydellä teholla, jota muu-

tosten läpivieminen varmasti vaatisi. 

 

Jos vähemmistösijoittaja haluaa kyseenalaistaa johdon tehokkuuden, täytyy 

hänen organisoida omistajat johtoa vastaan. Tällaiset taistelut ovat erittäin kal-

liita ja vaivalloisia, ja sijoittajan kanta voittaa harvoin. Vaikka johto saataisiinkin 

näin vaihdettua tehokkaampaan, syntyy taistelusta usein niin suuria kuluja, et-

tä sen alullepannut sijoittaja jää tappiolle. Lisäksi täytyy muistaa, että tällai-

seen valtataisteluun käynyt kantaa itse suurimman osan kustannuksista, kun 

taas mahdolliset saavutetut tulokset jakautuvat kaikille osakkeenomistajille. 

Holmstromin ja Kaplanin mukaan omistuksen institutionalisoituminen on johta-

nut siihen, että yhtiön johdon toimia voidaan arvioida entistä tarkemmin. Insti-

tutionaalisten sijoittajien rahoista vastaavat ammattimaiset sijoittajat, joiden 

työnä on seurata sijoituskohteina olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksellisuutta. 

Yhä suurempi määrä osakkeista on heidän hallinnassaan. (Holmstrom, Kap-

lan, 2003, s. 14) Suurilla institutionaalisilla sijoittajilla on usein keinoja vaikut-

taa yhtiöiden päätöksentekoon. Ne voivat vaikuttaa yhtiöiden johtoon joko 

epäsuoralla painostuksella tai suoraan, mikäli yhtiön hallitukseen on saatu 

oma edustaja. (Root, 1998, s. 36) 
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Tätä ongelmaa ei olisi ainakaan samassa mittakaavassa, mikäli yhtiöiden 

omistus olisi keskitetympää. Tällöin suurilla omistajilla olisi paremmat mahdol-

lisuudet korvata tehoton johto uudella. Kuitenkin osakesijoittajille on hyödylli-

sempää hallita optimaalisesti hajautettua salkkua kuin omistaa paljon muuta-

masta yhtiöstä. Tällöin heidän tuotto-odotuksensa suhteessa riskiin on huo-

mattavasti parempi. Toisin sanoen laajan omistuksen hyödyt eivät ole haittoja 

suuremmat, ja tämän vuoksi sijoittajat hajauttavat omistustaan enemmän kuin 

johtajien tehokkaan valvonnan kannalta olisi optimaalista. (Grinblatt, Titman, 

2002, s. 631) Yhtiön hallituksen rooli korostuukin johdon toiminnan valvonnas-

sa. Grinblattin ja Titmanin mukaan siihen on monta syytä. Hallitukset ovat pie-

nentyneet ja muuttuneet riippumattomimmiksi yhtiöstä. Lisäksi yhä suurempi 

osa hallituksen palkkioista maksetaan osakkeina. Hallituksen rooliin palaan 

kuitenkin myöhemmin tutkielmassani. Myös rahalaitoksilla on oma roolinsa yh-

tiön toiminnan valvonnassa. Jos yhtiön velkaantumisaste on pieni, ei velkojilla 

yleensä ole suurta halua valvoa yhtiön johtoa, sillä he voivat olla melko varmo-

ja siitä, että yhtiön kaatuessakin he saisivat omat varansa takaisin. Tällöin lai-

nanantajat eivät välittäisi niin paljoa, vaikka yhtiön johto toimisi huonosti. Jos 

yhtiöllä on paljon pankkilainaa, voi pankilla olla vastaavasti paljon vaikutusval-

taa johdon tekemiin päätöksiin. Tällöin johto voi toimia sijoittajien kannalta liian 

konservatiivisesti ja karttaa riskejä. Pankilla on hyvä syy valvoa johdon teke-

misiä, sillä se haluaa olla varma, että se saa saatavansa takaisin. (Grinblatt, 

Titman, 2002, s. 643) 

 

Yhtiön johdon toimintaan vaikuttaa neljä sitä kontrolloivaa voimaa, jotka pyrki-

vät estämään agenttiteoriasta kumpuavia ongelmia. Näitä voimia ovat pää-

omamarkkinat, yhtiötä koskeva sääntely, tuotteiden ja palveluiden loppumark-

kinat sekä yhtiön sisäinen valvontajärjestelmä. Tuotteiden ja palveluiden lop-

pumarkkinat ohjaavat väistämättä yhtiön toimintaa, sillä mikäli yhtiö ei tuota 

asiakkailleen palveluita kilpailukykyiseen hintaan, se ei voi selviytyä kilpailluilla 

markkinoilla. Kuitenkin näiden markkinoiden ohjaus on varsin jähmeää, ja jos 
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yhtiössä tehdään muutoksia vasta, kun loppumarkkinoilla huomataan ongel-

mia, on todennäköisesti jo liian myöhäistä. 

 

Pääomamarkkinoiden ohjausvoima puolestaan perustuu mahdollisuuteen os-

taa yhtiö hankkimalla enemmistö sen osakkeista ja vaihtamalla tehoton johto 

uuteen. Lainsäädäntö ja muu sääntely puolestaan antaa viitekehyksen kontrol-

lointiin, mutta se ei pysty estämään johdon mahdollista opportunistista käyttäy-

tymistä. Jensenin mukaan sisäinen valvontajärjestelmä puolestaan ei yleensä 

onnistu ohjaamaan johdon työskentelyä siten, että yhtiön arvo maksimoituisi. 

Hän mainitsee esimerkkinä, että hyvin harvat yhtiöt ovat tehneet suuria strate-

gisia muutoksia toimintaansa, elleivät he ole kokeneet merkittävää kriisiä joko 

pääomamarkkinoilla, lopputuotemarkkinoilla tai sääntelyn vuoksi. Sisäisen val-

vontajärjestelmän tarkoitus puolestaan on varoittaa yhtiötä ennen kuin varoitus 

tulee yhtiön ulkopuolelta. Tätä taustaa vasten voidaan todeta, että sisäiset val-

vontajärjestelmät toimivat harvoin sillä tavalla kuin niiden pitäisi toimia. Toimi-

van sisäisen valvontajärjestelmän on huolehdittava siitä, että yhtiö voi tehdä 

strategisia muutoksia myös ilman ulkopuolista pakottavaa vaikutusta tai kriisiä. 

(Jensen, 1993, s. 24, 40) 

 

On tärkeää, että sisäisen valvontajärjestelmän perusteella yhtiö osaisi tehdä 

muutoksia. Järjestelmän olisi huomattava liiketoiminnalle oleelliset riskit, ja yh-

tiön johdon tulisi reagoida näihin riskeihin. Esimerkiksi IBM ei aikoinaan rea-

goinut tarpeeksi nopeasti, kun tietokoneiden myynti kotitalouksille alkoi kas-

vaa, ja tämä aiheutti yhtiölle miljardien tappiot. Jensenin mukaan sisäisissä 

valvontajärjestelmissä on usein kaksi merkittävää puutetta. Ne huomaavat on-

gelmat, mutta ongelmiin reagoidaan liian myöhään ja suurten muutosten te-

kemiseen kuluu liian pitkä aika. (Jensen, 1993, s. 29) Reagoinnin nopeus voi 

olla erona menestyksen ja epäonnistumisen välillä. 

 

Tilintarkastus on yksi yhtiön toiminnan valvonnan muoto. Tilinpäätöksen oi-

keellisuus vahvistetaan käyttämällä riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita. 
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Myös yhtiön sisäinen valvonta on erittäin tärkeää moral hazardin ehkäisemi-

seksi. Tehokkaan sisäisen valvonnan avulla pienennetään yksilöiden mahdol-

lisuutta itsekkääseen, yhtiön kannalta ei-toivottavaan käyttäytymiseen. Esi-

merkkinä käytännön sisäisestä valvonnasta voi olla kellokorttijärjestelmä, jolla 

voidaan tarkkailla, milloin työntekijät saapuvat töihin ja milloin he lähtevät pois. 

(Milgrom, Roberts, 1992, s. 186) Myös yhtiön raportointi voi osaltaan olla pois-

tamassa moral hazard –ongelmaa. Jos yhtiön tiedotuspolitiikka on avointa, 

vähenee tiedon asymmetrisyys oleellisesti. 

 

Beaverin mukaan yhtiö voi palkata ulkopuolisen valvojan tai asiantuntijan to-

teamaan, että yhtiön johto ei jätä mitään tärkeää tietoa raportoimatta omistajil-

le. Käytännössä tämä asiantuntija on usein tilintarkastaja. (Beaver, 1998, s. 

32) Kuitenkin on syytä muistaa, että tilintarkastajallakaan ei ole mahdollisuutta 

saada kaikkea tietoa mitä yhtiön toimivalla johdolla on. Pieni epävarmuustekijä 

on aina olemassa. Kuitenkin tilintarkastuksella saadaan riskit tiedon asymmet-

risyydestä huomattavasti pienemmiksi. Beaver mainitsee myös, että yksi mie-

lenkiintoinen agenttiteorian näkökulma on se, että tilintarkastuksesta hyötyy 

omistajien lisäksi myös johto. Jos yhtiön raportointia ja tilintarkastusta ei ole 

järjestetty riittävän hyvin ja omistajat epäilevät, että johto toimii opportunisti-

sesti omaa etua tavoitellen, on omistajien intresseissä siirtää mahdollisimman 

paljon yrityksen riskistä johdon kannettavaksi. Ääritapauksissa omistajat eivät 

ehkä ole halukkaita palkkaamaan epäilemiään johtajia. Avoimella raportoinnilla 

johtajat voittavat omistajien luottamuksen ja heidän riskinsä pienenee ja tuotot 

voivat kasvaa. Näin ollen johtokin on mahdollista motivoida avoimen rapor-

toinnin ja tilintarkastuksen kannattajiksi. (Beaver, 1998, s. 32) 

 

Agenttisuhteen ongelmien perustana voidaan pitää tiedon asymmetrisyyttä. 

Johtajan ilmoittamissa ja todellisissa taidoissa tai erikoistumistasossa voi olla 

eroja. Lisäksi omistajilla on vain rajalliset mahdollisuudet valvoa johtajan työn 

määrää ja laatua. Tilannetta ei paranna se tosiasia, että valvonnan ja sen 

suunnittelun kannalta tärkein saatavilla oleva tieto on johtajilla, joita valvotaan, 
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eikä omistajilla, jotka johtoa valvovat. Tästä johtuen johtajat eivät aina välttä-

mättä halua antaa omistajille kaikkea henkilökohtaista tietoaan siinä pelossa, 

että sitä käytetään heitä itseään vastaan. Koska johtajien suoritusta, eli heidän 

työnsä laatua, ei voi mitata, tapahtuu johtajien arvostaminen usein heidän 

työnsä tulosten perusteella. Sinänsä tämä on järkevää ja usein ainoa tapa, 

mutta tämäkään ei ole aivan ongelmatonta. 

 

Johtaja voi työskennellä lujasti ja uhrata vapaa-aikaansa, mutta kaikki työn 

muuttujat eivät ole hänen hallittavissaan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa koko 

toimialalla menee huonosti, ei johtajan kovakaan työ välttämättä näy yhtiön tu-

loksessa. Myös tämä johtaa osaltaan siihen, että johtajalla on aina riskiä, kun 

hän valitsee, uhraako hän vapaa-aikaansa saadakseen yhtiön tuottamaan 

enemmän tai käyttääkö hän luontaisetuja vai sijoittaako hän saman verran sen 

sijaan yhtiön tuloa tuottaviin investointeihin. Olisikin tärkeää pystyä kehittä-

mään yhtiölle sellainen palkkiojärjestelmä, joka saisi johtajan itse valitsemaan 

toimintansa niin, että se on myös omistajien haluamaa käyttäytymistä. Kaplan 

ja Atkinson toteavat, että kun omistajat ja johtajat tekevät sopimuksen, on tu-

losperusteinen sopimus vasta toiseksi paras vaihtoehto. Heidän mukaansa 

kiinteä palkka olisi yhtiölle paras vaihtoehto, jos johdon työn laatua pystyttäi-

siin aukottomasti valvomaan. (Kaplan, Atkinson, 1989, s. 782) Jos yhtiö päät-

tää käyttää johdon palkkauksessa tulosperusteista mallia, on heidän määritet-

tävä, mitä johdon toimia he mittaavat ja arvioivat. Valvonnan ja mittausten kus-

tannukset ovat sitä suuremmat, mitä useampaa eri toimintoa ja tulosta omista-

jat valvovat. Tämän vuoksi johdon palkkauksen tulisi perustua pienimpään 

mahdolliseen määrään eri mitattavia toimintoja. (Milgrom, Roberts, 1992, s. 

444) 

 

Agenttisuhteen ongelmia voidaan kuvata myös esimerkein. Jos toimitusjohtaja 

omistaa yrityksen, hän voi vältellä työntekoa ja käyttää luontaisetuja siihen pis-

teeseen saakka, jossa näiden etuuksien odotettu hyöty on yhtä suuri kuin mitä 

saataisiin, jos varat sijoitettaisiin yrityksen ulkopuolelle. Johtaja ei kuitenkaan 
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tässä tapauksessa käytä etuuksia tämän enempää, koska silloin hänen koko-

naishyötynsä laskisi yrityksen voiton pienenemisen myötä vähentyneinä osak-

keenomistajan tuloina. Tässä tapauksessa osakeomistus toimii johtajan moti-

voijana. Jos toimitusjohtaja ei ole osakkeenomistaja vaan hän on pelkästään 

agentin roolissa, eikä hänen suoritustaan valvota riittävän tarkasti, voi agentti 

hyötyä laiskottelemalla. Tällöin työnteko aiheuttaisi agentille negatiivisen hyö-

dyn. (Lumijärvi, 1987, s. 15) Agentin motivaatio käyttää yhtiön omaisuutta 

omaksi hyödykseen on siis sitä suurempi, mitä vähemmän se vaikuttaa agen-

tin omiin tuloihin. Grinblatt ja Titman antavat kirjassaan tästä esimerkin. Olete-

taan, että agentti omistaa yhden prosentin yhtiön osakkeista. Tällöin jokainen 

hänen omaksi hyödyksi käyttämänsä euro maksaa johtajalle vain yhden sentin 

ja loput 99 senttiä menisivät muiden omistajien maksettavaksi. Jos johtaja 

esimerkiksi ostaisi yhtiön rahoilla omaan käyttöönsä yksityiskoneen miljoonal-

la, kärsisi hän siitä yhtiön arvonalentumisen muodossa vain 10000 euron tap-

pion. (Grinblatt, Titman, 2002, s. 630) 

 

Agenttisuhdetta voidaan tarkastella myös kansantaloudellisen mikroteorian va-

lossa. Tällöin oletuksena on, että sekä agentti että päämies ovat omaa hyvin-

vointia tavoittelevia rationaalisia ihmisiä. He pyrkivät maksimoimaan rahallista 

hyötyään, ja tämän lisäksi myös erilaiset luontaisedut sekä ei-rahalliset edut. 

Tällaisia etuja voivat olla hyvät työskentelyolosuhteet tai joustavat työajat. 

Teorian mukaan molemmat osapuolet arvostavat vapaa-aikaa työtä enem-

män. Tätä näkemystä on kuitenkin arvosteltu, sillä suuri osa johtajista tekee 

töitä liikaa eikä liian vähän. Kun työ on haasteellista ja palkitsevaa, ei johtaja 

välttämättä aina asetakaan etusijalle vapaa-aikaa. Koska agentin preferens-

seissä oma hyvinvointi ohittaa omistajien hyvinvoinnin, pyrkii agentti maksi-

moimaan oman hyötynsä osakkeenomistajien hyödyn sijaan. 

 

Omistajan lopullinen hyöty muodostuu yrityksestä saatavasta tulosta, josta on 

poistettu agentin palkkio. Omistajat pyrkivät tietysti valitsemaan palkkiojärjes-

telmän, joka optimoi heidän oman hyötynsä. Päämiehelle olisi optimaalista, jos 
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sopimus olisi sellainen, jossa agentin koko palkkio perustuisi saavutettuihin tu-

loksiin. Kuitenkin agentti vaatii, että sopimus takaa hänelle tietyn vähimmäis-

hyödyn, sillä muuten hän ei ota työtä vastaan. Agenttiteoria olettaa, että pää-

mies on sellaisessa asemassa, että hän voi suunnitella ja tarkkailla palkkiojär-

jestelmää. Lisäksi oletetaan, että mikäli toiminnassa tapahtuu parannuksia, ne 

koituvat aina päämiehen eduksi. (Lumijärvi, 1987, s. 11-12) 

 

Mielestäni voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, onko asia aina näin. Johto voi 

joskus toimia opportunistisesti omaksi edukseen. Teorian mukaan tulosperus-

teinen palkkiojärjestelmä takaa parhaiten sen, että johto toimii omistajien in-

tressien mukaan. Kuitenkin voi olla tilanteita, joissa johto toimii näennäisesti 

oikein, mutta tosiasiassa ajaakin vain omaa etuaan. Oletetaan esimerkiksi, et-

tä teollisuusyrityksessä pohditaan uutta investointia. Investointipäätöksen te-

kevä johtaja on vaihtamassa yhtiön sisällä uuteen toimipaikkaan. Hän tietää, 

että tekemällä investoinnin hänen yksikkönsä tämän vuoden tulos laskee ja si-

tä kautta hänen omat tulosperusteiset palkkiot pienenevät. Hän tietää kuiten-

kin myös sen, että tulevaisuudessa sijoitus on yhtiölle kannattava ja investointi 

maksaa itsensä takaisin korkojen kera. Nyt omistajien hyötyä ajatellen johtajan 

pitäisi toteuttaa investointi, mutta tällaisessa tapauksessa voi hänellä olla kiu-

saus siirtää investoinnista päättämistä vuodella, jolloin hänen johdollaan yksi-

kön tulos näyttäisi paremmalta. Tällöin hänen henkilökohtaiset palkkionsa oli-

sivat suuremmat ja mahdollisuus vaihtaa haluttuun uuteen toimipaikkaan kas-

vaa. Näin ollen bonuspalkkaus ei johdakaan haluttuun lopputulokseen. 

 

2.7 Agenttiteorian analysointia 

 

Taloustieteilijöiden mukaan päämies-agentti ongelman aiheuttaa pääasialli-

sesti johtajien oman edun tavoittelu. Mielestäni ei kuitenkaan asiaa voida käsi-

tellä näin suoraviivaisesti. Suurin osa johtajista on rehellisiä ihmisiä, jotka var-

masti tekevät parhaansa edustamansa yhtiön eteen. Kuitenkaan he eivät aina 
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toimi yhtiön arvoa maksimoivasti. Grinblattin ja Titmanin mukaan tämä johtuu 

siitä, että johtajat tekevät mielestään työtä useammalle sidosryhmälle kuin 

vain sijoittajille. He ovat lojaaleja työntekijöitään kohtaan. Kukaan ei saa nau-

tintoa ihmisten irtisanomisesta, mutta on tyydyttävää nähdä, että alaisilla on 

hyvät mahdollisuudet edetä työssään. (Grinblatt, Titman, 2002, s. 628) Tämä 

näkemys ottaa mielestäni paremmin inhimilliset näkökohdat huomioon kuin 

perinteinen, johtajien ahneuteen tai laiskuuteen perustuva näkemys. 

 

Grinblatt ja Titman kirjoittavat, että johtajilla on kolme pääasiallista sidosryh-

mää: sijoittajat, työntekijät sekä asiakkaat ja tavarantoimittajat. Päätöksiä teh-

dessä johto pyrkii usein kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. On täysin 

ymmärrettävää, että johtajat ajattelevat päätöksiä tehdessään työntekijöitä ja 

tavarantoimittajiaan, sillä näiden kanssa johto on päivittäisessä kanssakäymi-

sessä. Heidän välilleen voi syntyä henkilökohtaisia siteitä, jotka ovat päätöksiä 

tehdessä ratkaisevan tärkeitä. Sijoittajat sen sijaan ovat usein kasvoton omis-

tajajoukko, johon johdolla ei ole yhtä vahvaa henkilökohtaista sidettä. Johtajan 

side työntekijöihin myös syvenee ajan kuluessa. (Grinblatt, Titman, 2002, s. 

629) Monta vuotta samassa yhtiössä toiminut johtaja voi olla joidenkin alais-

tensa kanssa erittäin hyvä ystävä, ja tällöin hän ei vaikeita päätöksiä tehtäessä 

todennäköisesti ole objektiivinen, vaan tekee päätöksensä osittain tunnesyillä. 

Tämä on psykologisesti ajatellenkin aivan luonnollista. 

 

Edellä olen käsitellyt agenttiteoriaa, ja todennut, että agentti saadaan toimi-

maan päämiehen etujen mukaisesti valvomalla häntä ja käyttämällä sopivaa 

tulosperusteista palkkiojärjestelmää. Tämä aiheuttaa tietenkin omistajille kus-

tannuksia. Agenttisuhteen kustannukset koostuvat kolmesta eri osasta. Kus-

tannuksia syntyy tietenkin agentin valvonnasta. Näiden kustannusten määrä 

riippuu tietenkin valvonnan laadusta ja määrästä. Toinen kustannuserä pyrkii 

siihen, ettei agentti toimi päämiehen kannalta haitallisesti. Päämies voi luvata 

johtajalle palkkion, jonka johtaja menettää, mikäli hänen työnsä tulos ei vastaa 

sitä, mitä on etukäteen sovittu. Näitä kuluja kutsutaan bonding –kuluiksi eli ta-
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kuukustannuksiksi. Kolmas kustannuserä on se päämiehen hyvinvoinnin las-

ku, joka valvonnasta ja tulosperusteisesta palkkauksesta huolimatta aiheutuu 

agentin toimenpiteiden seurauksena. Agenttikustannukset nousevat sitä kor-

keammiksi, mitä enemmän päämiehen ja agentin intressit eroavat toisistaan. 

Tällöin omistajien on tietenkin valvottava johtoa tarkemmin, ja tämä lisää kus-

tannuksia. Molempien osapuolten kannattaisi kuitenkin pyrkiä agenttikustan-

nusten laskemiseen, sillä tällöin saatu hyöty jakautuu sekä päämiehelle että 

agentille. (Lumijärvi, 1987, s. 15-16) Tällöin päämiehen kustannukset tietenkin 

laskevat, sillä päämieshän maksaa agenttikustannukset. Lisäksi agentti hyötyy 

kustannussäästöistä välillisesti, sillä omistajat ottavat palkkauksessaan huo-

mioon agenttikustannukset. 

 

Agenttiteoria tarjoaa oivan perustan, kun lähdetään miettimään yritysten hyvän 

johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittymistä. Minun mielestäni agenttiteoria on 

eräässä suhteessa kuitenkin erittäin ristiriitainen tämänhetkisen corporate go-

vernance -ajattelun näkökulmasta. Nykyisen käsityksen mukaan yhtiön johdon 

palkkauksen tulisi olla ainakin jossain määrin tulosperusteista. Erilaiset optio-

ohjelmat ovat käytettyjä ja suositeltavia. Toisaalta agenttikirjallisuudessa on 

todettu, että teoreettisesti paras vaihtoehto olisi antaa johtajille kiinteä palkka, 

jolloin kaikki riski olisi omistajilla. Tällöin johtajat uskaltaisivat tehdä päätöksiä 

rohkeammin, sillä hekin olisivat riskinottohalukkuudessaan neutraaleja. Tämä 

kuitenkin edellyttäisi sitä, että omistajat voisivat valvoa johtajia niin hyvin, että 

he saisivat kaiken saman informaation kuin johtajilla on. 

 

Tulosperusteinen palkkaus on vasta toiseksi paras vaihtoehto. Siihen on kui-

tenkin mentävä, sillä omistajat eivät voi valvoa johtajia niin hyvin, että heillä 

olisi oikeat perusteet kiinteän palkan maksamiseen. Toisaalta kirjallisuudessa 

todetaan myös, että johtaja toimii parhaiten silloin, kun hänen oma palkkionsa 

riippuu hänen suorituksensa tuloksista eli hän kantaa osan yhtiön riskistä. Täl-

löin hän ei kuluta yhtiön rahoja turhaan, koska se näkyy heti hänen omassa 

palkkiossaan. Eli agenttiteoria tarjoaa kaksi oikeaa ratkaisua omistajien ja joh-
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don väliseen sopimukseen. Toisessa riskiä ei ole johtajilla ollenkaan, ja toises-

sa riskiä pyritään siirtämään mahdollisimman paljon johtajille. 

 

Mielestäni asiaa on lähestyttävä siltä kantilta, että nämä vaihtoehdot ovat yh-

den, yhtenäisen janan ääripäitä, ja kullekin yhtiölle sopiva ratkaisu löytyy ta-

pauskohtaisesti tältä janalta jostakin ääripäiden väliltä. Mielestäni johtajille ei 

voi antaa kiinteää palkkaa, koska käytännössä heitä ei voi valvoa niin tarkasti 

kuin kiinteä palkkaus edellyttää. Kuitenkaan palkka ei saa olla vain tulosperus-

teinenkaan, sillä tällöin kaikki riski olisi johtajalla, ja halukkaita, kyvykkäitä joh-

tajia voisi olla vaikea hankkia. Lisäksi täydellinen tulosperusteisuus voisi joh-

taa siihen, että johtajat eivät uskaltaisi ottaa minkäänlaisia riskejä. Liike-

elämässä kuitenkin on uskallettava ottaa oikeanlaisia riskejä menestyäkseen. 

Lisäksi asiaa käsitellessä ei saa unohtaa inhimillistä puolta. Johtajatkin ovat 

ihmisiä, ja heille muodostuu ihmissuhteita kanssakäymisestä muiden ihmisten 

kanssa. Näin ollen kaikkia johtajien päätöksiä ei motivoi pelkästään raha. Tä-

män vuoksi parhaatkin johtajat toimivat välillä sijoittajien kannalta irrationaali-

sesti. He kantavat vastuunsa myös työntekijöistä. Kaikkia arvoja ei voi eikä pi-

dä mitata pelkästään rahana tai prosentteina. Mielestäni johtajan tehtävä on 

kasvattaa yhtiön arvoa ottamalla kuitenkin muutkin sidosryhmät kuin sijoittajat 

huomioon. Tällöin päästään inhimillisellä tavalla kaikkein lähimmäksi yhtiön 

teoreettista tarkoitusta eli voiton maksimointia. 

 

Corporate governance yrittää osaltaan ratkaista agenttiteoriasta kumpuavia 

ongelmia. Moral hazard- ja adverse selection –ongelmia voi pienentää paran-

tamalla yhtiön valvontajärjestelmää. Yritysten kannattaa ohjata riittävästi re-

sursseja valvontaan ja tiedon vahvistamiseen. Olisi hyvä pystyä estämään 

epäsopiva toiminta jo etukäteen kiinnittämällä huomiota riskeihin ja havaitse-

malla mahdolliset ongelmat jo ennen niiden realisoitumista. Kun yhtiö perustaa 

sisäisen valvonnan osaston, sen tavoitteena on saada järjestelmä, joka auttaa 

yhtiötä tavoitteidensa saavuttamisessa. Valvontajärjestelmä koostuu monista 

määritellyistä käytännöistä, joiden tavoitteena on antaa eri sidosryhmille riittä-
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vä varmuus siitä, että yhtiön kannalta tärkeät tavoitteet saavutetaan. Mielestä-

ni järkevästi rakennettu valvontajärjestelmä on paras keino varmistaa johtajien 

toivottu käyttäytyminen, sillä hyvä järjestelmä poistaa johtajilta mahdollisuuden 

oman etunsa ajamiseen. Järjestelmää kehitettäessä on päätettävä, tarkastel-

laanko johtajan työtä vai työn tuloksia. Nykyisin trendinä on keskittyä enem-

män työn tuloksiin, sillä varsinaisen työsuorituksen tarkkailu voi olla monesti 

kohtuuttoman vaikeaa. 
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3. Corporate governance 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi, mitä corporate governance on. Tutkin, mitkä lait 

ja asetukset määrittelevät suomalaisen johtamis- ja hallintojärjestelmän ja ver-

taan näiden ohjeistusta Sarbanes-Oxley – lain vaatimuksiin. 

 

3.1 Suomen lait ja viranomaisohjeet 

 

Hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää käsitellään Suomen lainsäädännössä 

muun muassa osakeyhtiölaissa (734/1978), tilintarkastuslaissa (936/1994),  

vakuutusyhtiölaissa (1062/1979), arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) sekä 

laissa luottolaitostoiminnasta (1607/1993). Kyseisissä laeissa käsitellään myös 

ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan liittyviä kysymyksiä. Suomessa yritysten on 

noudatettava kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimista koskevia säännöksiä ja 

määräyksiä. (KPMG, 2003a, s. 14) Kirjanpitolaissa (1336/1997) vaaditaan, et-

tä yrityksen tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvolli-

sen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, jotta sijoittajille muodos-

tuu oikea ja riittävä kuva yrityksestä. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää erityistapauksissa 

siitä, saadaanko poiketa tilinpäätöksen laatimista koskevista säännöksistä oi-

kean ja riittävän kuvan antamiseksi. (KPL 3:2) 
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3.1.1 Osakeyhtiölaki 

 

Osakeyhtiölaki säätelee corporate governancen perusasioita. Siinä säädetään 

muun muassa mitä ylimpiä hallintoelimiä yhtiöllä on oltava, ja mikä on niiden 

välinen työnjako. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukai-

sesta järjestämisestä. Jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tulee hänen hoitaa yhtiön 

juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

(OYL 8:6) Hallituksen toimivalta yrityksen johdossa perustuu siis osakeyhtiöla-

kiin. Osakeyhtiölaki määrittelee myös hallinnon keskinäisiä suhteita. Esimer-

kiksi osakeyhtiölain 8. luvun 3. pykälässä määrätään, että toimitusjohtajan ni-

mittää hallitus tai, jos yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty, hallintoneuvosto. 

(OYL 8:3) 

 

Osakeyhtiölaki velvoittaa yrityksen johdon järjestämään organisaation johtami-

sen ja toiminnan, sekä edistämään aina yhtiön etua. Lisäksi laissa on säädös, 

jonka mukaan toimitusjohtajan vastuulla on huolehtia siitä, että kirjanpito on 

lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksen on 

puolestaan huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 

asianmukaista. (OYL 8:6) Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen raportointijärjes-

telmässä ei saa olla puutteita. Osakkeenomistajien vähemmistönsuojaa kos-

kevat määräykset sekä säännökset varallisuus- ja hallinnointioikeuksien käyt-

tämisestä ovat myös osakeyhtiölaissa. Siten laissa on yksityiskohtaiset, pakot-

tavat säännökset ääni-, kysely- ja aloiteoikeudesta sekä yhtiökokouksen jär-

jestämisestä. Osakeyhtiölaissa on myös vaatimus osakkeenomistajien yhden-

vertaisesta kohtelusta. (TT, 2003) 

 

3.1.2 Arvopaperimarkkinalaki 

 

Arvopaperimarkkinalaissa painotetaan sitä, että yrityksen toiminnan on oltava 

rehellistä ja läpinäkyvää. Arvopapereita ei saa markkinoida eikä hankkia elin-
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keinotoiminnassa antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taik-

ka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. 

(AML 2:1) Jos yhtiö on julkisesti noteerattu, on sen julkaistava kaikki tieto, mil-

lä voi olla merkitystä osakkeen arvoon. Lisäksi arvopaperimarkkinalaki kieltää 

sisäpiirin tiedon hyväksikäytön kaupankäynnissä. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että yrityksen johto ei saa hyötyä siitä, että se tietää enemmän kuin taval-

liset sijoittajat. Rangaistus sisäpiirintiedon väärinkäytöstä säädetään rikoslain 

51 luvun 1 ja 2 §:ssä. (AML 5:1) 

 

3.1.3 Viranomaismääräykset ja muut ohjeet 

 

Helsingin Pörssi, Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Kes-

kusliitto julkaisivat ensimmäisen kerran suositukset pörssiyhtiöiden hallinnoin-

nista helmikuussa 1997. Joulukuussa 2003 julkaistiin päivitetty versio corpora-

te governance suosituksista. Suomessa corporate governancen perustana on 

pakottava lainsäädäntö, ja suositukset on laadittu täydentämään lakisääteisiä 

menettelytapoja. TT:n suosituksen tavoitteena on listayhtiöiden toimintatapo-

jen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen, sijoittajille ja 

osakkeenomistajille annettavan tiedon yhtenäistäminen sekä tiedonkulun te-

hostaminen. Näin suomalaisyhtiöt muuttuvat kiinnostavimmiksi sijoituskohteik-

si sijoittajille. Vuonna 2003 julkaistu suositus on tarkoitettu Helsingin Pörssissä 

listattujen yhtiöiden noudatettaviksi ja se tuli voimaan 1.7.2004. Nämä uudet 

suositukset on otettu osaksi pörssin listautumissääntöjä, joten sen tosiasialli-

nen velvoittavuus on huomattavasti aiempaa TT:n corporate governance -

ohjetta suurempi. Ohje tulee siten noudatettavaksi kaikissa pörssinoteeratuis-

sa yhtiöissä, ja sen noudattaminen on yhtiöiden hallitusten vastuulla. Suositus 

on laadittu noudatettavaksi ns. ”Comply or Explain” -periaatteen mukaisesti si-

ten, että yhtiön tulee noudattaa suositusta kokonaisuudessaan, ja jos yhtiö 

poikkeaa suosituksesta, sen on ilmoitettava poikkeaminen ja poikkeamisen 
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syy. Yhtiön on annettava vuosikertomuksessaan ja Internet-sivuillaan tieto tä-

män suosituksen noudattamisesta. (TT, 2003) 

 

TT:n suosituksessa annetaan yksittäisiä suosituksia yhteensä 57 kappaletta. 

Suosituksia annetaan yhtiökokouksesta, hallintoneuvostosta, hallituksesta, 

hallituksen valiokunnista, toimitusjohtajasta, muusta johdosta, palkitsemisesta, 

sisäpiirihallinnosta, tilintarkastuksesta, tiedottamisesta sekä sisäisestä valvon-

nasta, -tarkastuksesta ja riskienhallinnasta. Näiden suositusten sisältöä käsit-

telen myöhemmin työssäni. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut oman suosituksensa corporate go-

vernance -kysymysten käsittelystä valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyrityk-

sissä marraskuussa 2000. Suositus korostaa hallituksen riippumattomuutta ja 

velvollisuutta pyrkiä omistaja-arvon kasvattamiseen. Myös näiden suositusten 

pääkohdat käyn läpi työssäni. 

 

3.2 Sarbanes-Oxley – laki 

 

Jotta voisimme ymmärtää, miksi Sarbanes-Oxley – laki tehtiin, on syytä tehdä 

pieni katsaus 2000-luvun kuuluisimpaan kirjanpitoskandaaliin maailmalla. En-

ronia pidetään yhtenä pääsyyllisenä Sarbanes-Oxley –lain muodostumiseen. 

Monet laissa olevat muutokset ovat suoraa seurausta Enronin toiminnasta. 

Enronin tapauksen jälkeen esille nousi kysymys johtajien ja tilintarkastajien 

riippumattomuudesta. Tällöin epäiltiin toimijoiden riippumattomuutta, sillä En-

ronin talousosaston johtopaikoilla toimi runsaasti henkilöitä, jotka olivat olleet 

aiemmin Arthur Andersenin tilintarkastajina tarkastamassa Enronia ja pian tä-

män jälkeen siirtyneet Enronin palvelukseen. Tällaisessa tilanteessa riippu-

mattomuus varmasti kyseenalaistuu. Kun tähän lisää vielä tosiasian, että En-

ronin sisäinen tarkastus oli ulkoistettu Andersenille, on selvää, että tilintarkas-

tajat ja johto eivät olleet riippumattomia. On vaikeaa uskoa, että tuollaisessa 
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ympäristössä sisäinen tarkastus veisi tarkastusvaliokunnan tietoon epäilyjä ti-

lintarkastuksen puutteellisuuksista. (Moeller, 2004, s. 10) 

 

Enron oli monikansallinen energiayhtiö. Ennen romahtamistaan se oli Yhdys-

valtain seitsemänneksi suurin yhtiö. Enronin tapauksessa ei kannata syyttää 

pelkästään tilintarkastajia, sillä koko yhtiön corporate governance oli heikkoa. 

Johto peitteli Enronin velkoja ja tuloiksi kirjattiin muun muassa varoja, joita En-

ron säilytti, mutta jotka eivät sille kuuluneet. Kun sisäinen valvonta ei ollut 

kunnossa ja sisäinen tarkastus ja tilintarkastus olivat molemmat samasta yhti-

östä, on jälkeenpäin helppoa nähdä, että koko Enronin johtamis- ja hallintojär-

jestelmä on mahdollistanut väärinkäytökset. 

 

Enronin kohdalla monet valvontajärjestelmät pettivät samanaikaisesti: tilintar-

kastus, laskentaosasto, johtajien palkitseminen, hallituksen suorittama sisäi-

nen valvonta ja analyytikoiden arviointi. Näennäisesti Enron toteutti monia 

corporate governancen ohjeita. Hallitus oli muodostettu pääosin riippumatto-

mista jäsenistä, ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana oli laskentatoimen 

professori Stanford business schoolista. Käytännössä hallitus ja tarkastusva-

liokunta eivät kuitenkaan tehneet työtään riittävän kriittisesti. Vaikka pääsyylli-

siä olivatkin epärehelliset johtajat, hyvällä johtamis- ja hallintojärjestelmällä py-

ritään juuri ennaltaehkäisevään toimintaan, jolloin Enronin kaltaisilta katastro-

feilta vältyttäisiin. (Gordon, 2003, s. 3) 

 

Enronin taloudellinen raportointi oli tarkoituksellisen harhaanjohtavaa. Jo 

vuonna 2001 tilikauden verotettavasta tuloksesta 73 prosenttia syntyi tuloslas-

kelman ulkopuolella olevista erityisyhteisöistä. (Gordon, 2003, s. 7-8) Tämä 

johti siihen, että analyytikot tai muut raportteja tutkineet ihmiset eivät voineet 

täysin ymmärtää Enronin liiketoimintaa. Tämä puolestaan heikensi markkinoi-

den mahdollisuutta valvoa sen toimia. Kun yhtiöllä menee huonosti, lainanan-

tajat ja sijoittajat tarkkailevat yhtiötä suurennuslasilla. Kun yhtiöllä taas näyttää 

menevän hyvin, sen toimintaa ei arvioida niin kriittisesti. Tämä koskee usein 
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myös yhtiön hallituksia. Esimerkiksi Enron näytti erinomaiselta ulospäin, mutta 

totuus paljastuikin toiseksi. Ehkä Enronin hallituskin luotti liikaa yhtiön hyvyy-

teen ja unohti kriittisyyden toiminnastaan. 

 

Gordon arvostelee Enronin hallitusta siitä, että se hyväksyi tällaisen menette-

lyn, ja esti täten yhtiön tehokkaan, markkinoilta tulevan valvonnan. Jos menet-

telyn hyväksyminen johtui liiketoiminnallisista syistä, esimerkiksi yrityssalai-

suuksien paljastumisen pelosta, olisi hallituksen pitänyt tällöin ottaa itse suu-

rempi rooli johdon toiminnan valvonnassa. Nyt tilanne johti siihen, että hallitus 

esti markkinoiden valvonnan tilanteessa, jossa johdolla oli suurten optio-

ohjelmien vuoksi kiusaus väärinkäytöksiin, ja täten helpotti petoksen tekemis-

tä. (Gordon, 2003, s. 7-8) 

 

Myös tilintarkastajien rehellisyys asetettiin kyseenalaiseksi Enronin ja muiden 

skandaalien jälkeen. Yhtiön johdolla oli kiusaus vaikuttaa tilintarkastajiin niin, 

että vilpilliset taloudelliset raportit hyväksyttäisiin, ja samanaikaisesti tilintar-

kastajilla oli yhä suurempi halu myydä asiakkailleen konsulttipalveluja. Tällöin 

yhtiöiden johdolla oli mahdollisuus houkutella tilintarkastusyhteisö toimimaan 

sen eduksi hankkimalla tältä konsultointipalveluita. Tämä johti siihen pistee-

seen asti, että tilintarkastajat myivät tilintarkastuspalvelunsa alihintaan, ja to-

dellinen tilintarkastusyhteisöjen tuotto kertyi asiakkaalle myydyistä lisäpalve-

luista. (Moscato, 2003, s. 13-14) 

 

30 heinäkuuta vuonna 2002 Yhdysvalloissa säädettiin Sarbanes-Oxley –laki, 

jonka tarkoituksena on parantaa yrityksen julkistamien tietojen oikeellisuutta ja 

luotettavuutta. Sarbanes-Oxley vaatii yritysten johtamis- ja hallintojärjestelmiltä 

entistä suurempaa tehokkuutta. Se antaa määräyksiä muun muassa johdon 

raportoinnista, tilinpäätöstietojen julkistamisesta, tilintarkastajien vastuusta ja 

sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sarbanes-Oxleyn vaatimukset koskevat 

Yhdysvalloissa listattuja pörssiyhtiöitä. Laki koskee myös tytäryhtiöitä, jos nii-
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den emoyhtiö on listattuna Yhdysvaltojen pörssissä. Kuitenkin ulkomaisia yhti-

öitä varten säännöissä on poikkeamia. 

 

SOX oli Yhdysvaltain nopea vastareaktio vähenevälle osakemarkkinoiden luot-

tamukselle. Laki luotiin palauttamaan luottamus maan talouteen ja sen toimi-

vuuteen. Se loi viitekehyksen tilintarkastusyhteisöjen valvonnalle, paransi ta-

loudellisen raportoinnin sääntöjä ja vaati tarkempaa raportointia sekä vahvisti 

riippumattomien henkilöiden asemaa niin hallituksessa, valiokunnissa kuin ti-

lintarkastuksessakin. Yhdysvaltain kongressi on kuitenkin antanut SECille suu-

ren roolin tulevien sääntöjen laadinnassa. (Moscato, 2003, s. 30) SOX vaatii 

kaikilta pörssiyhtiöiltä paljon työtä ja se tulee todennäköisesti vähentämään 

mahdollisten Yhdysvaltoihin listautumista suunnittelevien yhtiöiden listautu-

mishalukkuutta. Muutama yhtiö on myös ilmoittanut vetäytyvänsä Yhdysvaltain 

pörssistä Sarbanes-Oxley – lain vuoksi. Etenkin pienille ja keskisuurille yhtiöil-

le SOX:n noudattaminen voisi tulla kohtuuttoman kalliiksi. 

 

3.3 Winterin raportti ja NYSE:n säännöt 

 

EU asetti työryhmän tutkimaan eurooppalaista johtamis- ja hallintokäytäntöä, 

jonka seurauksena julkaistiin marraskuussa 2002 raportti, joka kantaa työryh-

män puheenjohtajan Jaap Winterin mukaan nimeä Winterin raportti. Raportti 

korostaa yhtiön toiminnan riippumattomuutta ja avoimuutta. Siinä suositellaan 

vuosittaisen corporate governance statementin julkaisemista. Raportissa käsi-

tellään yhtiössä noudatettavia hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän sääntö-

jen ja periaatteiden sisältöä. Tämän raportin sisältöä säädellään puitedirektii-

villä. Corporate governance statementin pitäisi sisältää tiedot muun muassa 

yhtiökokouksesta ja sen valtuuksista. Siinä pitäisi olla viittaus yhtiössä käytet-

tyyn kansalliseen corporate governance –koodiin. Lisäksi yhtiön olisi selitettä-

vä comply or explain –käytännön mukaisesti mahdolliset kansallisesta koodis-

ta poikkeamiset. 
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Winterin raportti korostaa hallituksen riippumattomuutta. Yhtiön on eriteltävä 

corporate governance statementissä, ketkä hallituksen jäsenistä ovat riippu-

mattomia ja millä perusteella. Raportissa esitetään tarkastus-, nimitys- ja palk-

kiovaliokuntien perustamista niin, että valiokuntien jäsenistä enemmistö on 

riippumattomia. Hallituksen jäsenien riippumattomuutta tarkasteltaessa rapor-

tissa todetaan, että riippumattomia eivät ole yhtiön palveluksessa olleet kon-

sultit tai neuvonantajat. Heidän karanteeniaikansa on viisi vuotta. Myöskään 

optioiden tai bonusten saajat, hallituksen jäsenen tai ylimmän johdon lähipiiriin 

kuuluvat henkilöt tai osakkeenomistajat jotka omistavat yksin tai ryhmittymänä 

yli 30 prosenttia osakkeista eivät täytä riippumattomuuden kriteereitä. Kun uu-

sia hallituksen jäseniä esitetään, on heistä laadittava riippumattomuusarvio. 

Winterin raportti kehottaa yhtiöitä julkistamaan johdon kannuste- ja palkkiojär-

jestelmän tilinpäätöksessä. Lisäksi se esitellään erikseen yhtiökokoukselle. 

Kannustejärjestelmän kustannusvaikutusten on sisällyttävä tilinpäätökseen. 

Yhtiön on julkaistava tilinpäätöksessä yksittäisten hallituksen jäsenten palkkiot, 

joihin sisältyvät esimerkiksi eläkepaketit tai irtisanomiskorvaukset. Hallituksen 

jäsen ei ole riippumaton, mikäli hän saa osakesidonnaisia palkkioita. (KPMG, 

2003a, s. 21-22) Winterin raporttia en käy työssäni tämän tarkemmin lävitse. 

 

Vuonna 2002 New Yorkin pörssi ja NASDAQ julkaisivat omat corporate gover-

nancea koskevat uudet sääntönsä. Niissä vaadittiin, että sekä hallituksessa, 

palkitsemis- ja nimityskomiteassa on enemmistö riippumattomia jäseniä. Li-

säksi yhtiössä on järjestettävä toimivan johdon ulkopuolisten hallitusten jäsen-

ten kokouksia. Tärkeä säännös on myös se, että osakkeenomistajien on hy-

väksyttävä merkittävimmät optio- ja muut kompensaatiopohjaiset palkkiojärjes-

telmät. (Holmstrom, Kaplan, 2003, s. 23) Myöskään näitä sääntöjä en käsittele 

työssäni myöhemmin. 
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3.4 Corporate governancen osa-alueet 

 

Yritysten organisaatiot ovat aina erilaisia. Hallinto- ja johtamisjärjestelmäkin on 

tämän vuoksi jokaisessa yrityksessä yksilöllinen. Mikä toimii yhdessä yrityk-

sessä, ei välttämättä toimikaan toisessa. Lait ja asetukset luovat perustan, jos-

ta yrityskohtaisilla ratkaisuilla muodostetaan yksilöllinen, juuri kyseisen yrityk-

sen organisaatiossa toimiva järjestelmä. Corporate governancen osa-alueet 

olen maininnut kuviossa 1. Kyseisessä kuviossa olen ajatellut organisaation 

alle kuuluviksi muun muassa hallituksen, mahdollisen hallintoneuvoston ja tar-

kastusvaliokunnan, toimitusjohtajan sekä sen, kuinka näiden osapuolten väli-

set suhteet muotoutuvat. Hyvän järjestelmän kannalta etenkin hallituksen 

asema korostuu. Seuraavaksi tutkin näitä corporate governancen osa-alueita. 

 

3.4.1 Yrityskulttuuri 

 

Yrityskulttuuri syntyy yrityksessä vallitsevasta kokonaisuudesta, joka pohjau-

tuu yrityksen arvoihin ja heijastuu siitä johtamistapaan, palkitsemisjärjestelmiin 

ja kaikkeen muuhunkin toimintaan. Näin yrityskulttuuri luo pohjan koko organi-

saation toiminnalle. Corporate governancen perustana on juuri kyseinen yri-

tyksen arvomaailma. Yrityksessä on ylimmästä johdosta asti oltava aidosti re-

hellinen ilmapiiri, jossa minkään näköistä vilpillistä toimintaa ei hyväksytä, jotta 

hyvällä johtamis- ja hallintojärjestelmällä olisi edellytyksiä toimia tehokkaasti 

yrityksen kannalta. Keskuskauppakamarin vuonna 2004 tekemässä yrityskult-

tuuriselvityksessä todetaan, että suomalaisten yritysten yrityskulttuureissa on 

monia yhteisiä piirteitä. Jokaisessa yrityksessä vallitsee kuitenkin oma kulttuu-

rinsa, joka syntyy yhteisten uskomusten ja kokemusten pohjalta. Suurin osa 

yrityskulttuurista liittyy yrityksessä vallitseviin perusoletuksiin ja ajattelumallei-

hin. (Keskuskauppakamari, 2004) Yritys voi helposti hyötyä hyvin toimivasta 

yrityskulttuuristaan. Jos yrityksen arvot kohtaavat sijoittajien arvot, ja yritys saa 
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ne tuoduksi oikealla tavalla esille, voi se nostaa yrityksen houkuttelevuutta si-

joituskohteena. Yrityskulttuuri heijastuu myös tapaan, jolla yhtiössä käsitellään 

työntekijöitä. On tärkeää, että tieto liikkuu avoimesti paitsi alhaalta ylös, myös 

ylhäältä alaspäin. Tällöin työntekijöiden on helpompi työskennellä. Avoimeen 

ilmapiiriin kannattaa aina pyrkiä. 

 

Yksi osa yrityskulttuuria on yhtiön valvontaympäristö, joka muodostuu johtajien 

ja omistajien suhtautumisesta valvontaan ja sen merkitykseen yhtiölle. Valvon-

taympäristön tukijalkana toimii yhtiön ylimmän johdon suhtautuminen valvon-

taan. Jos johto pitää valvontaa tärkeänä ja toimii sen mukaisesti, muu organi-

saatio aistii tämän ja tällöin yhtiöön kehittyy kulttuuri, jossa käytäntöjä ja toimia 

valvotaan tietoisesti osana yhtiön jokapäiväistä toimintaa. Tällöin myös toden-

näköisyys mahdollisten virheiden löytämiseksi kasvaa. Tarkastusvaliokunta on 

yksi tärkeä osa yhtiön valvontaympäristöä. Sillä on yleensä vastuu yhtiön ta-

loudellisesta raportoinnista sekä sisäisen valvonnan rakenteen suunnittelusta. 

Usein tarkastusvaliokunta pitää huolta myös siitä, että lakeja ja säännöksiä 

noudatetaan yhtiössä. 

 

Yhtiön valvontaympäristö edellyttää, että yhtiössä on kirjallisia ohjeita sisäisen 

valvonnan helpottamiseksi. Nämä ohjeet sisältävät esimerkiksi sääntöjä yhtiön 

sisäisestä valvonnasta, työntekijöiden töiden kuvauksia ja yleisiä yhtiön ohje-

sääntöjä, kuten eettiset säännöt. Yhtiön omistajien kannalta tärkein osa yhtiön 

valvontaympäristöä on sisäisen tarkastuksen osasto. Sen tehtävänä on valvoa 

yhtiön muiden valvontakäytäntöjen tehokkuutta ja toimivuutta, ja se raportoi 

yleensä suoraan tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus on ainoana val-

vontaympäristön osana täysin riippumaton yhtiön johdosta. Riippumattomuus 

onkin välttämätöntä toimivalle sisäiselle tarkastukselle. Itse yhtiölle tärkein osa 

valvontaympäristöä on luotettava henkilökunta. Jos työntekijät ovat rehellisiä 

ja luotettavia, ei mitään valvontaa edes tarvita ja silti pystytään tuottamaan luo-

tettavia taloudellisia raportteja. Rehelliset, tehokkaat ihmiset pystyvät työsken-

telemään korkealla tasolla vaikka heitä valvottaisiin hyvin vähän tai ei ollen-



  50 

kaan. Kun ottaa huomioon luotettavan henkilökunnan arvon yhtiölle, kannat-

taisi yhtiöiden nähdä käytännöt, joilla ihmisiä palkataan, arvioidaan ja palkitaan 

tärkeänä osana valvontajärjestelmää ja kohdentaa riittävästi resursseja näille 

toiminnoille. (Arens, Loebbecke, 1991, s. 289-290) 

 

3.4.2 Yhtiökokous ja hallintoneuvosto 

 

Yhtiökokousta koskevissa TT:n suosituksissa tärkeänä pidetään sitä, että yh-

tiökokouksesta annetaan omistajille etukäteen riittävästi tietoa käsiteltävistä 

asioista. Kauppa- ja teollisuusministeriön suosituksissa korostetaan myös sitä, 

että yhtiön on pyrittävä turvaamaan mahdollisimman laaja edustus yhtiökoko-

uksissa. Pörssiyhtiössä tämä tarkoittaa, että ennakkoilmoittautumista ja yhtiö-

kokouksen täsmäytyspäivää koskevien määräysten on oltava niin joustavia 

kuin se on mahdollista voimassa olevan yhtiö- ja arvo-osuuslainsäädännön 

mukaan. (KTM, 2000) Hallintoneuvostoa koskevissa TT:n suosituksissa tode-

taan, että yhtiön on julkistettava hallintoneuvostoa koskevat tiedot, kuten teh-

tävät, toiminta- ja palkitsemisperiaatteet. Lisäksi hallintoneuvoston toimivalta 

on rajattava hallinnon valvontaan ja ohjeiden antamiseen. Tällöin yrityksen 

operatiivinen johtaminen on yksinkertaisempaa ja helpompaa. Hallintoneuvos-

ton roolista halutaan siis mahdollisimman pieni uudessa corporate governance 

suosituksessa. Kuitenkin pakolliset lainsäädännön määräämät tehtävät hallin-

toneuvoston on suoritettava. Viime vuosina hallintoneuvostojen käyttö onkin jo 

vähentynyt, ja yhtenä syynä tähän voidaan pitää sitä, että hallintoneuvoston 

käytännön mahdollisuudet valvoa yrityksen hallituksen toimintaa ovat melko 

vähäiset. (TT, 2003) Olen sitä mieltä, että nykyisin hallintoneuvosto on käy-

tännössäkin täysin korvattavissa. Järkevä hallituksen työnjako ja valiokuntien 

käyttö hallituksen apuna takaa useimmissa tapauksissa riittävän tehokkaan 

hallinnon. Ja jos valintoja ja nimityksiä tehdessä kiinnitetään huomiota riippu-

mattomuuskysymyksiin, ei hallintoneuvostoa välttämättä tarvita valvomaan yh-

tiön hallitusta. 
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3.4.3 Hallitus 

 

Osakeyhtiölaissa määrätään, että hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toimin-

nan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa 

johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoit-

teet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimin-

nan. PricewaterhouseCoopers Oy:n vuonna 2003 suomalaisten yhtiöiden joh-

dolle tehtyjen haastattelujen perusteella hallituksen tärkeimmiksi tehtäviksi ko-

ettiin tärkeysjärjestyksessä toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen, stra-

tegiasta päättäminen, johdon seuranta, muun ylimmän johdon valinta, yhtiön 

sisäisten valvontajärjestelmien seuranta sekä kuudentena riskienhallinta. (Hir-

vonen et al., 2003, s. 350) Hyvään hallintotapaan kuuluu myös, että hallitus 

huolehtii siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Lisäksi 

hallituksen jäsenten on aina työskenneltävä siten, että yrityksen etu on heidän 

intresseissään etusijalla. 

 

Hallitusta koskevissa suosituksissakin läpinäkyvyys ja tietojen julkistaminen 

koetaan tärkeäksi asiaksi. Hallituksen on laadittava toimintaansa varten kirjal-

linen työjärjestys, jonka keskeinen sisältö on selostettava. Kun yhtiö pitää tili-

kaudellaan hallituksen kokouksia, täytyy sen ilmoittaa kokousten lukumäärä ja 

se, kuinka paljon hallituksen jäseniä keskimäärin on osallistunut näihin koko-

uksiin. Lisäksi hallituksen toimintaa on arvioitava säännöllisesti. Arviointi voi-

daan toteuttaa joko sisäisesti itsearviointina tai antaa se ulkopuolisen asian-

tuntijan suoritettavaksi. (TT, 2003) Suomessa on jo pidemmän aikaa tilintar-

kastuksen yhteydessä suoritettu myös hallinnon tarkastusta. Tällaista tarkas-

tusta eivät muiden maiden tilintarkastajat ole aikaisemmin juurikaan suoritta-

neet. (Blummé, 2003) Hallituksen jäsenten valinnasta on annettu useampi 

suositus, joissa mainitaan muun muassa toimikaudesta ja jäsenten määrästä. 

Jäseniä on hallituksessa oltava vähintään viisi, ja hallituksen jäsenet valitaan 

vuodeksi kerrallaan. Lisäksi suosituksissa kerrotaan tiedot, jotka on annettava 

hallituksen jäsenistä. (TT, 2003) 
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Osakeyhtiölaki asettaa siis yhtiön hallitukselle johdon valvontatehtävän. Halli-

tuksen lähestymistapa johdon toimintaan voi olla joko johdon ohjaukseen tai 

valvontaan keskittyvä. Hirvosen, Niskakankaan ja Steinerin mielestä julkisuus 

korostaa hallituksen valvontatehtävää. He perustelevat väitteensä sillä, että 

hallitus ei tavallisesti saa kunniaa yhtiön menestyksestä, mutta yhtiön ajautu-

essa kriisiin, hallituksen vastuut tuodaan aina esiin. (Hirvonen et al., 2003, s. 

219-220) Tästä syystä hallituksilla on todennäköisesti ulkoista painetta toimia 

valvontakeskeisesti. 

 

Sisäisen valvonnan tehtävänä on pitää yhtiötä mahdollisesti vahingoittavat ris-

kit hyväksyttävällä tasolla ja reagoida niihin välittömästi mikäli kyseinen taso 

ylitetään. Mikäli johto pystyy toimittamaan hallitukselleen ajantasaista, teho-

kasta tietoa toiminnastaan, pystyy hallitus suoriutumaan omista tehtävistään 

tehokkaammin, ja tämä puolestaan tuo lisäarvoa yritykselle. (Root, 1998, s. 

37) Valvontatehtävässään hallituksen on toimittava oma-aloitteisesti, jotta val-

vonta ei jää pelkästään toimitusjohtajalta saatavan informaation varaan. Halli-

tuksen on otettava selvää merkityksellisistä asioista. Yhtiössä on oltava toimi-

va sisäinen raportointijärjestelmä, joka tuottaa hallitukselle riittävästi tietoa 

merkittävistä asioista. Tiedon on oltava myös oikeassa muodossa, jotta halli-

tus pystyy käyttämään sitä ilman erikseen vaadittavaa muokkausta. Hallitus 

voi käyttää valvontatehtävänsä tukena erilaisia päättämiään tavoitteita. Hallitus 

voi asettaa tavoitteet esimerkiksi yhtiön kannattavuudelle tai vakavaraisuudel-

le. Tämän jälkeen hallitus seuraa sisäisen valvonnan avulla säännöllisesti, to-

teutuvatko nämä tavoitteet. (Hirvonen et al., 2003, s. 221-222) 

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on antanut keväällä 2004 kannanoton hal-

litusjäsenten nimeämisestä. Tässä kannanotossa todetaan, että uudistuneiden 

TT:n corporate governance suositusten vuoksi täytyy hallituksen jäsenehdok-

kaan nimi ilmoittaa yhtiökokoukselle. Kannanotossa annetaan suositukseksi, 

että jäsenten etsiminen ja suositteleminen jätetään nimitysvaliokunnille, joissa 

jäseninä olisivat muutaman suurimman osakkeenomistajan edustajat ja halli-
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tuksen puheenjohtaja toimisi asiantuntijajäsenenä. Lopullinen valinta suorite-

taan tietysti yhtiökokouksessa. (KTM, 2004c) Perheyhtiöissä hallituksen valin-

ta on yksinkertaista, sillä yksi perhe valitsee hallituksen. Hallitus koostuu usein 

perheen edustajista, ja heillä on usein parempi tieto yhtiön asioista kuin muilla 

omistajilla. Kuitenkin laki edellyttää, että kaikilla markkinaosapuolilla olisi olta-

va yhtäläinen informaatio käytettävissään. Tästä syystä perhe ei saa käydä 

osakkeillaan kauppaa kuin aika ajoin, sillä osakkeenomistajina heitä ei saa 

saattaa edullisempaan asemaan kuin muita omistajia. (Hirvonen et al. 2003, s. 

33) Hallituksen tulisi ymmärtää, että sen tehtävänä on ajaa toiminnallaan ensi-

sijaisesti osakkeenomistajien etuja. Kuitenkin sen tulisi päätöksiä tehdessään 

ottaa huomioon myös muut sidosryhmät. (Pickett, 2004, s. 59) 

 

Tärkeimmät hallitusta koskevat TT:n suositukset käsittelevät hallituksen jäsen-

ten riippumattomuutta. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumat-

tomia yhtiöstä. Vaikka on suositeltavaa, että hallituksen jäsenet omistavat yh-

tiön osakkeita, vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä 

on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kos-

ka hallituksen tehtävänä on johdon valvonta ja ohjaus, on tarkoituksenmukais-

ta, että hallituksen jäsenillä ei ole riippuvuussuhdetta yhtiöön. Hallituksen on 

itse arvioitava jäsentensä riippumattomuus ja ilmoitettava, ketkä jäsenistä kat-

sotaan riippumattomiksi. Suosituksissa kerrotaan seikkaperäisesti kriteerit, jot-

ka määrittelevät riippumattomuuden. Jäsen ei ole riippumaton yhtiöstä, jos: 

 

1. jäsenellä on työ- tai toimisuhde yhtiöön 

2. jäsen on ollut työ- tai toimisuhteessa yhtiöön viimeisen kolmen vuoden ai-

kana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista 

3. jäsen saa yhtiöltä tai yhtiön toimivaan johtoon kuuluvilta henkilöiltä vähäistä 

suuremman korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista tai muusta 

neuvonnasta, esimerkiksi konsultoinnista 

4. jäsen kuuluu toimivaan johtoon toisessa yhtiössä, ja yhtiöiden välillä on yh-

tiöön nähden asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde, joka on merkittävä 
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tuolle toiselle yhtiölle 

5. ristikkäinen valvontasuhde katsotaan riippumattomuuden esteeksi. (TT, 

2003) 

 

Ristikkäinen valvontasuhde tarkoittaa sitä, että yhtiö A:n toimivaan johtoon 

kuuluva jäsen on yhtiö B:n hallituksessa ja yhtiö B:n toimivaan johtoon kuuluva 

jäsen on yhtiö A:n hallituksessa. Riippumattomuuden arvioinnissa on kaikissa 

tilanteissa otettava huomioon myös jäsenen lähipiiriin kuuluvan henkilön olo-

suhteet. Eli jos hallituksen jäsenen puoliso kuuluu yhtiön toimivaan johtoon, ei 

riippumattomuutta synny. Suosituksessa riippumattomuuden kriteerit on jaettu 

kolmeen osaan. On kriteerejä, jotka yksin aiheuttavat riippuvuussuhteen, kri-

teerejä, joiden kohdalla hallitus tekee kokonaisarviointiin perustuvan päätök-

sen mahdollisesta riippumattomuudesta ja kolmanneksi on myös kriteerejä, 

joiden perusteella hallituksen jäsentä ei voida todeta riippumattomaksi yhtiön 

merkittävistä osakkeenomistajista. Suosituksissa todetaan, että hallituksen jä-

senen on itse annettava hallitukselle riittävät tiedot, jotta hänen riippumatto-

muutensa ja pätevyytensä hallitustyöskentelyyn voidaan arvioida. (TT, 2003) 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kiinnittänyt suosituksissaan erityistä huo-

miota hallituksen toimintaan, riippumattomuuteen ja osakkaiden osallistumi-

seen yhtiökokoukseen. Hallituksen tulee vuosittain keskustella toiminnastaan, 

ja kaikessa toiminnassa on tähdättävä taloudellisen lisäarvon tuottamiseen yh-

tiölle. Tästä lisäarvon tuottamisesta tulee raportoida vuosikertomuksen yhtey-

dessä. Tärkeä osa tätä lisäarvon tuottamista on muodostaa tehokas valvonta-

järjestelmä, jolla voidaan tarkkailla kuinka hyvin hallituksen asettamat tavoit-

teet saadaan täytettyä. Myös näihin tavoitteisiin pääsemistä mahdollisesti es-

tävät riskitekijät on syytä mainita raportissa. (KTM, 2000) 

 

SOX korostaa hallituksen roolia yhtiön toiminnan läpinäkyvyyden varmistaja-

na. Lain yhtenä tavoitteena on vähentää hallituksen mahdollisuuksia hyväksyä 

toimintatapa, jossa yhtiön taloudellinen rakenne jää läpinäkymättömäksi arvo-
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paperimarkkinoille. Gordon pitää SOX:n säätämää yhtiöiden velvollisuutta sel-

vittää tuloslaskelman ulkopuolisia tapahtumia hyvänä, koska hallituksella on 

harvoin motivaatiota suorittaa todella tarkkaa sisäistä valvontaa. Tämän vuoksi 

on hyvä, että kaikki tiedot tuloslaskelman ulkopuolisista tapahtumista on nyt 

kerrottava markkinoille, jolloin markkinat pystyvät paremmin valvomaan yhtiö-

tä. (Gordon, 2003, s. 12) 

 

Suomen laissa hallituksen jäsenelle ei aseteta suuria vaatimuksia. Hallituksen 

jäsen ei saa olla vajaavaltainen eikä konkurssissa ja vähintään puolella halli-

tuksen jäsenistä on oltava asuinpaikka EU-alueella. Koska hallitus kuitenkin 

tekee kaikki merkittävimmät päätökset yrityksessä, on tärkeää, että hallituksen 

jäsenille asetetaan korkeat ammattitaito- ja kokemusvaatimukset. Henkilön ky-

kyjen on vastattava nimenomaan kyseistä hallituspaikkaa. Kaikilla ei tieten-

kään tarvitse olla samaa kokemusta, mutta yhteenlaskettuna hallituksella tulee 

olla riittävät tiedot ja taidot tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hallituk-

sen jäsenellä täytyy olla ymmärrystä ja myös rohkeutta puuttua asioihin. Hä-

neltä edellytetään kykyä asioiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun sekä myös 

kriittisyyteen. (Hirvonen et al. 1997, s. 60-64) 

 

Kaiken kaikkiaan hallituksen jäseniä ohjataan monilla eri säännöillä. Jäsenten 

pitää täyttää monia eri kriteerejä. Tällöin valintatilannekin voi olla hankala. Hal-

litusjäsenten valinta onkin yksi yhtiökokouksen tärkeimmistä ja myös hanka-

limmista asioista. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että yhtiökokouksella on todel-

lisuudessa hyvät mahdollisuudet tehdä oikeita valintoja. Yhtiökokouksen on 

saatava riittävästi oikeaa tietoa päätöksentekoa varten. Hyvän hallituksen va-

litseminen on kuitenkin sijoittajillekin ensiarvoisen tärkeää. 
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3.4.4 Hallituksen valiokunnat 

 

Hallituksen vastuulla olevien asioiden valmistelua voidaan tehostaa perusta-

malla hallituksen jäsenistä muodostuvia valiokuntia. Tällöin valiokuntien jäse-

net voivat perehtyä asioihin laajemmin kuin ollessaan pelkästään hallituksen 

jäseniä. Valiokuntien käyttö ei kuitenkaan vaikuta hallituksen lakimääräiseen 

päätöksentekoon ja vastuuseen. Osakeyhtiölain mukaan kaikki hallituksen jä-

senet vastaavat lähtökohtaisesti hallituksen päätöksistä. Kuitenkin jäsenillä on 

oikeus esittää poikkeava mielipiteensä. (OYL 8:8-9) Valiokunnilla ei siis ole it-

senäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat asioiden esittelijöinä, ja hallitus tekee 

kaikki päätökset. 

 

Yleisiä valiokuntia ovat olleet nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat. Uudessa suo-

situksessa todetaan, että valiokuntien perustaminen voi nykyisin olla tarpeen 

erityisesti yhtiön raportointi- ja valvontajärjestelmien valvontaa varten. Hallituk-

sella on myös oikeus halutessaan valmistella valiokuntien alaisia asioita myös 

koko hallituksen voimin tai perustaa muita haluamiaan valiokuntia. Jos hallitus 

päättää perustaa valiokunnan, on hallituksen vahvistettava valiokunnan kes-

keiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä, jonka pää-

kohdat on selostettava. Valiokunnan on raportoitava säännöllisesti työstään 

hallitukselle. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheen-

johtajan. Kun valiokunta on muodostettu, täytyy hallituksen ilmoittaa sen ko-

koonpano, sekä kokoontumiskerrat. Nämä vaatimukset pohjautuvat jälleen 

corporate governancessa yhä tärkeämmäksi tulleeseen läpinäkyvyysvaati-

mukseen. (TT, 2003) 
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3.4.4.1 Tarkastusvaliokunta 

 

Sarbanes-Oxley – laki on lisännyt tarkastusvaliokunnan roolia yritysten toimin-

nassa monella tavalla. Suomalaisten yhtiöiden, joiden on noudatettava 

SOX:ta, onkin syytä selvittää, onko tarkastusvaliokunta asianmukainen. Tar-

kastusvaliokunnan valtaa, velvollisuuksia ja itsenäisyyttä lisäämällä pyritään 

valvomaan entistä tehokkaammin yhtiön hallitusta. (Holmstrom, Kaplan, 2003, 

s. 21) Tarkastusvaliokuntien toimintaa halutaan viedä yhä enemmän suun-

taan, jossa ne toimivat tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien riippumattomi-

na ja tehokkaina johtajina. Sisäinen tarkastus voi auttaa tarkastusvaliokuntaa 

uuden roolinsa tehtävien omaksumisessa. (Moeller, 2004, s. 66-67) 

 

Tarkastusvaliokunta perustetaan yhtiöön tehostamaan yhtiön valvontaa ja tar-

kastusta ja siten omalta osaltaan ehkäisemään mahdollisia väärinkäytöksiä. 

Euroopassa yleisenä kannanottona pidetään, että kaikissa pörssiyrityksissä tu-

lisi olla yrityksen ulkopuolisista hallituksen jäsenistä koostuva tarkastusvalio-

kunta. Sen jäsenien ei siis pitäisi olla yrityksen palkkalistalla, sillä tämä johtaisi 

siihen, että heidän objektiivisuutensa kärsisi ja se voisi johtaa suurempaan 

väärinkäytöksien riskiin, mitä tarkastusvaliokunnan on nimenomaan tarkoitus 

vähentää. (Koivu, 1996) 

 

TT:n suosituksissa todetaan, että tarkastusvaliokunta on perustettava sellai-

sessa yhtiössä, jonka liiketoiminnan laajuus edellyttää taloudellista raportointia 

ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä ko-

koonpanossa. Suositus ei siis määrää tarkastusvaliokuntaa pakolliseksi kenel-

lekään. SOX sen sijaan määrää selkeästi, että Yhdysvalloissa listautuneilla yh-

tiöillä on oltava tarkastusvaliokunta. Yhtiön liiketoiminnan laajuus voi edellyt-

tää, että osa hallituksen jäsenistä keskittyy erityisesti taloudellista raportointia 

ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn. Tarkastusvaliokunnalla on koko 

hallitusta paremmat mahdollisuudet perehtyä yhtiön talouteen ja valvontaan 
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liittyviin kysymyksiin sekä huolehtia yhteydenpidosta tilintarkastajien ja sisäi-

sen tarkastuksen kanssa. Tarkastusvaliokuntaan on kuuluttava vähintään kol-

me jäsentä, joilla on oltava soveltuva pätevyys tarkastusvaliokuntatyöskente-

lyyn. Lisäksi myös tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riippumattomuusvaati-

mus. (TT, 2003) 

 

Tarkastusvaliokunnalla voi olla paljon tehtäviä. Hallitus määrittelee nämä teh-

tävät yhtiön omien lähtökohtien mukaan. Vuonna 1994 Yhdysvalloissa suorite-

tussa tutkimuksessa tutkittiin tarkastusvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä. Tutki-

muksessa oli mukana 250 valiokuntaa. Tärkeimmäksi tarkastusvaliokunnan 

tehtäväksi nousi sisäisen tarkkailujärjestelmän tehokkuuden valvonta yhdessä 

sekä johdon, ulkoisten tilintarkastajien sekä sisäisten tarkastajien kanssa. Tä-

män jälkeen tärkeimmiksi tehtäviksi valiokunnat olivat itse arvioineet tilinpää-

töksen laadintaan ja julkaisemiseen liittyvät kysymykset, tilintarkastajien ra-

porttien tutkimisen, tilintarkastuksen suunnittelun yhdessä tilintarkastajien 

kanssa sekä osallistumisen tilintarkastajien valintaan. (Hirvonen et al. 1997, s. 

142-145) 

 

Sarbanes-Oxley –laissa tarkastusvaliokunnan tehtävänkuvaa on selvennetty. 

Siinä kerrotaan, mitä tehtäviä tarkastusvaliokunnan on lain mukaan suoritetta-

va. Tarkastusvaliokunnan riippumattomuusvaatimukset ovat tarkat. Jos pörs-

siyhtiö ei noudata tarkastusvaliokunnan riippumattomuuden vaatimusta, yhtiö 

voidaan poistaa pörssilistalta. Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat lain mukaan 

muun muassa kanssakäyminen tilintarkastajien kanssa käsittäen muun muas-

sa tilintarkastajien valitsemisen ja erottamisen, tarkastusvaliokunnan riippu-

mattomuudesta huolehtiminen, neuvonantajien käyttämiseen tarvittavien val-

tuuksien ja rahoituksen sopiminen sekä varmistuminen siitä, että yhtiössä on 

olemassa menettelyt mahdollisten kirjanpitoa, sisäisen laskennan valvontaa tai 

tilintarkastusta koskevien kantelujen käsittelyyn. Sarbanes-Oxley antaa kenel-

le tahansa työntekijälle mahdollisuuden kanteluun suoraan tarkastusvaliokun-

nalle edellä mainittujen asioiden osalta. Laki ei anna tarkastusvaliokunnalle vi-
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rallista valtaa yhtiön sisäisen tarkastuksen suhteen, mutta on keskusteltu siitä, 

pitäisikö tarkastusvaliokunnalla olla suuri päätösvalta ja valtuudet myös sisäi-

sen tarkastuksen eikä pelkästään tilintarkastuksen suhteen. (KPMG, 2003b, s. 

13-15) Nämä Sarbanes-Oxley –lain määritelmät tarkastusvaliokunnan ase-

masta, tehtävistä ja jäsenten riippumattomuudesta ovat varsin yhtenevät suo-

malaisen corporate governance –käytännön kanssa. 

 

SOX:n mukaan tarkastusvaliokunnan on ennalta hyväksyttävä sen päätilintar-

kastajan tuottamat palvelut. Näihin palveluihin luetaan sekä itse tilintarkastuk-

seen liittyvät palvelut että myös tilintarkastuksen ulkopuoliset sallitut palvelut. 

Palvelut on hyväksyttävä tarkastusvaliokunnassa ennen yhtiön lopullista sitou-

tumista toimeksiantoon ja hyväksytyt palvelut sekä hyväksymismenettelyt täy-

tyy julkistaa. Myös yhtiön tilintarkastajille maksamat palkkiot on julkistettava. 

Nämä palkkiot jaetaan tilintarkastuspalkkioihin, tilintarkastuksen avustavien 

palveluiden palkkioihin, veropalveluiden palkkioihin ja muihin palkkioihin. Mak-

setut palkkiot on kerrottava kahdelta edelliseltä vuodelta. Ennalta hyväksymi-

sestä voidaan poiketa tilintarkastuksen ulkopuolisissa palveluissa, jos niiden 

yhteenlaskettu määrä on alle viisi prosenttia tilintarkastusyhtiölle palvelun tuot-

tamisvuonna maksetuista kokonaispalkkioista ja toimeksiannosta sovittaessa 

palveluja ei tunnistettu tilintarkastuksen ulkopuolisiksi palveluiksi. Kuitenkin täl-

laisetkin palvelut on viipymättä tuotava tarkastusvaliokunnan käsiteltäviksi ja 

ne on hyväksyttävä ennen tarkastuksen loppuunsaattamista. Tarkastusvalio-

kunta voi luoda itselleen periaatteet tilintarkastuspalveluiden ennalta hyväk-

symisestä. Se voi esimerkiksi nimetä yhden jäsenensä käsittelemään näitä ta-

pauksia. Tällöin tämä henkilö valmistelee esityksen hyväksyttävistä palveluista 

ja tuo sen tarkastusvaliokunnan kokoukseen, jossa asiasta tehdään varsinai-

set päätökset. Tärkeää kuitenkin on, ettei näistä palveluista päättämistä dele-

goida yhtiön toimivalle johdolle. Toimittiinpa yhtiössä kuinka tahansa, sen on 

kuitenkin annettava selvitys toimintatavastaan. (KPMG, 2003b, s. 5-13) 
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SOX:n mukaan yhtiöiden on ilmoitettava, ovatko kaikki sen tarkastusvaliokun-

nan jäsenet riippumattomia. Jos koko hallitus toimii tarkastusvaliokuntana, tar-

koittaa tämä sitä, että ilmoituksen on katettava kaikki hallituksen jäsenet. Jos 

yhtiön tarkastusvaliokunnassa on yhtään poikkeuksellista jäsentä esimerkiksi 

yhtiön ulkomaisuuden vuoksi, täytyy tämä mainita ilmoituksessa. Tällaisessa 

tilanteessa on mainittava, kuinka tämä poikkeus vaikuttaa tarkastusvaliokun-

nan toimintaan ja vastuuseen, ja ilmoituksesta on hyvä olla vähintään viittaus 

yhtiön vuosiraportoinnin yhteydessä. (KPMG, 2003b, s. 13-15, 46-48)  

 

Sarbanes-Oxley määrää, että tarkastusvaliokunnassa on oltava vähintään yksi 

talousasioiden asiantuntija. Tarkastusvaliokunnan on ilmoitettava, sisältääkö 

se vähintään yhden tällaisen asiantuntijan. Jos yhtiön tarkastusvaliokunnassa 

ei talousasiantuntijaa ole, on yhtiön julkistettava tämäkin tieto. Tällöin sen on 

selitettävä, miksi talousasiantuntijaa ei ole. Yhtiölle ei ole määrätty rangaistus-

ta, vaikka tarkastusvaliokunta ei sisältäisi talousasiantuntijaa. (KPMG, 2003b, 

s. 13-15, 46-48) Lähinnä kyse on sijoittajien palvelemisesta. Heidän sijoitus-

päätökseensä tiedolla voi olla merkitystä. Tarkastusvaliokunnan ilmoituksesta 

on myös käytävä ilmi, kuka jäsenistä on talousasioiden asiantuntija ja onko 

hän riippumaton yhtiön johdosta. 

 

Talousasiantuntijan ominaisuuksista on säädetty laissa. Hänen tulee muun 

muassa ymmärtää US GAAPia ja tilinpäätöksiä. Hänellä on oltava kokemusta 

tilinpäätösten laatimisesta tai tilintarkastuksesta ja hänen täytyy ymmärtää tar-

kastusvaliokunnan sekä taloustietojen sisäisen valvonnan toimintaa. Joissain 

tilanteissa hänellä on lisäksi oltava erityistä toimialan tuntemusta. Nämä taidot 

asiantuntija on voinut saada koulutuksella sekä työskentelemällä haastavissa 

laskentatoimen alan työtehtävissä. Tarkastusvaliokunnassa voi olla myös 

enemmän kuin yksi talousasiantuntija ja kaikkien tällaisten henkilöiden tiedot 

voidaan julkaista. Tarkastusvaliokunnassa taloudellisten asioiden asiantuntija-

na oleminen ei lisää jäsenen vastuuta mitenkään. Vaikka hänellä voi olla pa-

rempi asiantuntemus taloudellisista asioista, tekee tarkastusvaliokunta kaikki 
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päätökset yhdessä ja vastuu päätöksistä on koko valiokunnalla. Ulkomaisten 

yhtiöiden osalta näistä säännöksistä on olemassa poikkeuksia. Niissä talous-

asiantuntijan on tunnettava kansallinen normisto US GAAPin sijaan. (KPMG, 

2003b, s. 13-15, 46-48) Yhtiössä voi työskennellä henkilöitä, jotka olisivat so-

pivia talousasiantuntijan rooliin tarkastusvaliokunnassa. Usein esimerkiksi si-

säisen tarkastuksen johtaja on tällainen henkilö. Näissä tapauksissa sisäisen 

tarkastuksen kannattaa omaksua neuvonantajan rooli ja opastaa tarkastusva-

liokunnan taloudellista asiantuntijaa yhtiötä koskevissa sisäisen valvonnan asi-

oissa. (Moeller, 2004, s. 50) 

 

3.4.4.2 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntia käsittelevissä TT:n suosituksissa käydään 

läpi valiokuntien perustaminen, jäsenet ja tehtävät. Nimitysvaliokunnan tehtä-

vänä on tehostaa hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmiste-

lua. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä taas on keskittyä yhtiön toimitusjohta-

jan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Kyseisten valio-

kuntien käyttäminen edistää yhtiön nimitys- ja palkitsemisjärjestelmien lä-

pinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon 

kuuluva henkilö ei voi kuulua kumpaankaan valiokuntaan. (TT, 2003) 

 

3.4.5 Toimitusjohtaja ja muu johto 

 

Toimitusjohtajasta TT on antanut useita suosituksia. Niiden mukaan vastuun 

toimitusjohtajan valinnasta kantaa hallitus. Toimitusjohtajan ja muun ylimmän 

johdon vastuulla on jokapäiväisen yritystoiminnan pyörittäminen. Tähän sisäl-

tyy myös valvonnan järjestelmien toiminnasta vastaaminen.  Toimitusjohtajas-

ta on annettava yleisölle samat tiedot kuin hallituksen jäsenistäkin. Hallituksen 

on laadittava toimitusjohtajan kanssa kirjallinen sopimus, jossa toimisuhteen 
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ehdot määritellään kirjallisesti. Tärkeä suositus on, ettei toimitusjohtajaa tule 

valita hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen yhtenä tehtävänähän on valvoa 

toimitusjohtajaa, joten luonnollisesti toimitusjohtaja ei ole kelvollinen toimi-

maan hallituksen puheenjohtajana. Osakeyhtiölain mukaan valinta on mahdol-

linen, jos yhtiössä toimii hallintoneuvosto, mutta nykykäytännön mukaan näin 

ei enää tule toimia. Yhtiön on pyrittävä jakamaan vastuu yrityksessä niin, ettei 

päätöksentekovalta keskity yhdelle henkilölle. Jos yhtiö erityisistä syistä johtu-

en päätyy siihen ratkaisuun, että toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohta-

jana toimii sama henkilö, yhtiön on selostettava perustelut ratkaisulle. (TT, 

2003) Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt siirtyä käytäntöön, jonka 

mukaan ministeriön hallinnonalan valtionyhtiöissä toimitusjohtajan tai toimivan 

johdon ei pidä kuulua yhtiön hallitukseen. (KTM, 2000) 

 

Organisaatioon kuuluu usein myös johtoryhmä. Johtoryhmällä ei ole virallista 

yhtiöoikeudellista asemaa, mutta sillä on tosiasiallisesti merkityksellinen ase-

ma yhtiön johdon organisaatiossa. Muulla johdolla tarkoitetaan johtoryhmän 

jäseniä tai mikäli yhtiössä ei ole johtoryhmää, yhtiön määrittelemiä johtoon 

kuuluvia henkilöitä. Suosituksissa todetaan, että yhtiön on selostettava johdon 

organisaatio. Tällöin on selvitettävä johtoon kuuluvat henkilöt sekä heidän teh-

tävänsä ja vastuualueensa. (TT, 2003) Yhtiön menestyksen ja myös johtamis-

järjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että johtoryhmä on riittävän pä-

tevä. Päivittäistä liiketoimintaa johdetaan juuri johtoryhmästä, tietenkin toimi-

tusjohtaja mukaan lukien. Johtoryhmä on osattava rakentaa oikein. Toimitus-

johtajalla on oltava kyky valita ympärilleen ihmisiä, joihin hän luottaa ja jotka 

kykenevät toimimaan yhdessä. Yrityksen on myös kannustettava johtoryhmää 

tarkkailemaan jatkuvasti kriittisesti yrityksen toimintaa. Heidän on huomattava 

virheet, joita yrityksessä tapahtuu. Tällainen jokapäiväinen tarkkailu on yksi 

tärkeä osa yhtiön valvontakokonaisuudessa, sillä jatkuvasti yhtiön perustoi-

minnan parissa työskentelevät voivat nähdä paljon sellaista, mitä kukaan muu 

ei ainakaan yhtä nopeasti pysty havaitsemaan. 

 



  63 

Yritysten toimitusjohtajalta sekä muulta ylimmältä johdolta ja talousjohdolta 

Sarbanes-Oxley vaatii muodollisia todistuksia osallisuudesta talousraportoin-

nin prosessissa. Tällaiset todistukset on annettava sekä osavuosikatsausten 

että vuosikertomusten yhteydessä. Todistus käsittelee yhtiön valvontajärjes-

telmää ja myös julkaistavan taloudellisen raportin sisältöä. Todistuksen tärkein 

tehtävä on saada ulkopuoliset tahot vakuuttuneiksi siitä, että yhtiön sisäinen 

valvontajärjestelmä mahdollistaa tarkan ja rehellisen kuvan antamisen yhtiön 

toiminnasta. 

 

Valvontajärjestelmän tehtävä on tarjota riittävä varmuus siitä, että yhtiön varat 

ovat turvassa väärinkäytöksiltä, päätöksiä tekevillä ihmisillä on riittävät valtuu-

det ja kaikki tapahtumat kirjataan oikein, jotta taloudelliset raportit saadaan 

luotettaviksi. Säännöt vaativat yhtiön ylintä johtoa ja talousjohtoa todistamaan, 

että he ovat tutustuneet julkaistavaan raporttiin. Heidän mukaansa vuosiker-

tomus tai osavuosikatsaus on täydellinen ja oikeudenmukainen, eikä se sisällä 

totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Laki vaatii johtoa luomaan talo-

usraportoinnin tueksi riittävän sisäisen valvontajärjestelmän. Johdon on otetta-

va vastuu tämän valvontajärjestelmän ylläpidosta ja arvioinnista. 

 

Johdolta vaaditaan todistukset myös siitä, että he ovat julkistaneet yhtiössä 

mahdollisesti tapahtuneet väärinkäytökset ja olennaiset puutteet sisäisessä 

valvonnassa tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle.  Arvioinnin jälkeen si-

säisessä valvonnassa tapahtuneet merkittävät muutokset on myös raportoita-

va. Lisäksi todistuksesta on ilmettävä että johto on julkistanut oman arvionsa 

tietojen julkistamiseen liittyvästä valvonnasta ja menettelyistä. (KPMG, 2003b, 

s. 22-25) SOX:n vaatimukset henkilökohtaisista vakuutuksista tuottavat paljon 

lisätyötä yhtiöiden ylimmälle johdolle. Mikäli yhtiössä on jo ennestään ollut hy-

vä johtamis- ja hallintojärjestelmä, on tämä ylimääräinen työ pääosin turhaa ja 

siksi erittäin kallista, koska se vie johtajilta aikaa, jonka he voisivat käyttää lii-

ketoiminnan edistämiseen. (Holmstrom, Kaplan, 2003, s. 21) Tehokkaasti toi-

miakseen yhtiön on luotava luotettavat menetelmät tiedon varmentamiseksi. 
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Tehdyt laskelmat on dokumentoitava hyvin ja raportteja laadittaessa käytetty-

jen prosessien on oltava tehokkaita. (Moeller, 2004, s. 37) 

 

Sarbanes-Oxley –lain mukaan yhtiön on julkaistava ylimmän johdon ja talous-

johdon eettiset säännöt sekä lausunto siitä, onko nämä säännöt omaksuttu yh-

tiössä. Tämä tieto vaaditaan vuosikertomuksen yhteydessä. Mikäli yhtiössä ei 

ole kirjallisia eettisiä sääntöjä, täytyy johdon selittää, miksi niitä ei ole luotu. 

Jos eettisissä säännöissä tapahtuu muutoksia, on näistä muutoksista raportoi-

tava viipymättä ulkopuolisille. Ulkomaalaisilla yhtiöillä raportointi muutoksista 

on tehtävä seuraavan tilinpäätöksen yhteydessä. Eettisten säännösten tarkoi-

tus on kannustaa yhtiön työntekijöitä työskentelemään moraalisesti oikein. 

Tämän vuoksi onkin toivottavaa, että yhtiön eettiset säännöt koskisivat myös 

muita työntekijöitä kuin pelkästään talous- ja ylintä johtoa. (KPMG, 2003b, s. 

44-45) Käytännössä monella yhtiöllä on jo omat eettiset sääntönsä nimellä co-

de of conduct. SOX pyrkiikin lähinnä siihen, että yhtiöiden ylin johto sitoutuisi 

entistä vahvemmin näihin yhteisiin pelisääntöihin. Aikaisemmin on ollut yleistä, 

että ylin johto on ajatellut, että kyseiset ohjeet ovat lähinnä yhtiön työntekijöitä 

varten. Sarbanes-Oxley kääntää tällaisen ajattelun aivan päälaelleen, ja nyt 

eettisten sääntöjen kohderyhmä onkin juuri yhtiöiden ylin johto. Johdon tehtä-

vänä on pyrkiä saattamaan nämä eettiset säännöt käyttöön kaikissa organi-

saation sidosryhmissä ulottuen aina toimittajiin saakka. 

 

SOX määrää toimitusjohtajan ja talousjohtajan maksamaan takaisin voitot, joi-

ta he ovat saavuttaneet, mikäli taloudellisessa raportoinnissa havaitaan vää-

rinkäytöksiä ja he ovat johtaneet yleisöä harhaan yhtiön taloudellisesta tilasta. 

Mikäli yhtiötä vaaditaan valmistelemaan kirjanpito uudelleen väärinkäytösten 

tai törkeän huolimattomuuden vuoksi, täytyy johdon korvata yhtiölle 12 kuu-

kauden palkkiot ensimmäisestä sääntöjen noudattamatta jättämisestä lukien 

sekä tuotot, jotka he ovat tuona 12 kuukauden aikana saaneet osakkeita 

myymällä. (KPMG, 2003b, s. 22-25) Tämä johtaa siihen, että ylimmän johdon 

ei kannata välttämättä myydä optioitaan niin kauan kuin he työskentelevät yh-
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tiössä. Tämä puolestaan vähentää johdon lyhyen tähtäimen voittojen tavoitte-

lua. (Holmstrom, Kaplan, 2003, s. 20) 

 

3.4.6 Riippumattomuus 

 

Riippumattomuus on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi corporate governan-

cea viime vuosien aikana. Riippumattomuus täytyy ottaa huomioon niin halli-

tuksen, tilintarkastajan kuin eri valiokuntien valintoja suoritettaessa. Näin ollen 

riippumattomuuden periaate koskettaa koko organisaatiota hyvin monella eri 

tasolla. Riippumattomuuden käsite määritellään muun muassa tilintarkastus-

laissa ja lisäksi siitä annetaan omia ohjeita corporate governance suosituksis-

sa. Riippumattomuuden arvioinnissa on tutkittava ehdokkaiden suhde yrityk-

seen, mutta myös palkkatietojen julkistaminen on keino todistaa ympäristölle 

riippumattomuus. Tällä riippumattomuuden korostamisella pyritään paranta-

maan arvopaperimarkkinoiden ja sijoittajien luottamusta toimintaan. Riippu-

mattomuus voidaan käsittää ensisijaisesti henkilökohtaiseksi asenteeksi, joka 

perustuu rehellisyyden ja objektiivisuuden noudattamiseen suoritetussa työs-

sä. Kenenkään asennetta ei kuitenkaan voi yksiselitteisesti mitata. Näin ollen 

henkilön on toimittava niin, että mikään hänen käyttäytymisessään ei muiden 

mielestä vaaranna hänen riippumattomuuttaan. (Riistama, 1999, s. 31-32) 

Riippumattomuuteen liittyy kiinteästi myös avoimuus ja läpinäkyvyys. Yrityksel-

le ei vielä riitä, että se valitsee riippumattomia jäseniä ja asiantuntijoita palve-

lukseensa, vaan sen on myös tiedotettava avoimesti näistä valinnoista.  

 

Sarbanes-Oxley -laissa on yksityiskohtaisia sääntöjä koskien tilintarkastajien, 

tarkastusvaliokunnan ja yritysjohdon riippumattomuutta. Siinä määritellään, et-

tä tilintarkastusvastuulliset voivat yhtäjaksoisesti olla mukana toimeksiannossa 

viisi vuotta, jonka jälkeen päävastuullinen tilintarkastaja on vaihdettava. Tä-

män jälkeen heidän on pysyttävä poissa toimeksiannosta viisi vuotta ennen 

kuin he voivat tulla takaisin. Muut tilintarkastajat voivat olla yhtäjaksoisesti 
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seitsemän vuotta toimeksiannossa. Tämän jälkeen heidän on oltava poissa 

vähintään kaksi vuotta ennen kuin heidät voidaan ottaa uudelleen mukaan ti-

lintarkastustiimiin. Tilintarkastustiimin jäseneksi lasketaan kaikki tilintarkas-

tusyhteisön työntekijät, jotka ovat vuoden aikana tehneet yli kymmenen tuntia 

työtä asiakkaan eteen. (KPMG, 2003b, s. 11-17) Laissa määrätään myös, että 

tilintarkastajalla on vuoden karanteeniaika, ennen kuin hän voi ottaa vastaan 

työpaikan yrityksestä, jota hän on ollut tarkastamassa. Karanteeni koskee hän-

tä kuitenkin vain siinä tapauksessa, mikäli hänen roolinsa yrityksessä liittyisi 

jollakin tavoin taloudelliseen raportointiin. Sarbanes-Oxley –laki käsittelee 

myös tilintarkastajan riippumattomuuteen vaikuttamista. Tilintarkastajaan ei 

saa yrittää vaikuttaa vilpillisesti. Sääntö koskee paitsi yhtiön työntekijöitä, 

myös sen asiakkaita, toimittajia ja luotonantajia. Asiattomia vaikutuskeinoja 

ovat muun muassa lahjukset, tulevat työtarjoukset, harhaanjohtavien tietojen 

antaminen, sovittujen toimeksiantojen keskeyttäminen tai sillä uhkaaminen, 

mikäli tilintarkastaja ei hyväksy yhtiön kirjanpitoa, kiristäminen tai fyysinen uh-

kailu. Jokaista mahdollista tapausta tutkittaessa täytyy ottaa huomioon faktat 

ja olosuhteet. (KPMG, 2003b, s. 25-26) 

 

SOX:n mukaan tarkastusvaliokunnan jäsen ei ole riippumaton, mikäli yhtiö 

maksaa muusta kuin hallitustyöskentelystä jäsenelle, hänen perheeseensä 

kuuluvalle tai yhteisölle, jossa jäsen on johtavassa asemassa ja joka tarjoaa 

yhtiölle rahoituksen tai vastaavan alan palveluita. Osinkotuottojen saaminen 

tai muu kaikille osakkeenomistajille maksettava suoritus ei vaikuta tarkastus-

valiokunnan jäsenen riippumattomuuteen. Kuitenkin yli kymmenen prosentin 

osuudella yhtiön osakkeista tarkastusvaliokunnan jäsen menettää riippumat-

tomuutensa. Myöskään välittömästi tai välillisesti yhtiön vaikutuspiirissä oleva 

henkilö ei ole riippumaton. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi tytäryhti-

ön osakas tai ylimmän johdon työntekijät. Poikkeuksena sääntöön listautu-

misaikeissa olevissa tai vasta listautuneissa yhtiöissä tarkastusvaliokunnassa 

saa olla yksi ei-riippumaton jäsen 90 päivän ajan listautumisilmoituksesta. Täl-

lä pyritään kannustamaan ja helpottamaan listautumista. Käytännössä tämä 
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poikkeussääntö vaikuttaa esimerkiksi siten, että pääomasijoitusyhtiö voi pitää 

oman jäsenensä tarkastusvaliokunnassa listautumisprosessin ajan. Myös ul-

komaisten yhtiöiden kohdalla säännöt sisältävät poikkeuksia. Ulkomaalaisessa 

yhtiössä tarkastusvaliokunnan jäsenet saavat työskennellä yhtiössä muussa 

kuin ylimmän johdon roolissa, mikäli kyseisen maan lainsäädännössä tai suo-

situksissa tähän annetaan mahdollisuus. Ulkomaalaisen yhtiön tarkastusvalio-

kunnassa saa olla myös yksi ulkomaalainen hallituksen jäsen ja yksi äänes-

tysoikeudeton, tarkkaileva jäsen, joka edustaa tahoa, jolla on yli viisikymmentä 

prosenttia yhtiön osakkeista. Nämäkään henkilöt eivät saa kuitenkaan toimia 

yhtiön ylimmässä johdossa. (KPMG, 2003b, s. 13-15) 

 

 

Hallituksen riippumattomuus on tärkeä osa Kauppa- ja teollisuusministeriön 

suosituksia. Niissä todetaan, että hallituksen päätöksenteon riippumattomuu-

den varmistamiseksi on tärkeää, että hallituksessa on yrityksen toimivaan joh-

toon kuulumattomia henkilöitä. Mitä suurempi yhtiö on, sitä merkittävämmäksi 

näiden riippumattomien hallitusjäsenten rooli kasvaa. Myös tarkastus-, nimitys- 

ja palkkiovaliokuntien perustamista pörssiyrityksissä suositellaan. Kuten mai-

nittua, SOX:ssa tarkastusvaliokunnan perustaminen ei ole enää suositus, vaan 

vaatimus. Riippumattomuuden varmistamiseksi suositellaan julkaistavaksi 

myös tiedot johdon palkkauksesta. Vuosikertomuksessa olisi hyvä mainita 

myös se, etteivät yritysjohtoon kuuluvat henkilöt lähipiireineen ole olennaisissa 

liikesuhteissa yhtiöön. (KTM, 2000) 

 

TT:n suosituksissa kehotetaan noudattamaan erillistä Helsingin Pörssin sisä-

piiriohjetta. Lisäksi yhtiön täytyy selittää sisäpiirihallinnon keskeiset menettely-

tavat. (TT, 2003) Sisäpiiriohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa si-

säpiiriasioiden käsittelyä yhtiöissä ja siten lisätä luottamusta arvopaperimark-

kinoiden toimintaan. Ohje on vähimmäissäännöstö sisäpiiriasioiden hoitami-

sesta, sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuudesta ja kaupankäyntirajoituksesta lis-

tatuissa yhtiöissä. Yhtiö voi täydentää ohjetta omalla lisäsääntelyllään. Ohje 
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sisältää toimintatavat sisäpiiriaseman tunnistamisesta ja määrittelemisestä, si-

säpiirintiedon käsittelemisestä ja hallinnoimisesta, sekä sisäpiiriläisen kaupan-

käynnistä arvopapereilla. Ohjeessa on myös yleiskatsaus tärkeimpiin laissa ja 

Rahoitustarkastuksen ohjeistuksessa oleviin sisäpiirisäännöksiin. (Helsingin 

Pörssi, 1999) 

 

3.4.7 Palkitseminen 

 

Toimiva palkitsemisjärjestelmä on tärkeää menestystä haluavalle yritykselle. 

Kun palkitseminen toimii, saadaan johto yleensä hyvin motivoitua. Kuitenkin 

palkitsemisen on syytä olla sellaista, että se ohjaa johtoa toimimaan yhtiön ei-

kä oman edun mukaisesti. Yhtiön johtoa tulisi kannustaa pitkäaikaiseen omis-

tukseen, sillä tällöin johdon painopiste päätöksissä on myös pitkällä aikavälillä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön suositukset edellyttävät yhtiöiltä, että ne jul-

kistavat johdon palkka- ja palkkioetuudet. Valtio on myös halunnut edistää ja 

kehittää yritysjohdon palkkausta, palkkioita ja avainhenkilöstön kannustimia 

koskevia periaatteita. Palkitsemisjärjestelmästä raportoitaessa tulisi korostaa 

sitä, kuinka onnistuminen tavoitteiden toteutumisessa ilmenee palkkauksessa. 

(KTM, 2000) 

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on vuonna 2004 ottanut kantaa valtionyh-

tiöiden palkkioperusteisiin. Siinä todetaan, että yrityksen johdon palkkaus- ja 

palkkioehdot ovat keskeinen osa nykyistä omistajaohjausta. Raportissa anne-

taan suuntaviivoja siitä, kuinka palkitseminen tulisi valtion omistamissa yrityk-

sissä järjestää. Raportissa todetaan muun muassa, että palkitsemisen on pää-

sääntöisesti vastattava kilpailijoiden käytäntöjä. Palkkausta olisi tarkasteltava 

kokonaisuutena, johon kuuluu peruspalkka, luontaisedut, tulospalkkiojärjes-

telmät, osakeomistus- ja kannustinjärjestelmät sekä muut työsopimuksen yksi-

lölliset ehdot, kuten eläkeikä ja eläkkeen taso. Tärkeää on sitoa palkka saavu-

tettuihin tuloksiin, jolloin peruspalkka muodostaa vain pienen osan kokonais-
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palkkioista. Raportissa suositellaan vahvasti, että osa palkitsemisesta olisi 

osakeperusteista, sillä tämän todetaan motivoivan ja sitouttavan yhtiön johtoa 

parhaiten. Johdon ja avainhenkilöiden kannustaminen ja sitouttaminen tulisi 

toteuttaa ensisijaisesti omistuksella ja vain poikkeustapauksissa optiojärjeste-

lyin. Hallintoelinten jäseniä taas palkitaan ja sitoutetaan, mutta riippumatto-

muuden varmistamiseksi heille ei tule antaa mitään taloudellisia kannustimia. 

Lisäksi suosituksessa korostetaan, että palkitsemisen on oltava riittävän lä-

pinäkyvää. (KTM, 2004b) 

 

Palkitsemisesta annetut TT:n suositukset lähtevät liikkeelle läpinäkyvyyden 

tarpeesta. Yhtiön on ilmoitettava hallituksen jäsenen palkkiot ja muut etuudet 

hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä tilikaudelta. Tämä muun muassa helpottaa 

eri yhtiöiden maksamien palkkioiden vertailua. Palkkiot voidaan maksaa halli-

tukselle myös osakkeina. Omistajaohjauksen kannalta on hyvä, että hallituk-

sen jäsenet omistavat osakkeita. Koko ajan on kuitenkin muistettava sisäpiiri-

rajoitukset, eli osakeomistus ei saa kasvaa liian suureksi. Jos hallituksessa on 

yhtiön ulkopuolinen jäsen, ei ole suositeltavaa, että hän osallistuu osakejoh-

dannaiseen palkitsemisjärjestelmään. Jos yhtiössä toimii osakejohdannainen 

palkitsemisjärjestelmä, on yhtiön ilmoitettava kullekin hallituksen jäsenelle 

palkkiona luovutettu osakemäärä. (TT, 2003) 

 

Yhtiön on selostettava myös toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun 

palkitsemisjärjestelmän perusteet ja päätöksentekojärjestys. Kun nämä tiedot 

ovat julkisia, se motivoi kehittämään mahdollisimman tehokkaita ja oikeuden-

mukaisia palkitsemisjärjestelmiä, koska kriteerit ovat osakkeenomistajien tar-

kasteltavissa. Ulos annettavia tietoja ovat muun muassa palkkioina johdolle 

suunnattujen osakkeiden ja osakejohdannaisten määrä. Erityisesti on suositel-

tu, että toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävistä annetaan tie-

doksi palkat ja muut etuudet tilikaudelta, tilikauden aikana palkkioksi saadut 

osakkeet ja osakejohdannaiset oikeudet, eläkeikä ja eläkkeen määräytymispe-
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rusteet sekä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa sekä muita mahdollisia 

irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. (TT, 2003) 

 

Palkitseminen ei minun mielestäni saisi perustua liian lyhyen aikavälin tavoit-

teille. On tärkeää sitouttaa hallintoelimet toimimaan yrityksen pitkäaikainen etu 

mielessään. Tällöin jopa vuosi on lyhyt aika. Yhtiö on voinut luvata vuosi-

bonuksia johdolleen, jos he saavuttavat tietyn tavoitteen. Joskus yhtiön toimi-

valla johdolla on mahdollisuus tämän tavoitteen saavuttamiseen yhtiön pitkän 

tähtäimen edun vastaisesti. Jos esimerkiksi uuden koneen hankinta veisi tili-

kauden tuloksen bonusrajan alle, voi johdossa olla kiusaus siirtää koneen osto 

seuraavalle tilikaudelle, vaikka sitä saatettaisiin tarvita välittömästi. Palkitse-

misjärjestelmä on minun mielestäni rakennettava siten, että se ei anna johdol-

le edes mahdollisuutta tällaiseen. Bonukset pitäisi siis minun mielestäni aset-

taa mielellään pitkille aikaväleille. 

 

3.4.8 Omistajat 

 

Viime vuosien trendi sijoittamisessa on ollut nopea kansainvälistyminen. Suo-

malaisissa yrityksissäkin on yhä enemmän ulkomaisia omistajia. Yleisesti 

omistuksen kansainvälistyminen johtaa siihen, että syntyy tarvetta yhtenäi-

semmälle talousraportointikäytännölle. Tähän onkin Euroopassa jo reagoitu 

kirjanpidon yhtenäistyessä IFRS-standardien kautta. Osakkeenomistajat ja si-

joittajat vaativat nykyään yrityksiltä yhä enemmän tietoa toiminnasta. Toimiva 

corporate governance voi olla yritykselle oivallinen kilpailuvaltti. Toisaalta enää 

ei millään suurella yrityksellä ole varaa olla toteuttamatta corporate governan-

ce –ajattelua ainakin jossain mittakaavassa. Sijoittajat vaativat, että yritykset 

noudattavat corporate governance –säännöksiä ja ohjeistuksia. (KPMG, 

2003a, s. 98) 
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Corporate governancen tuleekin olla keskeinen osa yritysten strategiaa. Sijoit-

tajat tarvitsevat tietoa sijoituspäätöstään varten, ja jos corporate governance 

on hyvin järjestetty, yrityksen tiedotus on avointa ja läpinäkyvää, jolloin tietoa 

on helppo löytää. KPMG:n kesä-elokuussa 2002 toteuttama kysely Euroopas-

sa sekä heinäkuussa 2002 julkaistu McKinseyn tutkimus osoittavat, että sijoi-

tuspäätöstä tehdessään sijoittajat arvostavat yrityksen hyvää johtamis- ja hal-

lintojärjestelmää yhtä paljon kuin taloudellisia indikaattoreitakin. Sijoittajat ovat 

valmiita maksamaan Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa keskimäärin 

12-14 prosenttia enemmän niiden yritysten osakkeista, joilla on korkeatasoi-

nen johtamisjärjestelmä verrattuna niihin, joilla sellaista ei ole. (KPMG, 2003a, 

s. 99) 

 

3.4.9 Raportointi 

 

Yhdysvalloissa olleet kirjanpitoskandaalit nostivat esille juuri raportointiin liitty-

viä ongelmia. Raportoinnissa on paljastunut virheitä ja väärinkäytöksiä. Tilin-

päätöksissä on voitu raportoida virheellisesti esimerkiksi yrityksen velkavas-

tuista tai näennäisvoitoista. Tämän vuoksi raportointia on pyritty kehittämään 

entistä läpinäkyvämpään suuntaan. Yrityksissä raportoinnin valvonnassa on 

tärkeä rooli tarkastusvaliokunnalla. Jos tarkastusvaliokunta on koottu oikein, 

se on riippumaton toimivasta johdosta ja pystyy tällöin raportoimaan totuu-

denmukaisesti yrityksen taloudellisesta asemasta ja sisäisestä valvonnasta. 

Tarkastusvaliokunnan tulisi arvioida, mitä tilinpäätöksessä raportoidaan, ja mi-

tä siinä jätetään raportoimatta. (KPMG, 2003a, s. 97) SOX lisää merkittävästi 

yhtiöiden raportointivaatimuksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että pelkkä infor-

maation lisääminen yhtiön toiminnasta ei välttämättä johda haluttuun lopputu-

lokseen. Nyt tietoa tuotetaan paljon, ja sen hyödyntäminen jätetään sijoittajille. 

Yhdysvaltojen kirjanpitoskandaaleissakaan ongelmana ei ollut liian hidas tai 

tehoton raportointi, vaan yhtiön johdon suorittama petos. Pelkkä erilaisten ra-

porttien vaatiminen ei takaa sitä, että yhtiöt toimivat oikein. On yhtiöitä, jotka 
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voivat vain kopioida joltain toiselta yhtiöltä hyvältä kuulostavan ympäristövas-

tuu- tai vastaavan raportin ajattelematta sen kummemmin sen sisältöä. Jotta 

kehitystä tapahtuisi, on yhtiöiden myös näytettävä toiminnassaan, että he yrit-

tävät parantaa toimintaansa myös tekojen, eivätkä pelkästään sanojen avulla. 

(Pickett, 2004, s. 64) SOX:n tärkeimpänä uutena vaatimuksena on velvollisuus 

raportoida olennaisista puutteista yhtiön sisäisessä valvonnassa. Tähän asi-

aan palaan myöhemmin tutkimuksessani. 

 

Hyvä taloudellinen raportointi vahvistaa markkinoiden luottamusta yhtiöön ja 

sen johtoon. Se vaikuttaa positiivisesti myös sijoittajien päätöksiin. Oikein to-

teutettu raportointi varmistaa, että tilinpäätös antaa riittävät tiedot ja on laadittu 

oikealla tavalla. Lisäksi raportoinnin pitäisi antaa sijoittajille ja muille sidosryh-

mille käsitys yrityksen pääasiallisista riskeistä, sekä kaiken toiminnan lainmu-

kaisuudesta. Raportointia kuitenkin vaikeuttaa talouselämän globalisoitumi-

nen. Kirjanpitosäännöksiä on useita, ja niiden sopeuttaminen eri maalaisille si-

joittajille sopiviksi on joskus hankalaa. Yhtiöillä onkin halua saada yhtenäi-

semmät kirjanpitostandardit käyttöön, ja muun muassa Euroopassa asiaan on 

jo reagoitu. IFRS-standardit tulevat voimaan vuonna 2005. (PriceWater-

houseCoopers, 2002, s. 29-32) 

 

SOX:n mukaan yhtiön on raportoitava, mikäli yhtiö käyttää tunnuslukuja tai 

mittareita, joita ei ole mainittu US GAAP:issa. Yhtiön johdon on ilmoitettava, 

miksi he käyttävät tällaista mittaria ja miksi se heidän mielestään on hyödylli-

nen sijoittajille. Lisäksi tällaista mittaria on verrattava johonkin GAAP –mittariin 

ja kerrottava suurimmat erot ja samankaltaisuudet näiden mittarien kesken. 

Tämä lausunto on ilmoitettava vuosikertomuksessa, mutta sitä ei tarvitse sen 

jälkeen enää vuosittain toistaa. (KPMG, 2003b, s. 35-39) 

 

Myös johdon ja pääosakkeenomistajien liiketapahtumista on annettava tietoa. 

Lähes kaikki tiedot yhtiön pääomistajien, toimihenkilöiden ja johdon omistuk-

sista ja niiden muutoksista on raportoitava kahden työpäivän aikana. Tällaisia 
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liiketapahtumia ovat muun muassa yhtiön osakkeiden ostot ja myynnit, osake-

optiotapahtumat ja laskennallisten osakkeiden hankkiminen yhtiön kompen-

saatio-ohjelmasta. Sarbanes-Oxley laki kieltää ylimmän johdon rahalainat yh-

tiöltä, mikäli niiden ehdoissa on jotain poikkeuksia ehtoihin, jotka yhtiön muut 

asiakkaat saisivat. (KPMG, 2003b, s. 40) 

 

SOX:n mukaan yhtiöiden on julkistettava tuloslaskelman ulkopuoliset järjeste-

lyt, jotka vaikuttavat tai tulevat vaikuttamaan yhtiön taloudelliseen tilaan, tuloi-

hin, vakavaraisuuteen, operaatioiden tulokseen tai pääomarakenteeseen. 

(KPMG, 2003b, s. 33-35) Tämän vaatimuksen taustalla on Enron, joka paran-

teli tulostaan käyttämällä apuna tuloslaskelman ulkopuolelle jätettäviä yhteisö-

jä. Kyseisen säännön myötä tuloksen manipulointi pörssikurssin keinotekoi-

seksi kohottamiseksi on vaikeampaa. (Holmstrom, Kaplan, 2003, s. 21) 

 

Tiedottaminen on oleellinen osa raportointia. Se linkittyy corporate governan-

ceen kahdella tavalla. Ensinnäkin riittävän avoin tiedottaminen on yksi corpo-

rate governancen osa-alue. Toisaalta se on myös väline, jolla yrityksen muo-

toilemat hallinnointiperiaatteet ja muut corporate governanceen liittyvät asiat 

tulevat eri sidosryhmien tietoon. Tiedottaminen onkin avainasemassa, kun eri 

etutahot muodostavat näkemyksensä yrityksen corporate governancen laa-

juudesta ja onnistuneisuudesta. (TT, 2002) Listayhtiön hyvä hallinnointi edel-

lyttää luotettavaa ja ajantasaista tiedottamista. Tämä tukee arvopapereiden oi-

keaa hinnanmuodostusta ja edistää luottamusta arvopaperimarkkinoita koh-

taan. Suosituksissa todetaan, että yhtiöllä on oltava omat kotisivut. Tämä te-

hostaa yhtiön tiedottamista, sillä tietojen päivittäminen on helppoa ja halpaa ja 

osakkeenomistajat pääsevät helposti käsiksi yrityksen julkaisemaan tietoon. 

Yhtiön on esitettävä Internet-sivuillaan kaikki ne tiedot, jotka on julkistettu lis-

tayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Tällöin sijoittajat saavat 

helposti kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta. Ainakin seuraavat 

asiakokonaisuudet on esitettävä yhtiön Internet-sivuilla: 
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• tieto listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetun suosituksen 

noudattamisesta sekä mahdollisista poikkeamisista ja niiden syistä 

• yhtiökokous 

• yhtiöjärjestys 

• hallitus ja hallintoneuvosto 

• toimitusjohtaja ja muu johto 

• tilintarkastaja 

• osakkeet, osakepääoma sekä suuret osakkeenomistajat ja tehdyt liputusil-

moitukset viimeiseltä 12 kuukaudelta 

• yhtiöjärjestyksessä olevat lunastusmääräykset 

• yhtiön tiedossa olevat osakassopimukset 

• vuosikertomus. 

(TT, 2003) 

 

SOX vaatii, että oleelliset liiketoimintaan liittyvät asiat on kerrottava nopeasti ja 

ajantasaisesti markkinoille, jotta sijoittajilla on oikeat tiedot päätöstensä tueksi. 

Gordonin mielestä SOX rajaa tällaisissa tilanteissa liikaa hallituksen päätösval-

taa. Säännön mukanaan tuomat kustannukset nousevat hyötyä suuremmiksi. 

Teoriassa sääntö tuntuu hyvältä, mutta käytännössä yhtiöillä voi nyt olla vel-

vollisuus ilmoittaa tietoja, joita aiemmin annettiin vain esimerkiksi pankille vel-

kaa haettaessa. Yhtiö voi kärsiä siitä, että sen on annettava liikaa tietoa. Esi-

merkiksi kilpailijoiden on helpompi suunnitella strategiansa, kun he saavat kil-

pailijastaan entistä enemmän tietoa. Yksi esimerkki tästä on velvollisuus ilmoit-

taa SECille, mikäli yhtiön tärkeä asiakassuhde katkeaa. Tämä ilmoitus toden-

näköisesti alentaa yhtiön osakkeen hintaa. 

 

Koska ilmoitus on annettava heti, yhtiön johdolla ei ole aikaa korjata asiaa, 

vaikka se voisi olla muuten helpostikin tehtävissä. Aiemmin yhtiöllä ollut valta 

päättää tiedotuksen ajoituksesta on lisännyt yhtiön arvoa, koska heillä on ollut 

mahdollisuus korjata tilanne. Lisäksi tilanteessa, missä asiakassuhde on toi-
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selle osapuolelle merkittävä, mutta toiselle ei, vahvempi osapuoli voi kiristää 

itselleen paremmat ehdot uhkaamalla asiakassuhteen katkaisulla, josta hei-

komman osapuolen olisi tehtävä ilmoitus. (Gordon, 2003, s. 14-16) Muutoksis-

ta julkaistavat raportit on toimitettava SECin internet-sivuille mahdollisimman 

nopeasti. Tämä asettaa sisäiselle valvonnalle uusia haasteita. Sisäisen val-

vonnan on huolehdittava, että lähetettävät tiedot eivät sisällä mitään ylimää-

räistä tai salaista materiaalia. (Moeller, 2004, s. 44) Annettavien lisätietojen on 

sisällettävä tietoa järjestelyjen luonteesta niin paljon, että sijoittajat voivat ym-

märtää järjestelyjen syyn ja vaikutukset. Esimerkki tällaisesta järjestelystä on 

yhtiön varojen suojausohjelma. Jos yhtiön vakavaraisuus riippuu merkittävästi 

näistä suojatuista varoista, on yhtiön ilmoitettava kaikki näissä tapahtuvat 

muutokset. (KPMG, 2003b, s. 33-35) 

 

3.4.10 Tarkastus ja valvonta 

 

Tutkielmassani keskityn corporate governancen osa-alueista ennen kaikkea 

yrityksen valvontaan. Yrityksen valvontakokonaisuus koostuu sisäisestä ja ul-

koisesta valvonnasta. Tehokas sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana si-

säistä valvontaa ovat eräitä corporate governancen tärkeimmistä osatekijöistä. 

Niiden tarkoituksena on tuottaa johdolle riittävästi oikeaa tietoa yrityksen toi-

minnasta auttamaan päätöksenteossa. Sisäinen tarkastus on myös eräs tär-

keä osa sisäistä valvontaa. Sisäinen valvonta on usein hyvin yrityskohtainen 

ratkaisu. Siihen vaikuttaa aina muun muassa yrityksen toiminnan laatu, laa-

juus sekä vallitsevat sisäiset ohjeistukset.  Sisäisen valvonnan merkitys on ko-

rostunut organisaatiorakenteiden muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi. Kun 

viimevuosina esiin nousseita ongelmatapauksia on tutkittu, on havaittu että 

puutteellinen sisäinen valvonta on usein ollut osasyynä siihen, että väärinkäy-

töksiä ja epäonnistumisia on päässyt syntymään. Ulkoinen valvonta yrityksissä 

on pääasiassa tilintarkastusta. Sekä sisäistä että ulkoista valvontaa käsittelen 

syvemmin neljännessä kappaleessa. 
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3.4.11 Yhteenveto 

 

Corporate governance koostuu siis monesta eri osa-alueesta. On tärkeää 

ymmärtää, että hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä tarvitsee kehittyäkseen 

sopivan ympäristön. Yhtiön täytyy saada kaikkiin työntekijöihinsä asenne, jos-

sa rehellisyys on kunniassa. Erityisen tärkeää on että yhtiön johto näyttää 

muille työntekijöille hyvää esimerkkiä.  Yhtiön hallituksella on erityisen tärkeä 

rooli, sillä heidän pitäisi saada toimiva johto ymmärtämään corporate gover-

nancen tärkeys yhtiölle ja sen liiketoiminnalle. Hallituksen valiokunnista eten-

kin tarkastusvaliokunta on esillä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän käy-

tännön toteuttamisessa. Kun hallituksella on tärkeä rooli johdon valvojana ja 

ohjaajana, on puolestaan tarkastusvaliokunta elin, joka valvoo hallitusta. 

 

Corporate governance ohjeistus korostaa eri toimijoiden riippumattomuutta. 

On tärkeää, että eri osapuolien välille ei muodostu eturistiriitoja. Riippumatto-

muuden varmentaminen toteutuu helpoimmin siten, että yhtiö on avoin kaikille 

sidosryhmilleen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön raportointi on 

riittävää ja ajantasaista. Hyvä johtamis- ja hallintotapa edellyttää, että tärkeät 

yhtiötä koskevat tiedot ovat saatavilla nopeasti ja kaikille sidosryhmille yhtä ai-

kaa. Yksi tärkeä asia, mistä yhtiön on tiedotettava, on johdon palkitseminen. 

Se onkin yksi corporate governancen osa-alueista. Oikeanlainen palkitsemi-

nen motivoi johtoa ja saa johdon työskentelemään omistajien intressien mu-

kaisesti. Omistajien ja johdon erilaiset tavoitteet johtavatkin usein bonuspalk-

kauksen käyttöön. 
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4. Yrityksen valvonta 
 

Yrityksen toiminnan valvonta ei ole mikään uusi asia, vaan se on ollut tärkeä 

osa yritysten toimintaa jo pitkään. Jo seitsemänkymmentäluvulla Heikkonen ja 

Kupiainen käsittelivät kirjassaan valvontatoimea, joka nykyisin tunnetaan si-

säisenä valvontana. Heidän mukaansa valvonta on tehdyn tai tekemättä jäte-

tyn työn selostamista, analysoimista ja arvostelemista sekä häiriöiden, puut-

teiden, väärinkäytösten ja virheiden paljastamista ja ehkäisemistä. Valvonta 

voi olla toimeenpanoon nähden ennakoivaa, samanaikaista tai jälkeenpäin ta-

pahtuvaa. Sisäinen valvonta tulee myös organisoida. Yrityksellä on siis oltava 

jonkinlainen valvontastrategia. Yhtiössä on päätettävä mitä valvotaan, kuka 

valvoo, mitä välineistöä ja menetelmiä valvonnassa käytetään sekä missä, mil-

loin ja kuinka usein valvontaa tapahtuu. (Heikkonen, Kupiainen, 1976, s. 11) 

Sisäisen valvonnan periaate ei ole muuttunut dramaattisesti myöhemminkään. 

Kuitenkin käytössä olevat menetelmät ja sisäisen valvonnan sääntely on muut-

tunut paljon seitsemänkymmentäluvun jälkeen. 

 

4.1 Sisäinen valvonta 

 

Yhtiössä on aina oltava toimiva sisäinen valvontajärjestelmä. Hallituksen vas-

tuulla on tämän valvontajärjestelmän luominen ja ylläpitäminen. Sisäinen val-

vontajärjestelmä on laaja, yhtiön päivittäisten toimintojen ympärille rakentuva 

systeemi. Toimivan valvontajärjestelmän perustan luo yhtiön hallituksen ja 

johdon asennoituminen sisäiseen valvontaan. Päättävien elinten on sitoudut-

tava valvontaan, jotta sama asenne voisi tarttua koko organisaatioon. Valvon-

tatoimenpiteet ovat valvontajärjestelmän varsinainen toiminnallinen osa-alue. 

Niillä tarkoitetaan johdon luomia periaatteita ja toimintatapoja, kuten hyväksy-

misvaltuudet tai vaarallisten työyhdistelmien välttäminen. Kun sisäinen valvon-
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tajärjestelmä on käytössä yhtiössä, on suositeltavaa, että sen tilaa arvioidaan 

vuosittain. (Hirvonen et al, 2003, s. 222-223) 

 

Arensin ja Loebbecken mukaan voidaan määrittää viisi pääsyytä siihen, miksi 

yhtiön kannattaa kehittää tehokas sisäinen valvontajärjestelmä. Ensimmäinen 

syy on luotettavan tiedon saaminen päätöksenteon tueksi. Yritysjohdolla on ol-

tava tarkkaa tietoa liiketoiminnan menestyksekkään pyörittämisen takaami-

seksi. Päätöksenteossa käytetään usein hyvin monenlaisia tietoja, ja on tärke-

ää, että johto voi luottaa näihin tietoihin. Toinen valvontajärjestelmän tarvetta 

aiheuttava syy on sekä fyysisen että immateriaalisen omaisuuden turvaami-

nen. Yhtiön omaisuus voi tuhoutua, tai sitä voidaan väärinkäyttää tai varastaa, 

ellei sitä ole turvattu sisäisillä valvontatoimenpiteillä. Tietokoneaikakaudella 

etenkin aineettoman omaisuuden suojelu on korostunut. Yhtiössä on voitava 

luottaa siihen, että vaikka sattuisi esimerkiksi tulipalo, niin yhtiölle tärkeä tieto 

ei pääse häviämään. Käytännössä tähän päästään varmuuskopioin, joita on 

säilytettävä erillään alkuperäisistä tiedon lähteistä. 

 

Sisäisen valvontajärjestelmän käytöllä on myös tarkoitus parantaa yhtiön ope-

ratiivista toimintaa tehostamalla resurssien käyttöä muun muassa päällekkäi-

siä työsuorituksia poistamalla. Neljäs syy valvontajärjestelmän kehittämiseen 

on tärkeä agenttiteorian kannalta. Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmis-

tamaan, että johto pyrkii saavuttamaan yhtiölle ja etenkin omistajille tärkeät ta-

voitteet. Omistajien tavoitteena on lähes poikkeuksetta yhtiön arvon nousemi-

nen, ja sisäisellä valvonnalla pyritään saavuttamaan riittävä varmuus siitä, että 

yhtiön työntekijät toimivat omistajien intressien mukaan. Viides syy sisäisen 

valvonnan järjestämiselle on Arensin ja Loebbecken mukaan vaatimus luotet-

tavasta kirjanpidosta. Yrityksellä on oltava järjestelmä, jonka perusteella voi-

daan tehdä tarkat ja luotettavat tilinpäätökset ja muut ulkoiset raportit. Kun si-

säistä valvontajärjestelmää luodaan, on koko ajan muistettava ajatella hyödyn 

suhdetta kustannuksiin. Mitään sellaista osaa valvontajärjestelmästä ei kanna-

ta ryhtyä käyttämään, mistä kustannukset nousevat hyötyä suuremmiksi. 
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(Arens, Loebbecke, 1991, s. 283-284) Kuitenkin on hyvä muistaa, että par-

haissakin valvontajärjestelmissä on rajoituksensa. Vaikka yhtiössä pystyttäisiin 

kehittämään teoreettisesti täydelliseltä tuntuva sisäisen valvonnan malli, täytyy 

muistaa, että sen tehokkuus riippuu loppujen lopuksi sitä käyttävien ihmisten 

toiminnasta. Tästä johtuu myös yhtiön toiminnassa aina olemassa oleva kont-

rolliriski. Vaikka järjestelmä olisi kuinka hyvä, on aina mahdollista, että jotain 

oleellista on jäänyt huomaamatta. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön 

toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännök-

siä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen tarkastuksen avulla voidaan 

tehostaa hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. TT:n suosi-

tuksissa todetaan, että yhtiön on määritettävä sisäiselle valvonnalle toiminta-

periaatteet. (TT, 2003) Tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän tarkoituksena 

on turvata osakkeenomistajien sijoitukset ja yhtiön varat. Käytännössä sisäi-

sellä valvonnalla pyritään pitämään siedettävällä tasolla mahdollisuus siihen, 

että yhtiössä tapahtuu ei-toivottu taloudellista vahinkoa aiheuttava tapahtuma. 

 

On hyvä muistaa, että paraskaan järjestelmä ei pysty poistamaan kokonaan 

mahdollisuutta taloudellisia menetyksiä aiheuttaviin tapahtumiin. Kun sisäiselle 

valvonnalle määritetään tavoitteita, täytyy huolehtia siitä, että nämä tavoitteet 

ovat linjassa yhtiön liiketoimintaan liittyvien suunnitelmien kanssa. (Root, 

1998, s. 50) Yhtiön on valvottava omaa toimintaansa ja kyettävä seuraamaan 

valvonnan toimivuutta. Sisäisen valvontajärjestelmän tulee mahdollistaa rea-

gointi paitsi huomattaviin liiketoiminnallisiin ja taloudellisiin riskeihin, myös sii-

hen, että toimintaohjeita ei noudateta. Joskus säädöksiä rikotaan, ja tämä joh-

taa aina viranomaisten rangaistusten ohella myös yhtiön maineen ja sijoittajien 

luottamuksen horjumiseen. Sisäisellä valvontajärjestelmällä myös turvataan 

varat asiattomalta käytöltä sekä kavalluksen tai virheen aiheuttamalta mene-

tykseltä. Hyvä järjestelmä avustaa varmistamaan sekä sisäisen että ulkoisen 

raportoinnin korkean laadun hyvän tietojen hallinnan ja oikeiden tietovirtojen 
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avulla. Kun sisäinen valvontajärjestelmä toimii moitteettomasti, se helpottaa 

myös lakien, määräysten ja sisäisten toimintaohjeiden noudattamista. (Price-

WaterhouseCoopers, 2002, s. 25) 

 

Arens ja Loebbecke kirjoittavat sisäisen valvontajärjestelmän ominaisuuksista. 

Järjestelmän on kyettävä tarjoamaan riittävä varmuus siitä, että järjestelmään 

kirjatut tapahtumat ovat todellisia. Esimerkiksi kirjatut myynnit kyetään aukot-

tomasti todentamaan tapahtuneiksi. Myös valtuuksista on pidettävä huolta. Jos 

valtuuttamattomia liiketapahtumia todetaan, ne voivat johtaa petolliseen käy-

tökseen ja sitä kautta yhtiön varojen tuhlaamiseen. Valvontajärjestelmään on 

myös kirjattava kaikki tapahtumat. Yhtiön käytäntöjen on oltava sellaisia, että 

liiketapahtumien puuttuminen kirjanpidosta on hyvin epätodennäköistä. Sisäi-

sellä valvonnalla pyritään myös estämään mahdolliset lasku- tai kirjausvirheet 

liiketoiminnan tuloksien kirjaamisen yhteydessä. Myös tuottojen ja kulujen lajit-

telu omille tileilleen on osa sisäisen valvontajärjestelmän toimintaa. Järjestel-

män on toimittava niin, että myös tuote- tai divisioonakohtaiset tuotot ja kulut 

on tarvittaessa helppo eritellä. Tapahtumat on myös kirjattava ajantasaisesti 

järjestelmään. Kun liiketapahtumat kirjataan välittömästi tietokantoihin, piene-

nee virheiden todennäköisyys. Viimeinen järjestelmän tavoitteista liittyy tiedon 

järkevään säilyttämiseen. Tietoja täytyy säilyttää loogisesti ja niiden on oltava 

löydettävissä tarvittaessa. (Arens, Loebbecke, 1991, s. 288) 

 

Yhtiö pyrkii valvonnan avulla pääsemään tehokkaammin asettamiinsa tavoit-

teisiin. Yhtiössä voi olla monenlaisia valvontakäytäntöjä, mutta yleensä tär-

keimmät sisäisen valvonnan muodot voi jakaa viiteen eri pääryhmään. En-

simmäinen näistä ryhmistä käsittää riittävän velvollisuuksien jakamisen. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa vaarallisten työyhdistelmien välttämistä. Samalla 

työntekijällä ei saa olla roolia, jossa hän sekä päättää varojen käytöstä että 

vastaa myös itse niiden käsittelystä. Tärkeää on, että yhtiön organisaatiora-

kenne on sellainen, että se estää vaarallisten työyhdistelmien muodostumisen, 

mutta yhtiö pystyy silti toimimaan tehokkaasti. Pitää myös muistaa, että yhtiön 
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koko vaikuttaa mahdollisuuksiin jakaa tehtäviä. Pienessä yrityksessä ei vält-

tämättä ole käytännön mahdollisuuksia erottaa päätös- ja toimeenpanovastuu-

ta toisistaan. 

 

Toinen tärkeä käytäntö edellyttää riittäviä valtuuksia, kun toimenpiteitä suorite-

taan. Jotta valvonta olisi riittävää, täytyy jokaisen liiketoiminnon olla sellainen, 

ettei sitä pääse suorittamaan ilman riittäviä valtuuksia. Valtuutukset voivat olla 

joko yleisiä tai tapauskohtaisia. Yleisillä valtuuksilla tarkoitetaan johdon julkai-

semia käytäntöjä, joita yhtiössä noudatetaan. Esimerkkinä voi mainita asiak-

kaiden luottorajat. Yksikään työntekijä ei saa ylittää näitä rajoja oman harkin-

tansa mukaan. Tapauskohtaisia valtuutuksia käytetään silloin, jos jokainen 

toimenpide on lähtökohdaltaan erilainen. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi 

käytettyjen autojen myynti. Ennen auton myyntiä, myyjän on saatava autoliik-

keen johtajan hyväksyntä myynnille. Kolmas tärkeä valvontakäytäntö vaatii yh-

tiöltä riittävää kirjanpitoa. Kaikki tapahtumat on kirjattava yhtiön tietokantoihin. 

Kirjausten on oltava sellaisia, että ne antavat varmuuden tapahtumien oikean 

kirjaamisen ja varojen riittävän valvonnan toteamiseksi. 

 

Neljäs sisäisen valvonnan muoto on yhtiön omaisuuden fyysinen valvonta. 

Tämä pitää sisällään esimerkiksi tiedon hajautuksen useampaan eri paikkaan 

sekä varastojen valvonnan. Myös tulipalonkestävät kassakaapit ovat osa varo-

jen fyysistä suojausta. Jotta edellä mainitut valvontakäytännöt toimisivat opti-

maalisesti, on niitä valvottava jatkuvasti. Valvonta suoritetaan tekemällä pisto-

kokeita valvonnan jokaiselle eri osa-alueelle. Mikäli pistokokeiden tekemisen 

laiminlyö, on olemassa vaara, että työntekijät unohtavat tai tahallaan jättävät 

ohjeet huomioimatta työssään. Huolimattomuuden mahdollisuus pienenee, 

kun joku valvoo ja arvioi työntekijöiden suorituksia. Tärkeää on, että pistoko-

keiden tekijät ovat riippumattomia henkilöistä, jotka valmistelevat tarkastetta-

van tiedon. (Arens, Loebbecke, 1991, s. 291-297) 

 



  82 

Sarbanes-Oxley –laki on vaikuttanut suuresti yhtiöiden sisäiseen valvontaan. 

Yhtiön tarkastusvaliokunnan on implementoitava yhtiöön käytännöt, joilla val-

votaan taloushallinnon ja tilintarkastajien mahdollisia ongelmia. Sisäisen tar-

kastuksen ja tarkastusvaliokunnan tulisi lisätä yhteistyötään. Moellerin mukaan 

sisäisen tarkastuksen johtajan tulisi muodostaa tehokkaasti toimiva linkki tar-

kastusvaliokunnan talousasiantuntijan kanssa. Talousasiantuntija tulisi pitää 

ajan tasalla kaikista tilintarkastukseen tai valvontaan liittyvistä asioista. (Moel-

ler, 2004, s. 24) 

 

Sisäisen valvonnan ulkoistaminen on myös yksi vaihtoehto yhtiön omalle si-

säiselle valvonnalle. Jos sisäisen valvonnan antaa ulkopuolisille, kannattaa 

tarkasti miettiä etukäteen ulkoistamisesta saatavat hyödyt ja mahdolliset siitä 

aiheutuvat haitat. Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että ulkoistaminen on 

usein hyödyllisintä sellaisten prosessien osalta, joihin kuuluu paljon toistoa tai 

automatisoituja prosesseja. Usein suurta hyötyä ulkoistuksesta ei saada tilan-

teissa, joissa vaaditaan runsasta yhteydenpitoa muiden sisäisten osastojen 

kanssa tai mikäli käsiteltävä tieto vaatii käsittelijältä paljon teknistä tietoa tai lii-

ketoiminnan tuntemusta. Tällaisen asiantuntemuksen omaava henkilö löytyy 

paljon helpommin useimmissa tapauksissa yhtiön sisältä. (Root, 1998, s. 269) 

 

SOX:n säännösten mukaan yhtiön täytyy tutkia sen sisäisen valvontajärjestel-

män tehokkuutta. Johdon tai sisäisen tarkastuksen on tehtävä tästä valvon-

nasta oma raporttinsa. Jos kyseinen raportti puuttuu, Sarbanes-Oxley käsittää 

raportin puuttumisen sisäisen valvonnan heikkoutena, joka on raportoitava. 

Kansainvälisten yhtiöiden on suoritettava tällainen arviointi vuosittain jokaises-

sa merkittävässä toimipaikassaan. Rotaatioperusteinen arviointi ei siis käy. 

Tämä sääntö tulee vaatimaan paljon suunnittelua suuryrityksissä. (Moeller, 

2004, s. 21) Root kritisoi sisäisen valvonnan toimimisen seurantaa siltä osin, 

kun johto on siitä vastuussa. Jos johto on luonut yhtiölle sisäisen valvontajär-

jestelmän, se ei varmasti totea seurantaraporteissaan, että valvontajärjestelmä 

on tehoton. (Root, 1998, s. 133) Seurannan olisikin minun mielestäni oltava 
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riippumattoman osapuolen suorittama. Tällä taattaisiin myös se, että johto 

varmasti tekisi kaikkensa, että järjestelmä olisi tehokas ja luotettava. 

 

Valvontajärjestelmän tehokkuuden tutkiminen sivuaa joiltain osin tilintarkastus-

ta, sillä tilintarkastuksen yhteydessäkin annetaan raportti koskien yhtiön sisäis-

tä valvontaa ja sen riittävyyttä. Kuitenkin tilintarkastuksen pääasiallinen tehtä-

vä on todeta, että yhtiön tilinpäätös on laadittu oikein. Sisäisen valvontajärjes-

telmän tarkastaminen on vain pieni osa tilintarkastusta. Sisäisiin kontrolleihin 

keskittyvän tilintarkastuksen tavoitteena on lähinnä ymmärtää yhtiön sisäisen 

valvontajärjestelmän toiminta ja arvioida riskejä. Erikseen vaadittavan sisäisen 

valvontajärjestelmän tutkimisen tavoitteena taas on antaa mielipide siitä, yllä-

pitääkö yhtiö toimivaa ja tehokasta sisäistä valvontajärjestelmää. (KPMG, 

2003b, s. 41) Tilintarkastuksen yhteydessä tehtyä sisäisten kontrollien tarkas-

tusta voi käyttää hyväksi vaaditussa sisäisen valvontajärjestelmän tutkimises-

sa, mutta pelkkä tilintarkastuksen yhteydessä tehty tarkastus ei riitä. Usein ti-

lintarkastajat tarkastavat yhtiön tilintarkastusta suorittaessaan esimerkiksi yh-

den osan sisäisestä valvontajärjestelmästä, kun sisäisen valvontajärjestelmän 

tutkimisessa on käytävä järjestelmällisesti läpi kaikki merkittävät sisäiset kont-

rollit. Tästä syystä sisäisen valvontajärjestelmän tutkiminen vaatii merkittävän 

määrän lisätyötä tilintarkastuksessa suoritetun analyysin lisäksi. 

 

Tärkeää on myös huomata se, että tilintarkastajat eivät edes saa suorittaa si-

säisen valvontajärjestelmän tehokkuuden tutkimista itse. Tämän tehtävän suo-

rittaa joko sisäinen tarkastus, ulkopuoliset konsultit tai johtoryhmä. Tämä voi 

aiheuttaa hankaluuksia, sillä perinteisesti sisäiseen valvontaan ovat ottaneet 

kantaa juuri tilintarkastajat. Nyt kuitenkin johdolla, sen palkkaamilla konsulteilla 

tai sisäisellä tarkastuksella on velvollisuus tutkia sisäisen valvontajärjestelmän 

laatua ja tehokkuutta, ja tilintarkastajat ottavat vain kantaa siihen, onko tämä 

tutkimus toteutettu riittävällä laajuudella. Moeller toteaa, että paras tapa suo-

riutua Sarbanes-Oxleyn vaatimasta sisäisen valvontajärjestelmän tutkimisesta 

on aloittaa tähän keskittyvä projekti yhtiössä. Projektia varten perustetaan tii-
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mi, jossa jaetaan tiimin jäsenille roolit ja vastuut. Tämän jälkeen tiimi suunnit-

telee projektisuunnitelman, jossa keskitytään yhtiön merkittävimpien toiminto-

jen tutkimiseen. (Moeller, 2004, s. 45, 107) 

 

Kun yhtiön johto alkaa arvioida sisäistä valvontajärjestelmäänsä, on heidän 

kerättävä ennen arvioinnin aloittamista riittävästi tietoa yhtiön sisäisen valvon-

nan eri osa-alueista. Vähintään heidän olisi tiedettävä, mitkä ovat yhtiön talou-

dellisen raportoinnin kannalta merkittävimmät osa-alueet, ja millainen on yhti-

ön valvontaympäristö. Tämän jälkeen johdon on valittava joku sisäisen val-

vonnan koodi, johon he voivat oman yhtiönsä valvontaa verrata. Yleisimmin 

käytössä on sisäisen valvonnan COSO-malli. Seuraavaksi johdon on otettava 

kantaa siihen, onko yhtiössä käytössä olevan sisäisen valvontajärjestelmän 

rakenne sopiva heidän tarkoituksiinsa. Jos rakenne on hyvä, valvontajärjes-

telmästä voidaan havaita mahdolliset heikkoudet tai puutteet ja ne voidaan 

korjata. Erityisen tärkeää on tietenkin tutkia se, toimiiko valvontajärjestelmä 

käytännössä tehokkaasti. Johdon on otettava kantaa siihen, ovatko voimassa-

olevat käytännöt parhaita mahdollisia. Heidän on myös kyettävä perustele-

maan kantansa. (KPMG, 2003b, s. 42) 

 

Suunnitelman jälkeen alkaa varsinainen työvaihe, joka voi vaatia suunnattomia 

ponnisteluja. Tiimin on testattava tunnistetut merkittävimmät prosessit ja lo-

puksi dokumentoitava työn tulokset. Etenkin dokumentointi on tehtävä huolelli-

sesti, sillä sen perusteella tilintarkastajat ottavat myöhemmin kantaa siihen, 

onko sisäisen valvontajärjestelmän tutkimus toteutettu oikealla ja riittävällä ta-

valla. Kun johto on saanut sisäisen valvontajärjestelmän tutkimisen valmiiksi ja 

dokumentoiduksi, on heidän raportoitava tuloksista riippumattomalle tilintar-

kastajalle sekä myös julkisuuteen osana tilinpäätösraportointia. Yhtiön ylin joh-

to vastaa tästä raportista. Tästä syystä projektin ollessa käynnissä, olisi tärke-

ää että tiimi pitää ylimmän johdon jatkuvasti ajan tasalla. Myös tilintarkastajat 

on syytä pitää selvillä projektin etenemisestä. (Moeller, 2004, s. 107) Tämä si-

säisen valvontajärjestelmän tutkiminen on suuri haaste yhtiöille ja vaatii paljon 
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työtä. Työn määrään vaikuttaa kuitenkin sekin, millä tavalla yhtiössä on aikai-

semmin suhtauduttu sisäiseen valvontaan. Jos prosessit ovat kunnossa ja yh-

tiön sisällä on vahva tietämys siitä, mitkä ovat tärkeimpiä prosesseja, pääsee 

tällainen yhtiö varmasti helpommalla kuin sellainen, jossa vasta SOX on pa-

kottanut kiinnittämään entistä enemmän huomiota sisäiseen valvontajärjestel-

mään. 

 

Kun sisäisen valvontajärjestelmän arviointi on saatu ensimmäisen kerran teh-

tyä, tulee yhtiön tämän jälkeen perustaa prosesseja, joilla se valvoo ja arvioi 

jatkuvasti valvontajärjestelmää ja sen kehitystä. Sisäistä valvontajärjestelmää 

koskevat raportit on pidettävä ajan tasalla. Organisaation on huomattava, mi-

käli valvontajärjestelmässä tapahtuu muutoksia. Yhtiön on myös kehitettävä 

valvontakäytännöt, joilla voidaan korjata kaikki mahdolliset sisäisessä valvon-

nassa havaitut puutteet. (Moeller, 2004, s. 113) 

 

Sarbanes-Oxley määrää siis yhtiön raportoimaan oleellisista puutteista sisäi-

sessä valvonnassa. Aiempi lainsäädäntö ei määritellyt tarkasti sitä, millainen 

puute on olennainen. Tilintarkastusyhteisöt käyttivät olennaisuuden mittarina 

usein jotain sovittua prosenttimäärää. Tämä johti siihen, että suuryhtiöiden kir-

janpidosta saattoi löytyä jopa miljoonien virhe, jota ei kuitenkaan tutkittu, koska 

sitä pidettiin epäolennaisena virheenä. Sarbanes-Oxleyn jälkeen olennaisuu-

den määritelmänä pidetään SECin määritelmää. 

 

Tämän määritelmän mukaan tietoa pidetään olennaisena, mikäli on todennä-

köistä, että järkevä sijoittaja pitäisi tietoa tärkeänä sijoituspäätöstä tehdessään 

tai kokisi tiedon puuttumisen muuttavan merkittävästi kokonaisinformaatiota 

yhtiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että suhteessa yhtiön kokoon pieneltä tuntuvat 

virheet voivat kuitenkin olla olennaisia, eikä yksinkertainen prosentuaalinen 

olennaisuuden mittaaminen ole sopivaa. (Moeller, 2004, s. 39) Yhtiöissä kan-

nattaa varmaankin laskea olennaisuuden rajaa, sillä muuten lopullisen sisäistä 

valvontaa koskevan raportin allekirjoittavat johtajat saattavat joutua vastuu-
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seen virheen seurauksista. Lisäksi on tärkeää, että sisäinen tarkastus ja tilin-

tarkastajat huolehtivat siitä, että heillä on yhteinen käsitys olennaisuudesta. 

Mikäli näin ei ole, voi käydä niin, että sisäisen tarkastuksen mielestä oleellinen 

virhe jääkin pois tilintarkastajien raporteista, koska he eivät pidä samaa virhet-

tä olennaisena. Tällaisten tilanteiden esiintyminen asettaisi raportin allekirjoit-

tavat johtajat vaikeaan asemaan. 

 

Ge ja McVay ovat tutkineet yhtiöitä, jotka ovat tehneet ilmoituksen oleellisesta 

puutteesta sisäisessä valvonnassa. He toteavat, että heikko sisäinen valvonta 

liittyy usein puutteellisiin kirjanpidon resursseihin. Vahva yrityskulttuuri on 

usein tehokkaan sisäisen valvonnan perusedellytys. Julkaistut puutteellisuudet 

liittyivät useimmin huonoon tulojen tunnistamiseen, riittämättömään vaarallis-

ten työyhdistelmien erottamiseen tai jaksottaisten raportointiprosessien vaja-

vaisuuteen. Esimerkkinä huonosta tulojen tunnistamisesta voidaan mainita 

käytäntö, jossa yhtiön tuotteiden myyjälle lähetetään enemmän tuotteita kuin 

tarvitsisi, jotta tuloksessa voidaan näyttää parempaa myyntiä. Jos sisäinen 

valvonta ei huomaa tätä, on siinä silloin oleellinen puute. Ge ja McVay totea-

vat, että sisäisen valvonnan olennaisen puutteen riski kasvaa silloin, jos yhtiön 

johto on kokematonta, tulos heikkoa tai liiketoiminta monimutkaista. Sen sijaan 

yhtiön koolla ei näytä olevan vaikutusta sisäisen valvonnan puutteellisuuteen. 

Lisäksi suuren tilintarkastusyhteisön asiakkailla näyttää olevan suurempi sisäi-

sen valvonnan puutteen mahdollisuus kuin pienempiä tilintarkastusyhteisöjä 

käyttävillä. (Ge, McVay, 2004, s. 9-19) Tämä voisi johtua siitä, että suuret tilin-

tarkastusyhteisöt eivät ehkä ilmoita yhtä herkästi puutteita. 

 

Kun yhtiön johto arvioi SOX:n mukaisesti sisäisen valvontajärjestelmän tehok-

kuutta, on heidän verrattava sitä johonkin sisäisen valvonnan koodiin. Eräs tär-

keimmistä ja yleisimmin käytössä olevista sisäisen valvonnan koodeista on 

vuonna 1992 Yhdysvalloissa julkaistu COSO – malli. Tämä malli on Suomes-

sakin yleisesti käytössä. Muita kansainvälisesti tunnettuja ja käytettyjä sisäisen 

valvonnan malleja ovat muun muassa kanadalaisen CICA:n julkaisema gui-



  87 

dance on control (COCO – malli), ja COSO kahdeksikin kutsuttu ERM – oh-

jeistus, joka käsittelee etenkin yhtiöiden riskinhallintaa. 

 

4.1.1 COSO -malli 

 

COSO -malli syntyi Treadway -komission vuonna 1987 julkaiseman raportin 

pohjalta. Tässä raportissa todettiin, että sisäiseen valvontaan olisi saatava 

enemmän yhdenmukaisuutta. Komissio kannusti sitä sponsoroineita yhtiöitä 

kehittämään yhteistyössä yhtenäisen sisäisen valvonnan ohjeistuksen. Näiden 

yhtiöiden edustajat muodostivat asiantuntijaryhmän, jonka työn tuloksena syn-

tyi COSO –malli. COSO -malli käsittää sisäisen valvonnan prosessina, johon 

osallistuvat organisaation hallitus, johto ja muu henkilöstö ja joka pyrkii koh-

tuullisessa määrin varmistamaan, että tietyille alueille asetetut tavoitteet saa-

vutetaan. Tärkeimpänä sisäisen valvonnan toteuttajana on yrityksen sisäinen 

tarkastustoiminto. Ensiksi sisäinen tarkastus tarkastaa toimintojen tehokkuu-

den ja tarkoituksenmukaisuuden. Toiminnoille asetetaan tavoitteita, joiden 

saavuttamista tarkastellaan sisäisen valvonnan avulla. Jos tavoitteet saavute-

taan, asia on kunnossa, mutta jos niitä ei saavuteta, joudutaan yrityksessä 

reagoimaan tilanteeseen. Yrityksen kannalta onkin tärkeää huomata tilanteet, 

jolloin tavoitteita ei saavuteta, mahdollisimman hyvissä ajoin. Mitä aikaisem-

massa vaiheessa virheet huomataan, sen vähemmän kustannuksia niiden kor-

jaamiseen kuluu. Toinen tarkkailtava osa-alue on taloudellisen tiedon ja rapor-

toinnin luotettavuus. Tässä tarkastellaan toimintojen sijaan siis etenkin talou-

dellista raportointia. Lisäksi yrityksessä on valvottava lakien ja säännösten 

noudattamista. (Root, 1998, s. 114-119) 

 

COSO -mallin mukaan sisäinen valvonta koostuu viidestä toisiinsa vaikutta-

vasta ja johtamisprosessiin niveltyvästä osatekijästä. Ensimmäinen näistä on 

valvontaympäristö. Se käsittää organisaation kulttuurin ja suhtautumisen val-

vontaan. Valvontaympäristö on pohjana kaikille muille mallin osatekijöille, sillä 
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sen pohjalta muotoutuu yhtiön sisäisen valvonnan rakenne. (Root, 1998, s. 

120) Valvontaympäristö käsittelee esimerkiksi yrityksen arvoja, vastuun jakau-

tumista ja johdon suhtautumista sisäiseen valvontaan. Johdon on asetettava 

määrälliset ja laadulliset tavoitteet jokaista toiminnan osa-aluetta varten sekä 

valvottava niiden toteutumista. Tavoitteet tulee asettaa kirjallisesti ja niiden 

seurannan tulee olla systemaattista ja jatkuvaa sekä tapahtua kirjallisesti halli-

tuksessa pöytäkirjattuna. Erityistä huomiota tavoitteiden seurannassa kaikilla 

tasoilla tulisi kiinnittää poikkeamien raportointiin sekä niiden syiden selvittämi-

seen. Tavoitteiden asettelussa ja niiden saavuttamisesta palkitsemisessa on 

huomioitava sisäinen valvonta ja se, että tavoitteiden saavuttaminen ei houkut-

tele noudattamaan ei-toivottuja menettelytapoja. (Tojkander, 1999; KPMG, 

2003a, s. 34-37) 

 

Seuraava osatekijä on riskien hallinta. Johdon on varmistuttava siitä, että liike-

toimintaan sisältyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan niiden merkitys liiketoi-

minnalle. Johdon on hyväksyttävä riskinottoperiaatteet, määriteltävä ne toimin-

tatavat, joilla riskejä rajoitetaan sekä valvottava niiden noudattamista. Riskien 

rajoittamiseksi on määriteltävä menettelytavat kirjallisesti. Kaikkien toiminnas-

sa mukana olevien tulee tuntea oman vastuualueensa osalta toimintaan liitty-

vät riskit ja tietää, kuinka niiden riskienhallinta on toteutettu. Avainasioita ovat 

siis riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen. Mahdolliset havaitut riskit täy-

tyy analysoida, jotta voidaan toimia oikein. Yrityksen on pyrittävä siihen, että 

sen sisäinen tarkastus tai jokin muu sisäisen valvonnan osapuoli havaitsisi 

mahdolliset vanhat tai uudet riskit ajoissa, jotta yrityksessä ehdittäisiin toimia 

jo ennen riskin realisoitumista. Tällainen ennaltaehkäisevä työ säästää jälleen 

yrityksen voimavaroja. (Tojkander, 1999; KPMG, 2003a, s. 34-37) 

 

Seuraava osa-alue on valvontatoimenpiteet. Root kuvaa valvontatoimenpiteet 

käytännöiksi, joilla varmistetaan että yhtiössä toteutetaan sovittua sisäistä val-

vontaa. (Root, 1998, s. 128) Valvontatoimenpiteet jaetaan kolmeen ryhmään, 

joita ovat ehkäisevät, havaitsevat ja korjaavat toimenpiteet. Johdon on varmis-
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tettava, että sisäisen valvonnan toimenpiteet ovat osa yrityksen päivittäisiä 

toimintoja ja että vaaralliset työyhdistelmät on eriytetty sekä keskeisiä toiminto-

ja koskevat menettelytavat on dokumentoitu kirjallisesti. Nämä kaikki keinot 

kuuluvat ehkäiseviin toimenpiteisiin. Jokaisella organisaatiotasolla on määritel-

tävä sisäiseen valvontaan sisältyvät asianmukaiset valvontatoimenpiteet, joita 

ovat hyväksymiset, valtuutukset, todentamiset, täsmäykset, erilaiset seuranta- 

ja poikkeamaraportit, omaisuuden turvaaminen ja työtehtävien eriyttäminen. 

Toimintokohtaisesti tulee rakentaa sisäisen valvonnan huomioivat toimintape-

riaatteet ja menettelytavat, joiden avulla johto varmistaa, että sen riskien hallit-

semiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi antamia määräyksiä ja ohjeita nou-

datetaan. 

 

Menettelytavat sisältävät määrittelyn havaittujen poikkeamien raportoinnista 

asianmukaiselle organisaatiotasolle. Valvontatoimenpiteisiin kuuluu myös tie-

tojärjestelmien valvonta, joka taas jakaantuu yleisiin kontrolleihin ja järjestel-

mäkontrolleihin. Johdon on varmistettava, että yhtiöllä on toiminnan laajuuteen 

nähden riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt tietotekniset järjestelmät. (Toj-

kander, 1999; KPMG, 2003a, s. 34-37) Rootin mielestä COSO –mallissa val-

vontatoimenpiteet keskittyvät lähinnä taloudellisen raportoinnin kannalta oleel-

lisiin kohteisiin, ja yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittäviä tilanteita, kuten 

asiakkaiden preferenssien ymmärtäminen, laadukkaiden tuotteiden tuottami-

nen ja asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen, koskevat valvontatoimenpiteet jä-

tetään liian vähälle huomiolle. (Root, 1998, s. 129-131) 

 

Neljäs osa-alue on tieto ja tiedonvälitys. COSO –mallin käsityksen mukaan tie-

to on välttämätöntä, jotta työntekijät pystyvät suoriutumaan velvollisuuksis-

taan. Tiedonvälitys puolestaan käsittää keinot, joilla johto välittää työntekijöil-

leen näkemyksensä yhtiön sisäisestä valvonnasta ja omasta suhtautumises-

taan siihen. (Root, 1998, s. 131) Johdon on varmistettava, että organisaatiolla 

on päätöksentekoon ja toiminnan arviointiin riittävät raportointi- ja tiedonväli-

tysmenetelmät sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä. Hallituksen tulee määritellä 
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itse tarvitsemansa raportit sekä raportoitavat seikat että raportoinnin frekvens-

si. Näiden raporttien käsittelyn jälkeen ne tulee liittää pöytäkirjoihin sekä tode-

ta niiden aiheuttamat toimenpiteet. Organisaation kaikilla tasoilla tarvitaan tie-

toa liikeasioiden hoitamiseksi. Erityistä huomiota sisäisessä raportoinnissa tu-

lee kiinnittää raporttien asianmukaisuuteen, luotettavuuteen ja oikea-

aikaisuuteen. Ulkoisen raportoinnin, kuten tilinpäätöksen ja viranomaisrapor-

toinnin tulee lisäksi täyttää myös lakien ja määräysten vaatimukset. (Tojkan-

der, 1999; KPMG, 2003a, s. 34-37) Minun mielestäni sisäisen valvonnan tie-

donvälityksessä on tärkeää, että tieto kulkisi kumpaankin suuntaa, ei vain al-

haalta ylös. Tällöin työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mitä he voivat 

tehdä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tehostamiseksi. 

 

Viimeinen COSO -mallin osa-alue on seuranta ja valvonta. Seurannan tavoit-

teena on pysyä perillä siitä, kuinka valvontajärjestelmä toimii yhtiössä. Toimin-

tojen seuranta voi olla jatkuvaa, toiminnan yhteydessä tapahtuvaa tai erillisillä 

arvioilla suoritettua. Yleensä valvontajärjestelmää arvioitaessa ei ole tarpeellis-

ta tutkia koko valvontajärjestelmän toimivuutta, vaan seuranta kannattaa koh-

distaa tärkeimmille sisäisen valvonnan alueille. Toimintojen sisäisen valvon-

nan laadun arvioi sisäinen tarkastus, joka on oleellisen tärkeä osa yrityksen 

valvontajärjestelmää. Koska sisäinen tarkastus arvioi ja valvoo koko organi-

saation sisäistä valvontaa, on sen oltava perillä kaikesta, mitä yrityksessä ta-

pahtuu. Esimerkiksi COSO -mallissa sisäisen tarkastuksen on hallittava kaikki 

osa-alueet, jotta se saisi oikean ja riittävän kuvan siitä, mitä yrityksessä todella 

tapahtuu. Johdon on varmistettava, että sisäinen tarkastus on asianmukaisesti 

järjestetty ja että se toimii hyvän sisäisen tarkastustavan mukaisesti. Sisäisen 

tarkastuksen toiminnan tulee olla suunniteltua ja jatkuvasta raportoinnista tu-

lee sopia. Johdon on varmistettava, että johtokunta tai hallitus ja sen toimintaa 

valvovat hallinto-elimet saavat tiedon olennaisista sisäisen tarkastuksen, tilin-

tarkastajien ja viranomaisten havainnoista. Johtokunnan pöytäkirjoihin tulee 

kirjata toimenpiteet sekä sisäisen että ulkoisen tarkastuksen ja viranomaisten 

havainnoista. Johtamisen valvonnassa tarkastusvaliokunnan roolin tulisi olla 



  91 

merkittävä, jotta raportoidut havainnot johtavat asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

(Tojkander, 1999; KPMG, 2003a, s. 34-37) 

 

COSO –malli on siis yksi yleisimmistä käytössä olevista sisäisen valvonnan 

malleista. Tässäkin mallissa on kuitenkin puutteensa. Rootin mielestä COSO –

malli on lähtökohtaisesti liikaa taloudelliseen raportointiin ja sen valvontaan 

painottuva. Tämä mallin käyttämä näkökulma on melko kapea-alainen. Se jät-

tää operatiivisen valvonnan liiaksi sisäisen valvonnan ulkopuolelle. Myöskään 

lainsäädännön valvominen ei ole yhtä tarkkaan määriteltyä kuin taloudelliseen 

raportointiin liittyvä valvonta. (Root, 1998, s. 117, 142-143) Lisäksi yksi malliin 

liittyvä ongelma on varojen turvaaminen. Yleisesti varojen turvaaminen koe-

taan alueeksi, joka kuuluu sisäisen valvonnan piiriin. Kuitenkaan COSO –malli 

ei näe asiaa tällä tavalla. Sen mielestä varojen turvaaminen on johdon opera-

tiivisen valvonnan osa-alue. Tämä näkemys johtunee siitä, että mallin tekijöi-

den joukossa on ollut suuri edustus tilintarkastussektorilta. He eivät ole tahto-

neet tilintarkastajia vastuullisiksi esimerkiksi yhtiöiden lainanottoon liittyvissä 

asioissa. (Root, 1998, s. 136) 

 

Tehokas sisäinen valvonta on määritelty sellaiseksi, joka antaa riittävän var-

muuden siitä, että taloudelliset raportit valmistellaan luotettavasti, lakeja nou-

datetaan ja johto ja hallitus ymmärtävät, kuinka operatiivisen toiminnan tavoit-

teet saavutetaan. Riittävä varmuus on kuitenkin varsin epäselvä käsite. Tämän 

käsitteen käyttö COSO –mallin yhteydessä antaakin johdolle mahdollisuuden 

puolustautua väärinkäytös- ynnä muita syytöksiä vastaan. Riittävyys on aina 

tapauskohtaista ja riippuu olosuhteista. Esimerkiksi pankkien tapauksissa riit-

tävyys tarkoittaa käytännössä täydellistä varmuutta. Asiakkaiden tileillä ei saa 

esiintyä heittoja. Samankaltaisena johdon suojelemisen välineenä Root näkee 

myös mallissa esiintyvän kustannus/hyöty –ajattelun. Johto voi puolustautua 

väärinkäytössyytöksiltä vetoamalla siihen, että valvonnan kustannukset nähtiin 

suuremmiksi kuin saavutetut hyödyt olisivat olleet. (Root, 1998, s. 137-143) 
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4.1.2 Muita sisäisen valvonnan ohjeita Suomessa 

 

Suomessa ei ole kattavia kaikkia aloja koskevia ohjeita sisäisen valvonnan jär-

jestämisestä. Kattavimman ohjeistuksen sisäisestä valvonnasta on antanut 

Rahoitustarkastus luottolaitoksille ja arvopaperimarkkinoilla toimiville valvotta-

villeen. Näitä ohjeita voi soveltaa monilla muillakin aloilla. Lisäksi Vakuutusval-

vontavirasto, Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliit-

to sekä Kauppa- ja teollisuusministeriö ovat antaneet omia ohjeistuksiaan. Yri-

tyksillä on myös omia sisäisiä ohjeistuksiaan sisäisestä valvonnasta. Muualla 

työssäni olen jo käsitellyt TT:n sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön sisäisestä 

valvonnasta antamia ohjeita. Vakuutusvalvontaviraston ohjeissa vastuu sisäi-

sen valvonnan järjestämisestä annetaan hallitukselle. Sisäisellä valvonnalla 

tarkoitetaan prosessia, jonka avulla pyritään varmistamaan: 

 

1. asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen 

2. voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö 

3. toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta 

4. taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus 

5. lakien, määräysten ja ohjeiden noudattaminen 

6. hallintoelinten päätösten, sisäisten suunnitelmien, sääntöjen ja menettelyta-

pojen noudattaminen. 

(Vakuutusvalvontavirasto, 2001, s. 99) 

 

Vakuutusvalvontaviranomaisten ohjeissa todetaan, että sisäisen valvonnan tu-

lee kattaa kaikki toiminnot ja sen tulee olla oikeassa suhteessa eri toimintojen 

sisältämiin riskeihin. Sisäistä valvontaa järjestettäessä on tärkeää luoda sellai-

nen organisaatio, jossa päätösvalta jakautuu usean henkilön kesken. Lisäksi 

yrityksen täytyy luoda luotettava, raportoitavasta toiminnosta riippumaton ra-

portointi. Yrityksen on laadittava toimivat valvontatoimet ja toimintaperiaatteet, 

ja havaintojen täytyy edetä tehokkaasti hallintoelimien tietoon. (Vakuutusval-

vontavirasto, 2001, s. 99-100) 
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Määräyksessään 108.1 luottolaitoksille vuodelta 1999 Rahoitustarkastus mää-

rittelee riittävälle riskienhallinnalle ja muulle sisäiselle valvonnalle asetetut vä-

himmäisvaatimukset. Rahoitustarkastuksen määritelmä sisäisen valvonnan 

prosessista on pitkälti samankaltainen kuin Vakuutusvalvontavirastollakin.  

Määritelmän mukaisesti sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki johtokunnan, halli-

tuksen, näiden toimintaa valvovan hallintoelimen, toimivan johdon tai muun 

henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen ja muu valvonta. Rahoitustarkas-

tuksen mukaan sisäisen valvonnan merkittävimmät osatekijät ovat: 

 

1. johtamistapa ja valvontakulttuuri 

2. riskien tunnistaminen, arviointi, rajoittaminen ja valvonta 

3. valvontatoimenpiteet ja tehtävien eriyttäminen 

4. raportointi ja tiedonvälitys 

5. toimintojen tarkkailu ja puutteiden korjaaminen. 

(Rahoitustarkastus, 1999) 

 

Lisäksi Rahoitustarkastus on määritellyt periaatteita sisäisestä valvonnasta. 

Näiden mukaan yrityskulttuurin on oltava sellainen, jossa sisäinen valvonta 

hyväksytään tarpeellisena osana yritystoimintaa. Sen tulee ennaltaehkäistä 

kavalluksia ja muita väärinkäytöksiä. Sisäisen valvonnan tulee kattaa kaikki 

organisaation toiminnot oikeassa suhteessa toimintojen sisältämiin riskeihin. 

Riskienhallintajärjestelmän on oltava niin hyvä, että kaikki merkittävät riskit 

kyetään tunnistamaan. Organisaatiossa on oltava oma ohjeistuksensa, jossa 

käsitellään myös sisäistä valvontaa. Lisäksi mahdollisia häiriötilanteita varten 

täytyy yrityksellä olla suunnitelmat toiminnan jatkamisesta. (KPMG, 2003a, s. 

44) 

 

SOX määrää yhtiöön perustettavaksi niin sanotun kuuman linjan, joka antaa 

työntekijöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai 

puutteista anonyymisti. Näiden vihjeiden pitää myös johtaa tutkimuksiin ja mi-
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käli virhe todetaan myös toimenpiteisiin. (Moeller, 2004, s. 24) Mikäli kuka ta-

hansa henkilö yhtiössä huomaa laittoman teon tai väärinkäytöksen, hänellä on 

oikeus ja velvollisuus raportoida tästä teosta anonyymisti. Raportin tehnyt 

työntekijä saa itselleen lain suojan, eikä hänen tarvitse pelätä seuraamuksia 

teostaan. Tätä käytäntöä kutsutaan pelin poikki puhaltamiseksi, ”blowing the 

whistle”. Aikaisemmin käytäntö on ollut käytössä muutamissa yhtiöissä, mutta 

SOX:n myötä se tulee pakolliseksi kaikissa Yhdysvaltain pörssissä listatuissa 

yhtiöissä. Sisäisen tarkastuksen on implementoitava tällainen whistleblower – 

käytäntö yhtiöön. Erityisen tärkeää on dokumentoida kaikki whistleblower – 

raportista aiheutuneet tapahtumat ja seuraukset taloudellisine vaikutuksineen 

(Moeller, 2004, s. 56, 68-69) 

 

Whistleblower – säännöllä on oma roolinsa sisäisessä valvonnassa. Nyt kuka 

tahansa voi raportoida turvallisin mielin näkemistään rikkeistä. Sääntö luo kui-

tenkin omat ongelmansa sisäisen tarkastuksen työntekijöille. He tutkivat yhtiö-

tä työkseen ja heidän tehtävänsä on etsiä mahdollisia puutteita taloushallin-

nosta, sisäisestä valvonnasta tai tilintarkastuksesta. Mutta kuinka sisäisen tar-

kastuksen työntekijöiden tulisi reagoida, jos he löytävät puutteita, joita ei ole 

kirjattu johdolle menevään tarkastusraporttiin? Tulisiko heidän tällöin soveltaa 

whistleblower – sääntöä? Moellerin mukaan sisäisen tarkastuksen henkilö-

kunnan ei tulisi käyttää whistleblower – toimintoa, vaan kaikki sisäisen tarkas-

tuksen tekemät löydöt tulisi saattaa tietoon tarkastusraporteissa. Mikäli löytyy 

virheitä, joita ei mainita raporteissa, tulee sisäisen tarkastuksen työntekijän 

saattaa tällaiset asiat sisäisen tarkastuksen johtajan tietoon. Pääsääntöisesti 

kaikki virheet on pyrittävä tutkimaan ja raportoimaan normaalien sisäisen tar-

kastuksen prosessien avulla. Sekä sisäisen tarkastuksen että yhtiön ylimmän 

johdon tulee ymmärtää, että sisäisen tarkastuksen tarkoituksena ei ole laskea 

liikkeelle laumaa potentiaalisia whistleblowereita tutkimaan yhtiön kirjanpitoa. 

(Moeller, 2004, s. 93) 
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4.2 Riskienhallinta 

 

Pickett kirjoittaa, että kun tavoitteiden saavuttamiseen liittyy riskejä, täytyy yh-

tiön järjestää myös valvontaa, jotta epäonnistumisen todennäköisyys piene-

nee. (Pickett, 2004, s. 182) Riskienhallinnalla osana sisäistä valvontaa tarkoi-

tetaan liiketoiminnasta aiheutuvien ja siihen olennaisesti liittyvien riskien tun-

nistamista, arviointia, rajoittamista ja valvontaa. Riskienhallinnan on otettava 

huomioon kaikki yrityksen toiminnot, joissa liiketoimintaa uhkaavia riskejä voi 

tapahtua. (Vakuutusvalvontavirasto, 2001, s. 99) Riskien tunnistaminen on 

lähtökohtana riskienhallinnalle. Perinteisesti riskillä on tarkoitettu mahdollisen 

vahingon uhkaa, mutta liiketaloudellisesti riskiin liittyy aina myös voiton mah-

dollisuus. Tämän vuoksi riskinottamista ei pidä pelätä, sillä oikeanlainen ris-

kinottaminen johtaa menestykseen. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää pysyä 

riskinotossa kohtuudessa. Liian suuria riskejä ei saa ottaa. Riskienhallinta on 

olennainen osa riskin ottamista. 

 

Yhtiön on selostettava periaatteet, joiden mukaan riskinhallinta on järjestetty. 

Toimiva riskienhallinta edellyttää riskienhallinnan periaatteiden määrittämistä. 

Osakkeenomistajille on tärkeää, että yrityksen riskienhallinnasta annetaan riit-

tävästi tietoa. Myös hallituksen tietoon tulleiden merkittävien riskien selostami-

nen on suositeltavaa. (TT, 2003) On hallituksen vastuulla varmistaa, että yhti-

össä on toimiva ja jatkuva riskin tunnistamistoiminto, jonka tehoa tulee arvioi-

da säännöllisesti. Tämän riskinhallintajärjestelmän pitää pystyä reagoimaan 

tehokkaasti mahdollisiin havaittuihin riskeihin. 

 

On tärkeää, että yhtiön riskinhallinta on systemaattista, ja että hallitusta infor-

moidaan riskeistä heti, kun ne havaitaan. Johdon tulee tutkia riskit, jotka vai-

kuttavat yhtiön päätavoitteiden saavuttamiseen. Nämä sisältävät taloudelliset, 

poliittiset, teknologiset sekä kilpailu- ja ympäristöriskit. Tehdyn analyysin poh-

jalta johto voi päättää, mitä toimenpiteitä tarvitaan näiden riskien hallintaan. 

Sen jälkeen täytyy varmistua siitä, että tarvittaviin toimenpiteisiin on todella 
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ryhdytty. Riskienhallintajärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta tulisi seurata 

säännöllisesti. Hallituksen tai tarkastusvaliokunnan tulisi saada vuosittain ra-

portti siitä, kuinka toimintaohjeita on noudatettu. Jotta tällainen seuranta olisi 

hyödyllinen, tulee sen kattaa kaikki valvontatoimenpiteet, niin taloudellinen ja 

operatiivinen valvonta kuin ohjeiden noudattamisen valvontakin. Seurannan 

voi suorittaa joko sisäinen tarkastus, ulkoinen tarkastus tai nämä yhdessä. 

Seurannassa tulee arvioida, kuinka riskinhallintajärjestelmä tunnistaa riskit, ar-

vioi niitä ja kykenee hallitsemaan riskejä. Jos jakson aikana on havaittu merkit-

täviä puutteita valvontajärjestelmässä, hallituksen tulee arvioida, miten ne kor-

jattiin ja tarvitaanko vielä lisää korjaavia toimenpiteitä. (PriceWaterhouseCoo-

pers, 2002, s. 26-27) 

 

KPMG on kehittänyt oman riskienhallintamallinsa. Se perustuu ajatukselle, et-

tä riskit eivät ole pelkästään uhkia vaan myös mahdollisuuksia. Mallin tavoit-

teena onkin riskien optimointi. Yrityksessä laaditaan riskienhallintastrategia, 

joka liitetään osaksi organisaation tavoitteita. Yrityksessä laaditaan prosessi, 

jonka avulla riskit luokitellaan. Sen sijaan että keskityttäisiin ylimalkaisesti jo-

kaiseen mahdolliseen riskiin, malli korostaa merkittävimpien riskien hallintaa. 

Tämä edellyttää yhtiöltä kykyä tunnistaa riskit ja arvioida, mitkä niistä ovat 

avainriskejä juuri kyseisessä liiketoimintaympäristössä. Yrityksellä täytyy olla 

käytössään riittävästi riskienhallintakeinoja. Riskeille määritellään mittarit, ja 

yhtiön toimintaa valvotaan ja mitataan jatkuvasti. On tärkeää asettaa henkilö 

vastuuseen tietyn alueen riskeistä. Tämä johtaa usein tehokkaampaan valvo-

miseen ja sitä kautta riskien aikaisempaan havaitsemiseen. Sisäinen tarkas-

tus, tilintarkastus, laadunvalvonta ja selkeät sisäiset toimintaohjeet ovat tärkeä 

osa kokonaisvaltaista riskienhallintaa.(KPMG, 2003a, s. 63-74) 

 

Hirvonen, Niskakangas ja Steiner jakavat riskienhallintakeinot riskin välttämi-

seen, pienentämiseen ja siirtämiseen. Esimerkki riskin välttämisestä on asiak-

kaan luottotietojen tarkistus. Riskin pienentämisellä tarkoitetaan puolestaan 

mahdollisten vahinkojen rajoittamista. Esimerkiksi varmuuskopioiden ottami-
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nen on riskin jakamista. Riskin siirtämisestä voidaan esimerkkinä mainita eri-

laiset rahoituksen suojausinstrumentit. Prosessin seuraavassa vaiheessa ris-

kienhallinnasta tehdään osa yhtiön jokapäiväistä toimintaa. Riskienhallinta ei 

ole stabiilia, vaan se on jatkuva prosessi. Toteutettuja riskienhallintaratkaisuja 

on arvioitava, ja tarvittaessa prosesseja on kehitettävä. (Hirvonen et al., 2003, 

s. 229-235) 

 

4.3 Sisäinen tarkastus 

 

Sisäinen tarkastus määritellään riippumattomaksi ja objektiiviseksi arviointi-, 

varmistus- ja konsultointitoiminnaksi, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa orga-

nisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaa-

tiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymis-

tavan organisaation riskinhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoproses-

sien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Aikaisemmin sisäisen tarkastuk-

sen koettiin toimivan pelkästään yrityksen ulkopuolisten asialla, mutta nykyään 

hyväksytään yleisesti ajatus, että toimiva sisäinen tarkastustoiminto on koko 

organisaation etu. Sisäisen tarkastajan roolissa etiikka korostuu. Kaikkien ta-

hojen on voitava luottaa siihen, että sisäinen tarkastus toimii objektiivisesti. Si-

säisiltä tarkastajilta vaaditaankin rehellisyyttä, objektiivisuutta, luottamukselli-

suutta ja vankkaa ammattitaitoa. (Sisäiset tarkastajat ry, 2004) 

 

SOX:n myötä sisäisen tarkastuksen asema yhtiössä on muuttunut. Sisäisen 

tarkastuksen on tutkittava omat prosessinsa ja selvitettävä, ovatko ne uusien 

sääntöjen vaatimalla tasolla. Tarkastusvaliokunnalle ja myös yhtiön ylimmälle 

johdolle on tämän jälkeen esitettävä selkeästi sisäisen tarkastuksen prosessit, 

suunnitelmat ja käytännöt, sekä muutokset, joita Sarbanes-Oxley on sisäiseen 

tarkastukseen aiheuttanut. (Moeller, 2004, s. 66-67) 
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Sisäinen tarkastus on yksi osa yrityksen hyvää johtamis- ja hallintojärjestel-

mää. TT:n suositusten mukaan yrityksen on annettava selvitys siitä, kuinka si-

säinen tarkastus on järjestetty. Selvityksestä on ilmettävä sisäisen tarkastuk-

sen toiminnon organisointi ja tarkastustyössä noudatettavat keskeiset periaat-

teet. (TT, 2003) Sisäisen tarkastuksen voi ostaa myös ulkopuoliselta palvelun-

tarjoajalta. Näin kannattaa menetellä erityisesti, jos sisäisen tarkastuksen oma 

ammattitaito ei riitä jonkin erityistehtävän kuten tietojärjestelmätarkastuksen 

suorittamiseen tai organisaation pieni koko ei anna perusteluja oman henkilös-

tön palkkaamiselle. Ostopalveluiden käyttö ei kuitenkaan vaikuta yritysjohdon 

valvontavastuuseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että yhtiön käyttämän tilintar-

kastusyhteisön ei pitäisi osallistua sisäiseen tarkastukseen, koska se on toi-

mintaa, josta se itse antaa arvion. Tällöin tilintarkastajan riippumattomuus voisi 

tulla kyseenalaiseksi. (Ihanainen, 2003) 

 

Sisäiset tarkastajat ry on julkaissut suomeksi sisäisen tarkastuksen ammatti-

standardit ja säännöt, jotka osaltaan sääntelevät corporate governancea. Si-

säisten tarkastajien ammattijärjestöt pyrkivät kehittämään aktiivisesti corporate 

governancea. Muun muassa sisäisten tarkastajien kansainvälinen järjestö The 

Institute of Internal Auditors on antanut kolme avainsuositusta organisaatioi-

den johtamis- ja hallintojärjestelmän parantamiseksi vuonna 2002 Yhdysval-

tain kongressille antamassaan raportissa.  

 

1. Eri pörssien tulisi julkaista yhdenmukaiset corporate governance periaatteet 

pörssiyhtiöille. Yhtiöiden tulisi kertoa toimintakertomuksissaan, miten kattavas-

ti ne noudattavat periaatteita. 

 

2. Pörssiyhtiöiden hallitusten tulisi julkaista arviointi organisaatioidensa sisäi-

sen valvontajärjestelmän tehokkuudesta. Arvioinnin tulisi kattaa valvonta laa-

jasti rajoittumatta kirjanpidollisiin kontrolleihin ja tilinpäätösinformaation rapor-

tointiin. 
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3. Kaikkien pörssiyhtiöiden tulisi perustaa ja ylläpitää riippumaton, resursseil-

taan riittävä ja ammatillisesti pätevä sisäisen tarkastuksen toiminto, joka arvi-

oisi juoksevasti johdolle ja hallitukselle tai tarkastusvaliokunnalle organisaation 

riskienhallintaprosessia ja sisäistä valvontajärjestelmää. Jos sisäisen tarkas-

tuksen toimintoa ei ole perustettu, hallituksen tulisi selvittää toimintakertomuk-

sessa, miksi sisäisen tarkastuksen toimintoa ei ole. (Kuuluvainen, 2002) 

 

Sisäisen tarkastuksen ammattistandardeissa on määritelty sisäisen tarkastuk-

sen työn luonne riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintojärjestelmi-

en arvioinniksi ja niiden kehittämisen edistämiseksi. Ammattistandardit koos-

tuvat ominaisuusstandardeista, jotka koskevat sisäisen tarkastuksen tehtäviä 

hoitavien organisaatioiden ja henkilöiden ominaispiirteitä, toteutustapastan-

dardeista, jotka kuvaavat sisäisen tarkastuksen tehtävien luonteen ja määrittä-

vät niiden laatuvaatimukset sekä soveltamisstandardeista, jotka määrittävät, 

kuinka ominaisuus- ja toteutustapastandardeja sovelletaan erilaisiin tehtäviin. 

Standardeissa on asetuksia muun muassa sisäisen tarkastajan riippumatto-

muudesta, objektiivisuudesta ja ammattitaidosta. Toteutustapastandardi 2130 

koskee suoraan corporate governancea. Siinä todetaan, että sisäisen tarkas-

tustoiminnon on edistettävä organisaation johtamista ja hallintoa arvioimalla ja 

kehittämällä sitä prosessia, jolla: 

 

1. arvot ja päämäärät asetetaan ja niistä tiedotetaan 

2. päämäärien saavuttamista seurataan 

3. vastuuvelvollisuus varmistetaan 

4. arvoja ylläpidetään. 

(Sisäiset tarkastajat Ry, 2002) 

 

SOX on lisännyt sisäisen tarkastuksen vastuuta. Tilintarkastajilla on Sarbanes-

Oxleyn myötä velvollisuus säilyttää työpaperinsa vähintään seitsemän vuotta. 

Myös sisäisen tarkastuksen on huomioitava tämä sääntö. Velvollisuus säilyt-

tää työpaperit seitsemän vuoden ajan on tuonut sisäisen tarkastuksen työhön 
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uusia vaatimuksia. Sisäisen tarkastuksen on kehitettävä omat standardit työ-

papereidensa säilytykselle. Nämä standardit on toimitettava myös tarkastusva-

liokunnan tietoon. Dokumentointi on suoritettava sekä sähköisesti, että myös 

kirjallisesti. Kun työpapereita arkistoidaan, ne on lajiteltava siten, että tarvitta-

essa oikeat paperit on helppo hakea käyttöön. Hyvä tapa on arkistoida paperit 

esimerkiksi päiväyksen perusteella. Tällaisen tietovaraston yhteydessä on syy-

tä kiinnittää huomiota myös turvallisuuskysymyksiin. Yhtiön on pidettävä huoli 

siitä, että vain henkilöt, joilla on oikeudet näihin tietoihin, saavat käsitellä niitä. 

(Moeller, 2004, s. 17-18) 

 

Osa sisäistä tarkastusta on myös tietojärjestelmätarkastus, josta on julkaistu 

omat standardinsa. Tietojärjestelmätarkastus on informaatioteknologian li-

sääntyessä jatkuvassa kasvussa, ja tästä syystä on tärkeää, että myös sille 

alueelle kehitetään jatkuvasti uusia suosituksia. Jotta tietojärjestelmätarkastaja 

voi suoriutua työstään hyvin, täytyy hänellä olla pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa 

tietoihin yrityksessä. Tarkastajan tulee työssään arvioida muun muassa käy-

tössä olevia järjestelmiä ja niiden kehittämistä, tietohallinnon tavoitteiden mää-

rittelyä sekä merkittäviin hankkeisiin liittyviä projektihallinnan menettelyjä. 

Kaikki IT governancea koskevat raportit tulee osoittaa tarpeeksi korkealle ta-

holle, mielellään tarkastusvaliokunnalle ja ylimmälle johdolle. Jos tarkastuk-

sessa havaitaan puutteita, jotka vaativat korjausta, on tarkastajan syytä tehdä 

myöhemmin seurantatarkastus, jotta voidaan varmistua, että johto on ryhtynyt 

vaadittuihin toimenpiteisiin. (KPMG, 2003a, s. 19-20) 

 

SOX:n rotaatiosäännöt asettavat uusia vaatimuksia myös yhtiön sisäiselle tar-

kastukselle. Aiemmin sisäinen tarkastus saattoi toimia kauan yhteistyössä sa-

mojen tilintarkastajien kanssa. Nyt sisäisen tarkastuksen on totuttava siihen, 

että aika ajoin yhteistyökumppanit muuttuvat. (Moeller, 2004, s. 32) Sisäisen 

tarkastuksen onkin kyettävä toimimaan linkkinä uusien tilintarkastajien ja yhti-

ön henkilökunnan kanssa. Sisäisten ja ulkoisten tarkastajien on pyrittävä muu-

tenkin jatkossa lisäämään yhteistyönsä määrää. Sisäisen tarkastuksen johta-
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jan on toimittava vastuullisen tilintarkastajan kanssa yhteistyössä. Jos sisäinen 

tarkastus huomaa ongelmia tilintarkastuksessa, on osaston johtajan pyrittävä 

selvittämään asia ensisijaisesti vastuullisen tilintarkastajan kanssa. Vasta jos 

asiassa ei tapahdu parannusta, on syytä saattaa asia tarkastusvaliokunnan 

tietoon. 

 

Sisäisen valvonnan on yhteistyössä tilintarkastajien kanssa pidettävä huolta 

siitä, että julkaistavat taloudelliset raportit sisältävät kaikki olennaiset tiedot. 

Esimerkiksi taseen ulkopuoliset tapahtumat on käytävä ilmi raporteista. Sisäi-

sen tarkastuksen on selvitettävä, onko yhtiö antanut laittomia lainoja johdol-

leen. Lisäksi se valvoo muun muassa sitä, onko yhtiön osakkeilla tehty sisäpii-

rin kauppoja. Sisäisen tarkastuksen on annettava oma arvionsa yhtiön sisäi-

sen valvonnan toimimisesta ja siitä, kuinka se tukee taloudellista raportointia. 

Tämä arvio toimitetaan johtoryhmälle. Yhtiön on julkaistava omat toimintaoh-

jeensa, joiden tulee ottaa huomioon Sarbanes-Oxleyn vaatimukset. 

 

Sisäisen valvonnan johtaja on henkilö, jolla on hyvä mahdollisuus pitää huolta 

siitä, että Sarbanes-Oxleyn vaatimukset todella otetaan huomioon yhtiön si-

säisessä ohjeistuksessa. Nämä toimintaohjeet on pyrittävä saattamaan kaikki-

en työntekijöiden tietoon ja ne on myös pyrittävä saamaan käyttöön koko or-

ganisaatiossa. Toimintaohjeiden on sisällettävä ohjeet myös eettisistä seikois-

ta. (Moeller, 2004, s. 24, 47) Koska Sarbanes-Oxleyn vuoksi tilintarkastusyh-

teisöt keskittyvät vastedes pelkästään tilintarkastusfunktioonsa, on sisäisellä 

tarkastuksella aiempaa suurempi rooli sisäisten kontrollien valvonnassa ja hy-

vän johtamis- ja hallintojärjestelmän edistämisessä. Aiemmin samaa työtä 

saattoivat tehdä tilintarkastusyhteisön konsultit. Sarbanes-Oxley aiheutti myös 

sen, että markkinoille tuli uusia yhtiöitä, jotka nyt tarjoavat palveluita mitkä oli-

vat aiemmin tilintarkastajan tuottamia lisäpalveluja. (Moeller, 2004, s. 30) 
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4.4 Tilintarkastus 

 

Tilintarkastus on lakisääteinen toimenpide, jolla ulkoisesti pyritään valvomaan 

yhtiön toiminnan lainmukaisuutta. Tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilin-

tarkastustapaa tarkastusta suorittaessaan. (TilintL 4:16) Kun hallitus tai tarkas-

tusvaliokunta tekee päätöksen tilintarkastajaehdokkaastaan, täytyy ehdokas 

ilmoittaa yhtiökokouskutsussa. Jos ehdokas ei ole yhtiökokouskutsua toimitet-

taessa vielä hallituksen tiedossa, täytyy ehdokas julkistaa myöhemmin erik-

seen. Yhtiökokous tekee aina tilintarkastajan valinnan. Tilintarkastajalle tili-

kaudella maksetut palkkiot on ilmoitettava. Jos tilintarkastajalle on maksettu 

erikseen palkkioita jostakin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista, on nämä 

palkkiot esitettävä vielä erikseen. Tilintarkastajaan rinnastetaan tilintarkas-

tusyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, muut samaan ketjuun 

kuuluvat yhtiöt ja tilintarkastajan määräysvallassa olevat yhtiöt. (TT, 2003) 

 

Yhdysvalloissa on perustettu Sarbanes-Oxley –lain nojalla pörssiyhtiöiden kir-

janpidon valvontaelin Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB, 

joka toimii arvopaperimarkkinoita valvovan elimen alaisuudessa. Tällä kirjan-

pidon valvontaelimellä on laajat valtuudet säädellä pörssiyhtiöiden tilintarkas-

tusta ja tilintarkastajia. Suomessa vastaavaa valvontaelintä ei ole. PCAOB 

vastaa tilintarkastusyhteisöjen valvomisesta. Sen velvollisuuksiin kuuluu muun 

muassa tilintarkastusyhteisöjen rekisterin ylläpitäminen, näiden yhtiöiden val-

vonta ja mahdollinen rankaiseminen sekä tilintarkastusstandardien kehittämi-

nen. (Moeller, 2004, s. 14-15) Sarbanes-Oxley –lain mukaan PCAOB:n on tar-

kastettava USA:n pörssissä listattujen yhtiöiden julkistamat tiedot ja tilinpää-

tökset säännöllisesti. Kaikki yhtiöt tarkastetaan vähintään joka kolmas vuosi, ja 

ne voidaan tarkastaa useamminkin, jos yhtiöt ovat julkaisseet olennaisia kor-

jauksia taloustietoihinsa tai niiden osakehinnan vaihtelu on merkittävää. 

(KPMG, 2003b, s. 49) 
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Suomessa hyvän tilintarkastustavan määrittelemisessä keskeisessä roolissa 

ovat KHT-yhdistyksen julkaisemat tilintarkastussuositukset ja eettiset ohjeet. 

Tilintarkastuslaissa puolestaan säädetään tilintarkastajien ammattitaitovaati-

muksista ja kerrotaan, milloin täytyy valita hyväksytty tai KHT-tilintarkastaja. 

(TilintL 3:11-12) KHT-yhdistyksen suosituksissa käsitellään muun muassa tilin-

tarkastajan velvollisuutta huomioida säännökset ja määräykset työssään. Li-

säksi ne sisältävät ohjeita lähipiiritapahtumista ja sisäisistä kontrolli- ja kirjanpi-

tojärjestelmistä. Eettisissä säännöissä säädetään tilintarkastajan rehellisyy-

destä ja objektiivisuudesta. Tilintarkastajan toiminnan tulee olla rehellistä, ta-

sapuolista ja totuudenmukaista. Lisäksi kaikessa toiminnassa on pyrittävä ot-

tamaan huomioon mahdolliset intressiristiriitatilanteet. (KPMG, 2003a, s. 17-

18) 

 

Tilintarkastajalle riippumattomuus on erittäin tärkeää. Tilintarkastajalla on olta-

va edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytyk-

set riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä 

vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. (TilintL 5:23) Tilintarkastuslaki-

työryhmä antoi mietintönsä tilintarkastuslain uudistamisesta 12.11.2003. Täs-

sä mietinnössä riippumattomuusasiat korostuivat. Työryhmä ehdotti lakiin 

muun muassa niin sanottua rotaatiosäännöstä. Pörssiyhtiöissä KHT tilintarkas-

taja tai, jos kyseessä on KHT-yhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja voisi toi-

mia tilintarkastajana enintään seitsemänä peräkkäisenä tilikautena, jonka jäl-

keen hänet saataisiin valita uudelleen vasta kahden tilikauden kuluttua. Ehdo-

tus perustuu EU-suositukseen. (Kaisanlahti, 2003) 

 

Tilintarkastaja ei saa vastaanottaa tehtävää myöskään silloin, jos olosuhteet 

ovat sellaiset, että ne voivat antaa aiheen oikeutettuun epäilyyn hänen riippu-

mattomuudestaan. Esimerkiksi tilintarkastusasiakkaan liiketoiminnallinen kon-

sultointi saattaa vähentää tilintarkastajan riippumattomuutta. Yleisesti katsot-

tuna tilintarkastaja ei saa olla itse tekemässä päätöksiä, joihin hän joutuu tilin-

tarkastuksen yhteydessä ottamaan kantaa. Kuitenkin tarkastusta tehdessään 
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tilintarkastaja saa esittää parannusehdotuksia ilman että hänen riippumatto-

muutensa kärsii siitä. Viime vuosina tilintarkastusyhteisöt ovat myyneet liike-

toiminnan konsultointipalveluja tarjoavia tytäryhtiöitään pois, koska tiukentu-

neet riippumattomuussäännökset ovat johtaneet siihen, että ei ole aina aivan 

selvää, millainen konsultointi vaikuttaa riippumattomuuteen. (KPMG, 2003a, s. 

84-85) 

 

EU:n komissio julkaisi vuonna 2002 suosituksen tilintarkastajan riippumatto-

muudesta. Tässä suosituksessa todetaan, että tilintarkastajan riippumattomuu-

teen voi vaikuttaa monet uhat kuten oman työn tarkastaminen tai painostus. 

Kun yksittäisen tilintarkastajan riippumattomuutta arvioidaan, on tarkasteltava 

kokonaisuutta, joka näistä riskeistä muodostuu ja tehtävä sitten päätös tarkas-

tajan riippumattomuudesta. Tässä tarkastelussa on otettava huomioon myös 

nykyiset ja aikaisemmat asiakkaalle suoritetut palvelut. Tilintarkastajan on 

myös vuosittain ilmoitettava asiakkaan hallintoelimelle hänen itsensä, tilintar-

kastusyhteisön ja ketjun jäsenten tilintarkastusasiakkaalta tai sen sidosyrityk-

siltä palveluista veloittamien palkkioiden kokonaismäärä raportointikaudelta. 

Palvelut jaotellaan seuraavasti: tilintarkastuspalvelut, muut varmennuspalvelut, 

veroneuvontapalvelut ja muut oheispalvelut. Tilintarkastajan on myös vahvis-

tettava kirjallisesti, että hän on oman arviointinsa mukaan riippumaton ja voi 

siksi toimia yhtiön tilintarkastajana. (KPMG, 2003a, s. 86) 

 

Myös SOX säätelee tilintarkastajien riippumattomuutta. Laki kieltää yhtiön tilin-

tarkastajalta seuraavien palvelujen tuottamisen: 

 

-kirjanpito 

-johdon tehtävät 

-lakipalvelut 

-talousjärjestelmien suunnittelu ja toteutus 

-henkilöstöhallinnon tehtävät 

-välittäjä-, sijoitusneuvoja- tai sijoituspankkitoiminnan palvelut 
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-aktuaarin palvelut 

-eräät arviointipalvelut 

-asiantuntijapalvelut, jotka eivät liity tilintarkastukseen. 

 

Lisäksi pörssiyhtiöiden kirjanpidon valvontaelimellä on valta kieltää myös mui-

ta palveluja. Joissakin tapauksissa laki ja säännöt kieltävät yhtiön omalta tilin-

tarkastajalta myös sisäisen tarkastuksen alihankintapalvelujen tuottamisen. 

Kielto ei kuitenkaan koske kertaluonteisia arvioita yksittäisistä kohteista. Lä-

hinnä kielto koskee sisäisen tarkastuksen kokonaisulkoistusta. Tilintarkastuk-

seen liittyen tilintarkastusyhtiö voi arvioida yrityksen sisäistä valvontaa ja antaa 

suosituksia valvonnan parantamiseksi. Lisäksi tilintarkastajat saavat suorittaa 

toimintojen sisäistä tarkastusta, kunhan nämä toimeksiannot eivät liity sisäisen 

laskennan valvontaan, talousjärjestelmiin tai tilinpäätökseen. Myös veroneu-

vonta on edelleen sallittua, jos tarkastusvaliokunta hyväksyy tämän palvelun 

etukäteen. (KPMG, 2003b, s. 5-6) Todennäköisesti tarkastusvaliokunnat otta-

vat kaikkien lisäpalvelujen hyväksymisessä äärimmäisen varovaisuuden linjan, 

sillä huonon päätöksen tehdessään he ovat itse vastuussa. Käytännössä SOX 

johti siihen, että suuret tilintarkastusyhteisöt luopuivat konsultointipalveluis-

taan. 

 

Sarbanes-Oxley vaatii tilintarkastajilta entistä enemmän yhteydenpitoa tarkas-

tusvaliokuntaan. Tilintarkastajien on tiedotettava tarkastusvaliokunnalle muun 

muassa kaikki kriittiset kirjanpitokäytännöt, joita yhtiö on käyttänyt valmistel-

lessaan tilinpäätöstä. Kriittiset kirjanpitokäytännöt määritellään käytännöiksi, 

jotka ovat tärkeitä yhtiön taloudellisen tilan kannalta ja jotka vaativat johdolta 

vaikeita, usein subjektiivisia tai monimutkaisia päätöksiä. (SEC, 2001) Tarkas-

tusvaliokunnalle on tiedotettava US GAAPin sallimat vaihtoehtoiset kirjanpito-

käsittelyt ja johdon kanssa käydyissä keskusteluissa esille tulleet olennaisiin 

eriin liittyvät periaatteet ja käytännöt sekä näistä käytännöistä aiheutuneet 

seuraamukset. Jos valittu käytäntö ei tilintarkastajien mielestä ole paras mah-

dollinen vaihtoehto, on heidän keskityttävä kanssakäymisessään tarkastusva-
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liokunnan kanssa selvittämään syitä, jotka yhtiön johto on antanut näiden vaih-

toehtoisten käytäntöjen käyttämiselle. 

 

Lisäksi tarkastusvaliokunnalle on tiedotettava myös muusta olennaisesta kirjal-

lisesta kommunikoinnista. Tähän kuuluu muun muassa raportit sisäisen val-

vonnan havainnoista ja suosituksista, toimeksiantokirje, riippumattomuuskirje 

sekä lista selvittämättömistä tarkastuseroista. Näiden lisäksi tilintarkastajia ke-

hotetaan pohtimaan, mitä muita hyödyllisiä kirjallisia raportteja he voivat tar-

kastusvaliokunnalle toimittaa. Tilintarkastajien on myös annettava raportti yhti-

ön tarkastusvaliokunnalle ennen virallisen tilintarkastuskertomuksen julkaise-

mista. Tällä säännöllä pyritään siihen, että johto ja tilintarkastajat voivat kes-

kustella havainnoista jo ennen tilintarkastuskertomuksen julkaisemista. Aikai-

semmassa Yhdysvaltain lainsäädännössä tämä johdon ja tilintarkastajien väli-

nen vuorovaikutus tapahtui vasta tilintarkastuskertomuksen julkaisun jälkeen. 

(KPMG, 2003b, s. 13-15) Tilintarkastajien on keskusteltava tarkastusvaliokun-

nan kanssa vähintään vuosittain, mutta kommunikointi voi tapahtua myös esi-

merkiksi neljännesvuosittain tilintarkastajan työn aikataulun mukaan. Laissa 

määritellyt asiat on kuitenkin raportoitava tarkastusvaliokunnalle ennen tarkas-

tusraportin julkistamista. 

 

Sarbanes-Oxleyn myötä tilintarkastajille on tullut uusi velvollisuus säilyttää 

kaikki tilintarkastusta suoritettaessa tehdyt työpaperit vähintään seitsemän 

vuoden ajan. Tämä velvollisuus on suoraa seurausta Arthur Andersenin tilin-

tarkastajien toiminnasta. Enronin tapauksen yhteydessä Andersenin tilintar-

kastajat tuhosivat järjestelmällisesti työpapereitaan, jotta heitä ei voitaisi syyt-

tää väärinkäytöksistä. Seitsemän vuoden säilytysaika koskee myös yhtiöiden 

sisäistä tarkastusta. Sarbanes-Oxley vaatii uutena asiana myös sitä, että tilin-

tarkastuksen jälkeen vastuunalaisen tilintarkastajan lisäksi myös toisen tilintar-

kastajan on hyväksyttävä henkilökohtaisella vastuulla tarkastuksen tulokset. 

(Moeller, 2004, s. 16-19) Tällä menettelyllä pyritään tarkastusten varmuutta 

parantamaan, sillä oletuksena on, että yksikään tilintarkastaja ei uskalla hy-
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väksyä tarkastusta henkilökohtaisen vastuun uhalla, ellei hän ole varma siitä, 

että mitään epäilyttävää ei löydy. Sisäiselle tarkastukselle Sarbanes-Oxley ei 

aseta samanlaista velvollisuutta. Kuitenkin joissakin tilanteissa myös sisäisen 

tarkastuksen yhteydessä voi olla hyvä käyttää toisen henkilön varmennusta 

tarkastuksen oikeellisuudesta. 

 

Yhdysvalloissa paljastui tilintarkastajien väärinkäytöksiä 2000-luvun alussa 

muissakin yhtiöissä kuin Enronissa. Tilintarkastajien väärinkäytöksiä on kah-

denlaisia, suoria tai epäsuoria. Epäsuora osallisuus yhtiön väärinkäytöksiin 

tarkoittaa riittämätöntä toimintaa, kun kirjanpidossa näkyy tavallisuudesta 

poikkeavia tapahtumia. Suora osallisuus on puolestaan tahallista todisteiden 

vääristämistä tai muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on suoraan auttaa pe-

toksen teossa. (Moscato, 2003, s. 16) Muun muassa Arthur Andersenin tilin-

tarkastusevidenssin hävittäminen Enron -skandaalissa voidaan käsittää suo-

raksi osallisuudeksi väärinkäytöksiin. Yksi väärinkäytöksiin johtaneista syistä 

on erilaisten liitteiden ja julkaistavien raporttien monimutkaisuus. Tämä johtuu 

Moscaton mukaan kolmesta syystä, jotka ovat tyypillisiä Yhdysvaltain markki-

noilla. Nämä syyt ovat liiallinen sääntely, taloudellisten transaktioiden yhä kas-

vava monimutkaisuus sekä informaation epäsymmetrisyys. Kun sääntelyä on 

liikaa, syntyy siitä hämmennystä ja epätietoisuutta. Tällöin hyvät aikeet muut-

tuvatkin haitoiksi. (Moscato, 2003, s. 8-9) Sääntely olisi mielestäni hyvä pitää 

mahdollisimman joustavana mutta kuitenkin kattavana. SOX:n sääntelykin on 

joissain tilanteissa mielestäni liiallista. On kyseenalaista, saavatko yhtiöt 

SOX:n noudattamisen kustannukset takaisin markkinoilta parantuneen luotet-

tavuuden vuoksi. 
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5. Johtopäätökset 
 

Corporate governancen pohjateoriana on päämies-agenttiteoria. Koko corpo-

rate governancen tarpeellisuus johtuu siitä, että päämiehen on voitava valvoa 

agentin toimintaa, jotta voidaan varmistua siitä, että agentti toimii päämiehen 

edun mukaisesti. Agenttisuhteelle on ominaista tiedon asymmetrisyys. Agentil-

la on aina enemmän tietoa yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta kuin 

päämiehellä. Tämän vuoksi päämiehen on tehtävä toimenpiteitä, joilla hän voi 

varmistua siitä, että agentti tekee oikeita päätöksiä. Perinteisesti agenttisuh-

teen ongelmaa on pyritty ratkaisemaan kahdella eri tavalla. Johtoa voidaan 

motivoida toimimaan omistajien haluamalla tavalla oikealla palkitsemisella se-

kä riittävällä valvonnalla. Palkitseminen on suunniteltava huolellisesti, sillä 

vääränlainen palkkiojärjestelmä voi ohjata johtoa toimimaan tarkoituksellisesti 

väärin sen sijaan että se kiinnittäisi johdon huomion omistajien kannalta tär-

keisiin asioihin. 

 

Kun tutkitaan corporate governancen kirjavaa säännöstöä, voi se aluksi tuntua 

hyvin hankalalta. Corporate governancea ohjaa Suomessa lainsäädäntö ja 

monet erilaiset lainsäädäntöä täydentävät säädökset. Lainsäädännössä asiaa 

on käsitelty eniten osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa. Säädöksistä 

tärkein on TT:n, Keskuskauppakamarin ja Helsingin Pörssin julkaisema suosi-

tus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Muita tärkeitä corporate 

governancea ohjaavia säädöksiä ovat KTM:n valtionyhtiöille tekemät suosituk-

set corporate governance – kysymyksistä sekä Rahoitustarkastuksen ohjeet 

sisäisestä valvonnasta. 

 

Corporate governancea koskevissa säännöksissä kerrotaan, mitä hallintoeli-

miä organisaatiossa tulisi olla. Ohjeissa korostuu erilaisten valiokuntien rooli. 

Tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien käyttöä suositellaan suurissa 

yrityksissä. Vastaavasti hallintoneuvosto on muuttumassa nykyisen käsityksen 
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mukaan tarpeettomaksi. Erityisen tärkeää on vallan hajauttaminen, eli liikaa 

valtaa ei saa keskittyä yksiin käsiin. Lähes jokaisessa eri säännöksessä koros-

tuvat samat arvot. Tärkeimmiksi corporate governancea koskeviksi arvoiksi 

nousevat kerta toisensa jälkeen riippumattomuus, avoimuus, tiedon läpinäky-

vyys ja ennen kaikkea rehellisyys. Kaikki yhtiössä tapahtuvat nimitykset on 

tehtävä siten, ettei riippumattomuusongelmia pääse syntymään. Yrityksen on 

myös huolehdittava siitä, että se tiedottaa nopeasti ja avoimesti kaikista tär-

keistä asioistaan. Osakkeenomistajien on saatava helposti oikeaa tietoa yhti-

öistä, joihin he varojaan sijoittavat. 

 

Corporate governancessa puhutaan siis paljon riippumattomuudesta, mutta 

minun mielestäni paljon tärkeämpää on ihmisten rehellisyys. Vaikka hallitus ja 

sen komiteat koostuisivat pelkästään riippumattomista jäsenistä, se ei vielä tuo 

yhtiölle lisäarvoa. Lisäarvo tulee vasta näiden ihmisten teoista. Mikäli he seu-

raavat eettisiä ohjeita, ja antavat oman panoksensa valiokunta- tai hallitus-

työskentelyyn, on heillä mahdollisuus vaikuttaa yhtiön arvoon. Hallituksen jä-

senillä on oltava halu toimia yhtiön hyväksi. Hallituspaikka ei saa olla pelkkä 

palkkio, joita jaetaan ystävien kesken saunailloissa. Hallituksen jäsen on tär-

keässä roolissa yhtiössä, ja siihen työhön on panostettava, jotta yhtiö hyötyisi. 

Yritysten hallinnointielinten täytyy toimia rehellisesti, tai muuten hyvätkään 

säännöt ja ohjeistukset eivät välttämättä auta. Tietenkin lainsäädäntö ja muut 

pakottavat säädökset omalta osaltaan ohjaavat ihmisiä rehellisyyteen, mutta 

jos tarpeeksi monta epärehellistä ihmistä toimisi yhdessä, voisi lakeja aina 

kiertää. Sisäisen valvonnan roolia korostetaan myös jatkuvasti enemmän. Hy-

vässä hallintoympäristössä ja yrityskulttuurissa sisäinen valvonta nähdään li-

säarvoa tuottavana osana yritystä. Riskienhallintajärjestelmien tulee olla jatku-

vasti laajempia ja pystyä havaitsemaan ja arvioimaan riskejä tehokkaasti. Joh-

tamis- ja hallintotapaan, läpinäkyvyyteen, yhteiskuntavastuuseen ja rehellisyy-

teen panostaminen voi osoittautua yritykselle investoinniksi, joka maksaa it-

sensä nopeasti takaisin. 
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Suomalaisessa corporate governance -kulttuurissa on paljon hyvää. Toistai-

seksi Suomessa ei ole paljastunut mitään suuria skandaaleita. Suomessa hal-

linnon tarkastus on ollut osana tilintarkastusta jo kauan, kun se muualla maa-

ilmassa on nostettu pöydälle vasta väärinkäytösten jälkipyykkien yhteydessä. 

Suomessa yritykset myös julkaisevat tietoa toiminnastaan melko avoimesti. 

Läpinäkyvyys on esimerkiksi Saksaan verrattuna selkeästi parempaa. Suo-

messa ei ole vielä kaikissa suurissa yrityksissä tarkastusvaliokuntaa. Toden-

näköisesti niiden ja muidenkin valiokuntien muodostaminen yleistyy, kun uu-

simmissa suosituksissa niitä suositellaan perustettaviksi. Ylimmän johdon val-

vonta on Suomessa hyvällä tasolla, ja yrityskulttuuri perustuu enemmän de-

mokratialle kuin vahvoille johtajille, mikä edesauttaa vallan jakautumista oike-

alla tavalla yrityksissä. 

 

Suomalaiset arvopaperimarkkinat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana 

kansainvälistyneet huomattavasti ja yhä suurempi osa pörssiyhtiöiden osake-

pääomasta on ulkomaisten sijoittajien hallussa. Todennäköisesti talouden glo-

balisoituminen tulee myös jatkumaan. Corporate governancen tärkeys perus-

tuukin osaltaan juuri tähän kansainvälistymiseen. Se tuo kuitenkin mukanaan 

ongelmiakin. Eräs tutkimuksessa havaituista ongelmista oli kirjanpitokäytäntö-

jen monimuotoisuus. Maailmalla on käytössä useita eri kirjanpitomenetelmiä. 

IFRS-standardit tulevat tätä tilannetta jonkin verran parantamaan. Turhan 

usein yhtiöt kuitenkin pitäytyvät raportoinnissaan tutuissa kansallisissa sää-

döksissä, vaikka se voisi tehdä itsestään huomattavasti helpomman sijoitus-

kohteen siirtymällä käyttämään jotain yleisempää kirjanpitokäytäntöä. Tällöin 

sen olisi helpompaa saada itselleen lisärahoitusta etenkin ulkomaalaisilta 

markkinoilta, ja yhtiö hyötyisi sitä kautta muutoksesta. 

 

Corporate governancesta puhuttaessa on muistettava, että lainsäädäntö ja 

muu ohjeistus muuttuu jatkuvasti sekä Suomessa että muualla maailmalla. 

Kehitystä on seurattava sekä kotimaassa että ulkomailla ja ohjeistusta päivitet-

tävä tarpeen mukaan. Yrityksissä voikin joskus olla vaikeuksia pysyä kehityk-
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sen perässä ja aina ei välttämättä tiedetä, kuinka juuri tällä hetkellä pitäisi toi-

mia. Hyvänä esimerkkinä tästä on Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja 

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vuonna 2003 julkaisema uusi suosi-

tus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Tämä uusi ohje on otettu 

osaksi pörssin listautumissääntöjä, joten sen tosiasiallinen velvoittavuus on 

huomattavasti aiempaa corporate governance -ohjetta suurempi. Ohje tulee si-

ten pakollisesti noudatettavaksi pörssinoteeratuissa valtionyhtiöissä ja valtion 

osakkuusyhtiöissä, ja sen noudattaminen on yhtiöiden hallitusten vastuulla. 

Todennäköisesti ohjetta tulevat noudattamaan myös hieman pienemmät yhti-

öt. Koska suositukset on julkaistu myös englanniksi, on kansainvälisille sijoitta-

jillekin nyt tietoa tarjolla siitä, kuinka corporate governance kysymyksiä Suo-

messa käsitellään. Datar ja Alles muistuttavat kuitenkin, että standardeista ja 

säännöistä on hyötyä vain mikäli niitä myös noudatetaan yhtiöissä. (Datar, Al-

les, 2003, s. 2) 

 

Suomen valtio haluaa olla aktiivisesti kehittämässä suomalaisia corporate go-

vernance järjestelmiä ja suosituksia. Valtio haluaa yhtenä merkittävänä suo-

malaisten pörssiyhtiöiden omistajana varmistaa, että yhtiöiden päätöksenteko- 

ja seurantajärjestelmät ovat ajanmukaisia. Niissä täytyy ottaa myös huomioon 

omistajien intressit ja niiden tulee kestää kansainvälisessä vertailussa. Suo-

messa valtio seuraakin tästä syystä alan kehitystä sekä kotimaassa että ulko-

mailla. Se kehittää menettelytapoja, jotka varmistavat valtionyhtiöiden ja valti-

on osakkuusyhtiöiden hyvän hallinnoinnin. Siinä otetaan huomioon kaikki 

osakkeenomistajat ja muut etutahot. (KTM, 2004a) 

 

Todennäköisesti tulevaisuudessa EU:n lainsäädännössä tulee tapahtumaan 

muutoksia, jotka vievät corporate governancea Amerikan suuntaan. Yhdysval-

lat on totuttu näkemään näissä asioissa veturina, jota Eurooppa harkitusti seu-

raa. Suomenkin uudet suositukset ovat ottaneet vaikutteita kansainvälisistä 

säännöksistä. Yksi tärkeä tavoite tulisi olla saattaa Yhdysvaltojen ja Euroopan 

corporate governance käytännöt mahdollisimman lähelle toisiaan, jolloin kan-
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sainvälinen sijoittaminen helpottuisi entisestään. Todennäköisesti kehitys tu-

leekin kulkemaan juuri tähän suuntaan. Kansainvälistyneessä toimintaympä-

ristössä toimivien pörssiyhtiöiden on yhä tärkeämpää ottaa huomioon eri si-

dosryhmien tiedontarpeet. Erityisesti ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat ar-

vostavat ja myös vaativat corporate governance kysymyksissäkin kansainvä-

listen standardien noudattamista.  

 

Yhdysvallat on siis corporate governancen kehityksessä edelläkävijä. Holmst-

romin ja Kaplanin mielestä Yhdysvaltain corporate governance on ollut hyvällä 

tasolla koko 2000-luvun skandaaleista huolimatta. Yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat 

tuottaneet erittäin hyvin suhteessa muihin ja Yhdysvaltain tuottavuus on ko-

honnut useimpia muita maita nopeammin. Nämä hyvät tulokset eivät tieten-

kään johdu pelkästään hyvästä johtamis- ja hallintojärjestelmästä, mutta ne 

todistavat, että aivan huonosti eivät asiat ole olleet ennen Sarbanes-Oxley – 

lakia tai muita muutoksia. Järjestelmä osoitti tehonsa myös reagoimalla nope-

asti havaittuihin epäkohtiin. Uudet säännöt, kuten Sarbanes-Oxley – lainsää-

däntö, tekivät hyvästä järjestelmästä entistä paremman. Havaittuihin puuttei-

siin ei Holmstromin ja Kaplanin mukaan pidä kuitenkaan ylireagoida. Sään-

nöksistä ei saa tehdä liian pikkutarkkoja. (Holmstrom, Kaplan, 2003, s. 1-3) 

 

Sarbanes-Oxley laki on tuonut paljon uusia vaatimuksia lain piirissä oleville yh-

tiöille. Se sisältää paljon ohjeistusta koskien riippumattomuutta. Yhtiöiden halli-

tukselle, tarkastusvaliokunnille ja tilintarkastajille on laissa tarkat riippumatto-

muusvaatimukset. Mikäli yhtiön hallinnossa on henkilöitä, jotka eivät ole riip-

pumattomia, on SOX:n mukaan tällaisista tilanteista ilmoitettava yhtiön ulko-

puolisille sidosryhmille. 

 

Sarbanes-Oxley – laki on lisännyt tarkastusvaliokunnan roolia yritysten toimin-

nassa. Tarkastusvaliokunnan valtaa, velvollisuuksia ja itsenäisyyttä on lisätty 

ja tällä pyritään valvomaan entistä tehokkaammin yhtiön hallitusta. SOX pyrkii 

siihen, että tarkastusvaliokunnat ottavat itselleen tilintarkastuksen ja sisäisen 
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tarkastuksen johtajan roolin. Tarkastusvaliokunnilla on suuri rooli tilintarkasta-

jien valinnassa ja valvonnassa. SOX määrää, että tarkastusvaliokunnassa on 

oltava talousasioiden asiantuntija, jonka kelpoisuusehdot on määritelty laissa 

tarkasti. 

 

Yhtiön johdolta SOX vaatii muodollisia todistuksia osallisuudesta talousrapor-

toinnin prosessissa. Todistukset käsittelevät yhtiön valvontajärjestelmää ja 

myös julkaistavan taloudellisen raportin sisältöä. Tällaisen todistuksen tarkoi-

tuksena on saada ulkopuoliset sidosryhmät vakuuttuneiksi siitä, että yhtiön si-

säinen valvontajärjestelmä mahdollistaa tarkan ja rehellisen kuvan antamisen 

yhtiön toiminnasta. SOX olettaa, että johdolla on suurempi motivaatio ylläpitää 

toimivaa sisäistä valvontajärjestelmää, kun ylin johto joutuu henkilökohtaisesti 

vastaamaan annetuista tiedoista. Johdolta vaaditaan todistukset myös siitä, et-

tä he ovat julkistaneet yhtiössä mahdollisesti tapahtuneet väärinkäytökset ja 

olennaiset puutteet sisäisessä valvonnassa tilintarkastajille ja tarkastusvalio-

kunnalle. 

 

Sarbanes-Oxley –laki lisää yhtiön raportointivaatimuksia merkittävästi, ja tästä 

syystä tietoa yhtiöistä onkin saatavilla enemmän kuin koskaan. Tämä on hyvä 

asia, mutta toisaalta olennaisen tiedon erottaminen informaatiotulvan keskeltä 

on samalla muuttunut entistä vaikeammaksi. Vaikka tarkoituksena on ollut pa-

rantaa yhtiöiden läpinäkyvyyttä, on tämä johtanut siihen, että vain ammattilai-

silla on käytännössä mahdollisuuksia analysoida yhtiöitä. 

 

Sarbanes-Oxley –laki on vaikuttanut suuresti yhtiöiden sisäiseen valvontaan. 

SOX vaatii, että yhtiön on raportoitava sen sisäisessä valvonnassa havaituista 

heikkouksista. Yhtiön täytyy myös tutkia sen sisäisen valvontajärjestelmän te-

hokkuutta säännöllisesti. Johdon tai sisäisen tarkastuksen on tehtävä tästä 

valvonnasta oma raporttinsa. Tärkeimpiä SOX:n tuomia muutoksia on mieles-
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täni juuri pyrkimys saada yhtiöiden johto keskittymään aiempaa enemmän hy-

vän sisäisen valvontajärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Sellaiset 

yhtiöt, joissa jo ennen Sarbanes-Oxley –lakia sisäinen valvonta on ollut hyväs-

sä kunnossa, lain edellyttämät valvonta- ja raportointitoimet aiheuttavat paljon 

vähemmän töitä kuin sellaisissa yhtiöissä, joissa vasta pakottava lainsäädäntö 

on antanut motivaation sisäisen valvonnan kehittämiselle. SOX vaatii yhtiöiltä 

hyvää sisäistä valvontaa sekä tämän valvonnan arviointia ja siitä raportointia. 

Näiden vaatimusten vuoksi yhtiöiden, jotka kuuluvat SOX:n piiriin on ollut pak-

ko suunnitella tarkoin, millä tavoin ne aikovat näistä vaatimuksista suoriutua. 

 

Sarbanes-Oxley – lakia on yleisesti pidetty melko hyvänä ja corporate gover-

nancea edistävänä säädöksenä. Kuitenkin toisenlaisiakin mielipiteitä on esitet-

ty. Romanon mielestä Euroopan valtioiden kannattaisi seurata Yhdysvaltain 

tekemiä muutoksia harkiten, sillä hänen mielestään SOX oli poliittinen teko, jo-

ka ei parantanut merkittävästi Yhdysvaltain johtamis- ja hallintojärjestelmää. 

(Romano, 2004, s. 1-12) Minun mielipiteeni on, että Sarbanes-Oxley –laki on 

tuonut corporate governanceen paljon hyvää, mutta myös omat huonot puo-

lensa lailla on. SOX:n vaatimukset sisäisen valvonnan kehittämisestä ja tar-

kastusvaliokunnan roolin lisäämisestä ovat mielestäni yhtiöiden omistajien oi-

keuksia tukevia toimenpiteitä. Kuitenkin suurin osa erilaisista vakuutteluista ei 

tuo minun mielestäni mitään lisäarvoa yhtiöiden raportointiin. Ihmiset voivat ol-

la epärehellisiä, vaikka toista väittäisivätkin. Myös SOX:n tuoma erilaisten ra-

porttien kasvanut määrä ei mielestäni ole kovin hyvä asia. Olennaisen tiedon 

etsiminen on nykyisin huomattavasti vaikeampaa kaiken oheisraportoinnin se-

asta. 

 

Kaikki tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset takaavat ainakin töitä corporate 

governanceen erikoistuneille konsulteille, sillä samalla kun corporate gover-

nancesta tulee yhä suurempi kilpailuvaltti markkinoilla, täytyy viimeistenkin yri-

tysten ymmärtää, että kehittämällä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän ne 

tuottavat itselleen lisäarvoa. 
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