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Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millaisia toimitusjohtajille suunnattuja 

kannustinjärjestelmiä on käytössä Helsingin pörssin Small Cap -kokoluokan yhtiöissä. 

Lisäksi työssä tarkastellaan kannustinjärjestelmien mahdollisia toimialakohtaisia 

eroavaisuuksia sekä kannustinjärjestelmissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. 

Tutkimuksen tarkastelujaksona ovat vuodet 2010–2014, jolloin käytössä on ollut 

vuoden 2010 uusittu listayhtiöiden hallinnointikoodi. 

Työ on toteutettu laadullisena tutkimuksena keräämällä tarvittava tutkimusaineisto 

yhtiöiden julkistamista palkka- ja palkkioselvityksistä vuosilta 2010–2014. 

Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 27 yhtiöstä neljältä eri toimialalta. Tarkastelun 

kohteeksi kannustinjärjestelmiä tutkittaessa otettiin toimitusjohtajan kiinteä palkka, 

lyhyt- ja pitkäaikainen tulospalkkio, osakepalkitseminen sekä optiojärjestelyt. 

Small Cap -luokan yhtiöiden kannustinjärjestelmien ei havaittu toimialoittain verrattuna 

eroavan toisistaan huomattavalla tavalla. Kaikki tutkitut yhtiöt maksoivat 

toimitusjohtajalle kiinteää palkkaa, eläkejärjestelyjen käytön havaittiin vähentyneen, 

lyhyen aikavälin tulospalkkioiden käyttö oli kaikilla toimialoilla hyvin yleistä, kun taas 

vastaavasti pitkän aikavälin tulospalkkiota käytettiin kannustinkeinona vain yhdessä 

yhtiössä. Pitkän aikavälin kannustimena yhtiöiden havaittiin suosivan osakepohjaisia 

järjestelyjä, joista voimassa olevien optio-ohjelmien havaittiin tarkastelujaksolla 

hieman vähentyneen osakepalkitsemisen vastaavasti yleistyessä. 

  



 
 

ABSTRACT 

Author:                Jesper Lempinen 

Student number: 0405501 
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Examiner:           Helena Sjögrén 

 

The main purpose of this study was to find out what components of CEO compensation 

are used in Small Cap companies of Helsinki Stock Exchange by looking at the period 

of 2010 to 2014 when the renewed Corporate Governance code of 2010 has been in 

effect. The study also aims to find out whether there can be found any significant 

industrial differences or has there been any notable changes in CEO compensation 

structures in 2010 to 2014. 

The study was executed by using qualitative research method by collecting the 

necessary research material from companies’ salary and remuneration reports. 

Research material was gathered from 27 different companies that represented four 

different industries. The study focuses on CEOs’ base salaries, pension plans, short-

term and long-term bonuses, company stock grants and option plans. 

Any significant industrial differences in CEO compensation structures could not be 

found. All companies paid their CEOs base salary and the usage of annual bonuses 

was very common. Popularity of option plans has been decreasing while the usage of 

direct stock grants for CEO has been increasing over the period. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa yritysjohdon palkitsemista koskevat säännökset esitetään Suomen 

listayhtiöiden hallinnointikoodissa. Hallinnointikoodin julkaisusta vastaa 

Arvopaperimarkkinayhdistys, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton, 

Keskuskauppakamarin ja Helsingin pörssin vuonna 2006 perustama hyvän 

hallinnointitavan edistämisestä ja hallinnointikoodin toiminnasta vastaava yhdistys. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2010a) 

Nykyinen voimassaoleva hallinnointikoodi vuodelta 2010 kiinnitti erityistä huomiota 

kansainvälisen finanssikriisin myötä markkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin ja 

uudistetussa koodissa otettiin huomioon johdon palkitsemista koskevan sääntelyn 

kehitys. Arvopaperimarkkinayhdistyksen mukaan koodissa saatettiin voimaan 

Euroopan komission huhtikuussa 2009 antama ns. palkkiosuositus (2009/385/EY) 

suomalaiseen toimintaympäristöön sovellettuna. Uudistetun koodin kerrottiin 

korostavan ”palkitsemisen avoimuutta, periaatteita ja tavoitteita”. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2010b) 

Arvopaperimarkkinayhdistys hyväksyi 1. lokakuuta 2015 uudistetun hallinnointikoodin, 

joka on astumassa voimaan vuoden 2016 alusta alkaen. Uudistetussa 

hallinnointikoodissa suositusten määrää on vähennetty huomattavasti ja avoimuutta 

on pyritty kehittämään. Ylimmän johdon palkitsemisesta tiedottamisen suhteen selkein 

muutos on, että palkka- ja palkkioselvityksen antamisesta ei voi enää uuden 

hallinnointikoodin myötä poiketa. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2015) 

Ylimmän johdon palkitsemisen merkitys on jo pitkään tunnustettu akateemisen 

tutkimuksen parissa ja aihe on ollut tutkijoiden mielenkiinnon kohteena useita 

vuosikymmeniä. Pääongelma palkitsemisen suhteen on ollut yritysten johdon 

tavoitteiden saaminen yhteneväiseksi omistajien tavoitteiden kanssa, mitä on pyritty 

pääsääntöisesti ratkaisemaan saavutettuihin tuloksiin perustuvan palkitsemisen 

kautta. (Jarque 2008) 

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana esimerkiksi Yhdysvalloissa 500 suurimman 

yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkkion määrä on keskimäärin yli kuusinkertaistunut. 

Kokonaispalkkion huomattava kasvu on tapahtunut samaan aikaan, kun yhtiöt ovat 
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siirtyneet kiinteästä palkasta kohti suorituskykyyn pohjautuvaa palkitsemista, kuten 

optioita ja osakepalkkioita. (Jarque 2008) 

Aiempien palkitsemisesta tehtyjen tutkimusten mielenkiinto on kohdistunut erityisesti 

johdon palkitsemisen ja yhtiöiden taloudellisen suorituskyvyn välisten yhteyksien 

vertailemiseen. Tutkijoiden mielenkiinnon kohteena on ollut myös yksittäisten johdolle 

suunnattujen kannustinjärjestelmien, kuten optiojärjestelyjen, rakenteen tarkempi 

tutkiminen sekä optiojärjestelyjen yhteys yhtiön tuloksellisuuteen. 

Aiheen laaja-alaisesta tutkimuksesta huolimatta vain harvoin tutkimuksen kohteena 

ovat olleet eri toimialoilla käytetyt kannustinjärjestelmät ja kriteerit, joiden perusteella 

yhtiöt palkitsevat ylintä johtoa. Käytettyjen kannustinjärjestelmien eroja eri toimialoilla 

toimivien yhtiöiden välillä ovat aiemmin kuvailleet tutkimuksissaan esimerkiksi Ittner, 

Lambert & Larcker (2003) ja Murphy (2003), jotka havaitsivat eroavaisuuksia lähinnä 

it-alan yrityksistä koostuvien ”uuden talouden” ja ns. ”vanhan talouden” yritysten välillä. 

Toimialojen välisiä eroja toimitusjohtajan palkitsemisessa ovat havainneet aiemmin 

myös Lederer & Weinberg (1999) ja Matolcsy & Wright (2007). 

Listayhtiöiden hallinnointikoodi vuodelta 2010 kiinnitti erityistä huomiota johdon 

palkitsemisen avoimuuteen ja palkitsemisesta tiedottamiseen. Uudistetun 

hallinnointikoodin voimaantulo vuoden 2016 alusta alkaen on muuttamassa jälleen 

palkitsemiseen liittyviä käytäntöjä listayhtiöiden kohdalla, mikä antaa aihetta 

tarkastella vuoden 2010 hallinnointikoodin voimassaoloaikana mahdollisesti 

tapahtuneita muutoksia toimitusjohtajien kannustinjärjestelmien rakenteissa 

suomalaisissa listayhtiöissä. 

 

1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, millaisia toimitusjohtajille suunnattuja 

kannustinjärjestelmiä Helsingin pörssin Small Cap -yhtiöillä on käytössä. Tarkastelu 

aloitetaan uusimman listayhtiöiden hallinnointikoodin käyttöönotosta vuonna 2010 ja 

päätetään viimeisimpään julkistettuun palkka- ja palkkioselvitykseen vuodelta 2014. 

Tavoitteena on tarkastelemalla vuosia 2010–2014 havainnoida mahdollisia muutoksia 

toimitusjohtajalle suunnatuissa kannustinjärjestelmissä tarkastelemassa kiinteän 
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palkan, eläkejärjestelyjen, tulospalkkioiden sekä osake- ja optiopohjaisten 

järjestelmien käyttöä Small Cap -yhtiöissä. Tulospalkkioiden osalta tarkastellaan 

yhtiöiden käyttämiä kriteerejä, joiden perusteella tulospalkkiot myönnetään sekä 

tulospalkkioille asetettuja maksimitasoja, joista pyritään löytämään mahdollisia 

toimialakohtaisia eroja. 

Päätutkimusongelma voidaan näin ollen muodostaa seuraavasti: 

 Millaisia toimitusjohtajan kannustinjärjestelmiä on käytössä Helsingin pörssin 

Small Cap -yhtiöissä? 

Päätutkimusongelman lisäksi voidaan muodostaa seuraavat kaksi 

alatutkimusongelmaa: 

 Millaisia muutoksia palkitsemiskäytännöissä on tapahtunut vuoden 2010 

hallinnointikoodin käyttöönoton jälkeen? 

 Onko Helsingin pörssin Small Cap -yhtiöissä havaittavissa toimialakohtaisia 

eroja toimitusjohtajan palkitsemisessa? 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on rajattu koskemaan Helsingin pörssiin listattuja yhtiöitä, mikä tekee 

vertailun ja johtopäätösten tekemisen yhtiöiden välillä paremmaksi. Tarkastelun 

kohteeksi on otettu ainoastaan Helsingin pörssiin listatut pienen kokoluokan (Small 

Cap)1 yhtiöt vertailukelpoisuuden parantamiseksi, sillä erot pienempien ja suurempien 

(Mid Cap ja Large Cap) yhtiöiden välillä voivat olla hyvin suuria. Yhtiöiden kokoluokan 

on havaittu useasti olevan toimitusjohtajan palkitsemiseen suuresti vaikuttava tekijä 

(mm. Matolcsy & Wright 2007, Mäkinen 2007, Frydman & Jenter 2010). 

Tutkimuksessa ei tarkastella Small Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien kannustimien 

rahamääräisiä suuruusluokkia, vaan keskitytään toimitusjohtajille suunnattujen 

kannustinjärjestelmien rakenteen mahdollisiin eroavaisuuksiin. Erityisen mielenkiinnon 

                                            
 

1 Helsingin pörssissä Small Cap -kokoluokkaan luetaan listayhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 
miljoonaa euroa. (Nasdaq OMX Nordic 2015)  
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kohteena tutkimuksessa on tulospalkkiojärjestelyjen laukeamiselle asetetut 

suoritusmittarit sekä tulospalkkioille asetetut maksimitasot. 

Tarkasteltaessa vuosien 2010–2014 kehitystä toimitusjohtajien palkitsemisessa 

tutkittavien yhtiöiden määrää joudutaan rajaamaan, sillä kaikista yhtiöistä ei ole 

julkisesti saatavilla palkka- ja palkkioselvitystä kuin vuodelta 2014. Rajaaminen 

pienentää jossain määrin mahdollisuutta selkeiden johtopäätösten tekemiseen 

palkitsemisen muutoksista eri toimialojen välillä tällä ajanjaksolla tarkasteltuna, mutta 

mukaan on pyritty ottamaan vain ne toimialat, joista on mahdollista saada tarvittava 

määrä havaintoja tarkemman analyysin tekemistä varten. 

Tutkimuksen kohteena ovat toimitusjohtajille suunnatut kannustinjärjestelmät eikä 

tässä työssä oteta tarkasteluun yhtiöiden muuta ylintä johtoa, johtoryhmää tai yhtiön 

hallitusta.  
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2 YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMINEN 

Ylimmän johdon palkitsemiseen liittyvä tutkimus on ollut todella laajaa ja aihe herättää 

yleensä suurta mielenkiintoa julkisessa keskustelussa. Finanssikriisin myötä 

palkitsemisesta käyty keskustelu on ollut sävyltään negatiivista, sillä kriisin osasyynä 

on pidetty lyhyen aikavälin tuloksista palkitsevien järjestelmien käyttämistä erityisesti 

rahoitusalalla. Suomessa eniten keskustelua johdon palkitsemisesta on viime vuosina 

herättänyt Fortumin optio-ohjelma. (Lainema & Haapanen 2010, 161) Johdon 

palkitsemisen tulee Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti olla oikeassa 

suhteessa yhtiön taloudellisen menetyksen ja yhtiön pitkän aikavälin arvonluonnin 

kanssa. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista korvauksista päättää yhtiön 

hallitus. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011) 

Kannustinjärjestelmien käyttöönoton taustalla on ollut omistuksen ja toimivan johdon 

eriytyminen. Johdolle suunnatut kannustimet pyrkivät saattamaan toimivan johdon ja 

omistajien intressit yhteneväisiksi. Yhtiön tuloksentekokyvystä riippuvaisen 

palkitsemisen yleisesti hyväksyttynä selityksenä on pidetty moraalikadon ongelmaa. 

(Jarque & Gaines 2012) 

 

2.1 Agenttiteoria kannustinjärjestelmien pohjalla 

Jensen & Meckling (1976) määrittelivät agenttisuhteen sopimuksena, jolla yksi tai 

useampi päämies sitouttaa agentin tekemään suorituksia päämiehen puolesta, mikä 

tarkoittaa myös päätäntävallan ainakin osittaista siirtämistä agentille. Molempien 

osapuolien voidaan ajatella ainakin jossain määrin olevan hyödyn maksimointiin 

pyrkiviä, jolloin voidaan olettaa, että agentti ei välttämättä aina toimi päämiehensä 

intressien mukaisesti. 

Ongelman ratkaisemiseksi päämiehen tulisi antaa agentille sopivat kannustimet ja 

valvoa agentin toimenpiteitä ei-toivotun toiminnan estämiseksi. Tämä johtaa 

valvontakustannusten (monitoring costs) syntyyn. Jensen & Meckling (1976) arvioivat 

kuitenkin, että ilman kustannuksia on käytännössä mahdotonta saada agentti 

toimimaan täysin päämiehen intressien mukaisesti. 
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Myöhemmin Jensen & Murphy (1990) kritisoivat julkisen keskustelun toimitusjohtajien 

palkkioista keskittyvän liikaa vain palkkion suuruuteen, ja kehottivat sen sijaan 

kiinnittämään huomiota siihen, miten palkkiot muodostuvat. Toimitusjohtajia he pitivät 

pikemminkin alipalkattuina, jos palkkioita verrattiin yhtiöiden saavuttaman 

arvonnousun kanssa. Jensen & Murphy suosittivat tuomaan yritysjohdon mukaan 

yritysten omistajaksi. Heidän arvionsa mukaan vahvin korrelaatio osakkeenomistajien 

ja yritysjohdon saaman tuoton välillä tapahtui, kun yritysjohto oli mukana omistajana 

johtamassaan yrityksessä. 

Jensen & Murphy (1990) esittivät myös käteispalkitsemisen muotojen rakentamista 

niin, että se tarjoaa johdolle mahdollisuuden suurin tuottoihin loistavista suorituksista, 

ja toisaalta antaa selkeän rangaistuksen huonoista suorituksista. Tutkimuksessa 

arviotiin tuolloin, että käteispalkkioissa tapahtuvat muutokset ovat aivan liian pieniä 

verrattuna yhtiöiden arvoissa tapahtuneisiin muutoksiin, jotta sillä olisi vaikutusta 

johdon toimintaan. Pikemminkin Jensen & Murphy uskoivat suurten yhtiöiden pitävän 

käteispalkkioiden maksamista pelkästään johdolle suotuna tavallisena oikeutena 

ilman, että sille olisi annettu suurempaa merkitystä. 

Yhtiöiden mahdollinen hyvä tuloskunto ei Jensenin & Murphyn (1990) mukaan näkynyt 

yhtiön johdon palkkioissa. Sen sijaan heidän mukaansa ylimmän johdon palkitseminen 

oli toteutettu kuin virkamiehillä. Myöhemmin Jensenin & Murphyn näkemystä ylimmän 

johdon palkitsemisen ja yhtiön suorituksen välillä tutkivat Hall & Liebman (1998), jotka 

tulivat tulokseen, että toimitusjohtajien palkitsemisen voidaan havaita olevan 

voimakkaasti yhteydessä yhtiöiden taloudellisen suorituskyvyn kehittymiseen, minkä 

arvioitiin olevan seurausta optioiden käytön lisääntymisestä. Hall & Liebman myös 

samalla kumosivat Jensenin & Murphyn arvion ylimmän johdon palkitsemisen 

virkamiesmäisyydestä. 

 

2.2 Kannustinjärjestelmien muutoksia ja eroja 

Lainsäädännön muutosten seurauksia ylimmän johdon palkitsemiseen ovat tutkineet 

muun muassa Jarque & Gaines (2012). Tutkimus tarkasteli vuoden 2002 Sarbanes-

Oxley -lain ja vuoden 2006 FAS 123R -kirjanpitostandardin käyttöönoton vaikutusta 

toimitusjohtajan palkitsemisen muotoihin suurimmassa yhtiöissä Yhdysvalloissa. 
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Jarque & Gaines arvioivat yhtiöiden vastanneen muuttuneeseen sääntelyyn siirtämällä 

palkitsemista pois optioista kohti osakepohjaista palkitsemista. 

Murphy (2003) päätyi tutkimuksessaan pitemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna samaan 

lopputulokseen kuin hieman aiemmin Ittner, Lambert & Larcker (2003). Molemmat 

tutkimukset osoittivat ns. ”uuden talouden” yritysten käyttävän selvästi enemmän 

hyväksi osakeoptioita paitsi johdon niin myös työntekijöiden palkitsemisen muotona 

verrattuna ns. ”vanhan talouden” yrityksiin. Uuden talouden yritysten luonteenomaisia 

piirteitä ovat muun muassa niiden suhteellinen pienuus (myynnillä ja 

henkilöstömäärällä, mutta ei markkina-arvolla mitattuna), nopea kasvuvauhti ja suuret 

tutkimus- ja tuotekehityspanostukset. Tyypillisesti tämä kuvaus pätee erityisesti it-alan 

yrityksiin. 

Vemala, Nguyen, Nguyen & Kommasani (2014) tutkivat finanssikriisin vaikutusta 

toimitusjohtajien palkitsemiseen Fortune 500 -yhtiöissä. Heidän mukaansa 

finanssikriisillä oli ollut suhteellisen pieni, mutta silti merkittävä vaikutus 

palkitsemiseen. Toimitusjohtajan palkkatason havaittiin pysyneen korkealla tasolla 

kriisistä huolimatta. Merkittävänä huomiona voidaan pitää, että tutkimuksen tulosten 

mukaan finanssikriisin jälkeisenä aikana toimitusjohtajan käteispalkitseminen vähentyi 

selvästi ja vastaavasti pitkän aikavälin palkitsemisen lisääntyi huomattavasti. 

Tekemänsä tutkimuksen rajoitteena Vemala et al. (2014) pitivät sen rajausta 

koskemaan vain Fortune 500 -luokan yhtiöitä. Erityisen mielenkiintoisena 

jatkotutkimuskohteena mainittiin finanssikriisin vaikutusten selvittämistä 

toimitusjohtajan palkitsemiseen pienissä yhtiöissä. Esimerkiksi toimitusjohtaja ja 

hallituksen toiminta saattavat vaihdella, mutta Vemalan et al. mukaan yhtiön 

suorituskyvyllä sekä kokoluokalla on merkittävä rooli toimitusjohtajan palkitsemisen 

määrittelemisessä. 

Jarquen (2008) tekemien havaintojen mukaan Forbes 500 -yhtiöiden toimitusjohtajien 

pelkkä vuosipalkka on kasvanut selvästi vuosina 1989–2007, mutta vuosipalkka 

itsessään edustaa enää vain pientä osaa toimitusjohtajien kokonaispalkasta. Samaan 

aikaan palkitseminen optioiden kautta on noussut yleisimmäksi palkitsemiskeinoksi. 

Optiojärjestelyjä käyttävien yhtiöiden osuus nousi vajaan 20 vuoden tarkastelujaksolla 

35 prosentista 77 prosenttiin. Saman havainnon optioiden merkityksen selvästä 
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kasvusta ovat tehneet myös Frydman & Jenter (2010) tutkimalla S&P 500 -luokan 

yhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemista. Optioiden osuus toimitusjohtajan 

kokonaispalkasta kasvoi vuosien 1992–2008 aikana noin 20 %:sta lähes puoleen. 

Matolcsyn & Wrightin (2007) tutkimuksen mukaan Australian suurten yhtiöiden 

toimitusjohtajien palkitsemistasojen sekä -tapojen välillä on havaittavissa 

eroavaisuuksia. Tutkituista yhtiöistä kolmasosa ei tarjonnut toimitusjohtajalle lainkaan 

osakepohjaista palkitsemista. Palkitsemisen tasoissa havaittiin eroja yhtiöiden 

toimialan, kokoluokan ja palkkasopimuksen välillä. 

Matolcsyn & Wrightin (2007) tutkimuksen taustalla vaikutti Australian muuttunut 

sääntely palkitsemisesta kertomisen suhteen. Vuoden 1998 aikana voimaan tullut 

Company Law Review Act velvoitti yhtiöitä tiedottamaan aiempaa huomattavasti 

laajemmin yhtiöiden ylimmälle johdolle maksetuista palkkioista ja käytetyistä 

perusteluista palkkioiden taustalla. Matolcsy & Wright tarjosivatkin ensimmäisen 

yksityiskohtaisemman analyysin sekä palkkiotasoista että palkitsemisjärjestelmien 

rakenteista Australiassa. 

Lederer & Weinberg (1999) havaitsivat toimitusjohtajalle maksetun kokonaispalkan 

olevan varsin samansuuruinen toimialasta riippumatta, mutta sen sijaan 

kokonaispalkan jakautuminen peruspalkan, vuotuisen tulospalkkion ja pitkän aikavälin 

kannustimien kesken vaihtelee huomattavasti toimialoittain. Lederer & Weinberg 

havaitsivat myös selkeitä eroja toimialojen välillä optiojärjestelyjen käytössä. 

 

2.3 Suoritusmittarien käyttäminen 

Vuosittaisten, lyhyen aikavälin tulospalkkioiden valintaan vaikuttavien tekijöiden 

tutkimisella on laskentatoimen alalla pitkät perinteet. Pelkkien taloudelliseen 

suoritukseen perustuvien mittarien käyttö on herättänyt kritiikkiä, sillä niiden on uskottu 

kannustavan tuloksentekoon vain lyhyellä aikavälillä ja vähentävän panostuksia pitkän 

aikavälin toimintaan. (Ittner, Larcker & Rajan 1997) 

Suurin osa toimitusjohtajien tulospalkkiojärjestelyistä perustuu kuitenkin taloudellisten 

mittareiden seuraamiseen. Ledererin & Weinbergin (1999) mukaan yleisimmin 

käytetään yhtiön tuloskehitystä tärkeimpänä suorituksen mittaamisen keinona. Sen 
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sijaan suorituksen mittaamisessa ei ole juuri lainkaan kiinnitetty huomiota yhtiön 

pääoman vastuulliseen käyttöön. Lisäksi Lederer & Weinberg kiinnittivät huomiota 

kassavirran vähäiseen käyttöön eri toimialoilla mittarina, jolla määritellään 

toimitusjohtajalle maksettavia tulospalkkioita. Erityisen mielenkiintoiseksi havainnon 

tekee se, että kassavirtaa käytetään yleisesti yrityksen tulevaisuuden markkina-arvon 

määrittelyssä. 

Yhtiöt siirtyvät Ledererin & Weinbergin (1999) tekemien havaintojen mukaan 

käyttämään entistä enemmän ei-taloudellisia mittareita toimitusjohtajan suorituksen 

mittaamisessa, jos yhtiön edustama toimiala on suuressa muutosvaiheessa. Ittnerin et 

al. (1997) havaintojen mukaan vuosittaisia tulospalkkioita tarkastellessa ei-

taloudellisten mittareiden käytön lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet muun 

muassa ulkopuolelta tulevan sääntelyn lisääntyminen ja yhtiöiden innovaatio-

orientoitunut strategia. 

Bebchuk & Fried (2004, 122–123) ovat korostaneet, että luodakseen mielekkään 

kannustimen johdon palkitsemisen tulisi perustua selkeästi johdon omaan 

suoriutumiseen. Mahdollisten tulospalkkioiden tai muiden bonusten tulisi korreloida 

vahvasti samaa toimialaa edustavien yhtiöiden johdon suorituksen kanssa. Samaa 

ovat esittäneet myös Petersen & Plenborg (2008), jotka pitivät objektiivisena johdon 

suorituksen mittaamisen keinona vertailukelpoisen toimialan tai yhtiön käytön lisäksi 

myös tulosten vertailua aiempiin suorituksiin tai tietyn tuloksen saavuttamisen 

vaikeutta. 

Bebchukin & Friedin (2004, 122–123) mukaan empiriasta ei ole löytynyt vahvaa ja 

pysyvää yhteyttä johdon palkitsemisen ja johdon suoriutumisen välillä samalla 

toimialalla. Jonkinasteista korrelaatiota on ollut havaittavissa 1980-luvulla, mutta ei 

1970- ja 1990-luvuilla. Tämä osoittaa Bebchukin & Friedin mukaan johdon 

palkitsemisen olevan vain heikosti kytköksissä johdon oman suoriutumisen kanssa. 
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3 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN 

Toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot koostuvat Keskuskauppakamarin (2013) 

mukaan pääsääntöisesti kiinteästä palkasta, luontoiseduista, tulospalkkioista 

(lyhytaikaiset kannustimet), osakeohjelmista ja optio-oikeuksista (pitkäaikaiset 

kannustimet) sekä eläke-etuuksista. 

Ikäheimo, Löyttyniemi & Tainio (2003, 19) jakavat johdolle maksetun 

kokonaiskorvauksen kahteen elementtiin: yrityksen johdolle maksamat palkkiot ja 

omistajan johdolle antamat korvaukset. Yrityksen maksama ns. perinnäinen 

palkitsemisjärjestelmä koostuu tyypillisesti suorasta rahapalkasta, eli muun muassa 

kiinteästä palkasta, tulospalkkioista sekä eläke- ja muista eduista. Toinen 

palkitsemismuoto taas on omistajan johdolle suuntaama ns. osakesidonnainen 

palkitsemisjärjestelmä, joka koostuu suorasta osakepalkitsemisesta ja 

työsuhdeoptioista. Monesti optioiden myyntiin on kuitenkin liitetty rajoituksia (Jarque & 

Gaines 2012). 

Tavallisesti toimitusjohtajan kanssa solmitaan erillinen toimitusjohtajasopimus, joka 

määrittelee palkkaus-, loma- ja eläke-ehdot sekä mahdolliset irtisanomisehdot. 

Toimitusjohtajan palkkaus ja toimikauden määrääminen kuuluvat yhtiön hallituksen 

tehtäviin, ellei näistä ole määrätty yhtiöjärjestyksessä. Huomion arvoista on, että 

toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön, sillä toimitusjohtaja on yhtiöoikeudellinen 

toimielin. (Mähönen & Villa 2006, 171) 

Jarquen & Gainesin (2012) mukaan optimaalinen toimitusjohtajalle räätälöity 

kannustinjärjestelmä sisältää tasapainoisesti sekä kannustimia että turvaa. Osan 

maksettavasta palkkiosta ollessa sidottu yhtiön suoritukseen tulisi osan, kuten 

vuosipalkan, olla toimitusjohtajalle riskitöntä. Kiinteän vuosipalkan lisäksi 

kannustinjärjestelmä koostuu usein myös vuosittain maksettavasta, lyhyen aikavälin 

tulokseen sidotusta tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin suorituksesta palkitseviin 

osakepohjaisiin kannustimiin. 

Kannustinjärjestelmän koostumuksessa on havaittavissa yrityskohtaisia 

eroavaisuuksia. Yrityksen käyttämiin kannustimiin on havaittu vaikuttavan muun 

muassa yrityksen taloudellinen kunto, suuruus ja elinkaaren vaihe. Suomessa 

vaikuttavana tekijänä on myös yritysten omistusmuotojen runsaus ja erilaisuus. 
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Esimerkiksi nopeassa kasvussa oleva it-yritys tarvitsee erilaisen kannustinjärjestelmän 

kuin kriisissä oleva yritys. Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa on runsaasti 

valtionyhtiöitä, osuustoiminnallisia yrityksiä ja perheyrityksiä. (Ikäheimo et al. 2003, 

23–25) 

Palkitsemisen muotona kiinteä palkka ei välttämättä ole määritelty johdolle annettujen 

tulostavoitteiden mukaan. Lähinnä kiinteä palkka on vain korvaus tehdystä työstä. 

Tulospalkkiot määritellään taas pelkästään tulostavoitteiden toteutumisen mukaan. 

Osakesidonnainen palkitseminen kytkeytyy yrityksen markkina-arvoon, minkä 

tehtävänä on kannustaa yhtiön johtoa toimimaan osakkeen arvonnousun hyväksi. 

(Ikäheimo et al. 2003, 19) 

Taulukko 1 Palkitsemismuotojen perusominaisuudet (Ikäheimo et al. 2003, 66) 

 

 

3.1 Kiinteä palkka 

Kiinteä palkka on muiden ylimmän johdon kannustinjärjestelmien yleistymisestä 

huolimatta edelleen oleellinen osa johdolle maksettavia palkkioita. (Kauhanen 2005, 

261) Kiinteän palkan osuus toimitusjohtajan kokonaispalkasta ei ole kovin merkittävä, 

mutta kiinteän palkan maksaminen turvaa yhä monille toimitusjohtajille kokonaispalkan 

Palkitsemismuoto Tyypillinen palkkio Peruste

Kiinteä palkka
Rahapalkka

Luontoisedut ja lisäedut

Aika

Käyttö

Eläkevakuutus
Eläkevakuutus

Eläkevakuutus (ehdollinen)

Työ(sopimus)

Aika

Tulospalkkio
Vuositulospalkkio

Pitkäaikainen tulospalkkio

Tulos, kannattavuus tms.

Tulos, kannattavuus, osake tms.

Optio Työsuhdeoptio Osakkeen arvo

Osake
Osakeomistus

Osakeomistus (myyntirajoite)

Hankinta-arvo ja arvo

Hankinta-arvo ja arvo
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tietyn pohjatason. Tästä syystä toimitusjohtajille maksettava kiinteä palkka on ollut 

varsin kilpailukykyinen. (Hamm, Jung & Wang 2015) 

Kiinteän palkan suuruuden määrittelyn lähtökohtana on pelkän yrityksen kokoluokan 

sijaan Ikäheimon et al. (2003, 72) mukaan työn vaativuuden arviointi. Työn 

vaativuuden arvioinnin jälkeen työtehtävät pyritään kuvaamaan yksityiskohtaisesti 

minkä jälkeen arvioidaan työn merkitys yhtiön toiminnalle. Tämän kokonaisarvion 

perusteella yleensä määritellään sopiva kiinteä palkka. 

Ikäheimon et al. (2003, 77) mukaan korostunut kiinteän palkkauksen käyttö sopii 

erityisesti yrityksille, joiden tuloksen mittaaminen yksiselitteisesti on vaikeaa. Kiinteän 

palkan arvioidaan tuovan johdolle itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Ikäheimo et al. 

arvioivat korostuneen kiinteän palkkauksen toimivan esimerkiksi yrityksissä, jotka 

tarvitsevat kärsivällisyyttä ja tilaa antavaa johtamisotetta. Kiinteään palkkaukseen 

pohjautuva palkitseminen vapauttaa johdon suuntaamaan katseensa lyhyen aikavälin 

sijaan yrityksen toimintaan pitkällä aikavälillä. Ikäheimo et al. kuitenkin tunnustavat, 

että nykyisessä liike-elämässä tällainen käytäntö ei ole kovin yleinen. 

Kiinteän palkan lisäksi yritys voi kohdentaa vain ylimmälle johdolle suunnattuja tiettyjä 

luontois- ja lisäetuja. Tyypillisesti tällaisia etuja ovat olleet muun muassa autoetu ja 

asuntoetu, jotka ovat henkilöstöllä harvinaisempia, mutta ylimmällä johdolla hyvin 

yleisiä etuja. (Ikäheimo et al. 2003, 78) 

 

3.2 Eläkejärjestely 

Kirjallisuudessa johdon eläkejärjestelyjen tutkimus on ollut vähäistä johtuen erityisesti 

kattavan tiedon saamisen vaikeudesta. Tutkimuksen kannalta tarpeellisen tiedon 

saaminen aiheeseen liittyen on parantunut vasta viime vuosien aikana. (Frydman & 

Jenter 2010) 

Lakisääteistä eläketurvaa täydentämään monet yritykset tarjoavat toimitusjohtajalleen 

mahdollisuuden eläkejärjestelyyn, joka onkin ollut yleinen ylimmän johdon 

palkitsemismuoto. Edut tällaisessa järjestelyssä ovat verotuksellisia ja ansioiden 

siirtämiseen liittyviä. Toimitusjohtaja voi näin siirtää ansioitaan tulevaisuuteen, jolloin 

alentuneen ansiotason myötä myös marginaalivero on alhaisempi. Yritys taas pystyy 



13 
 
 

tietyin rajoituksin vähentämään järjestelyyn liittyvät maksut verotuksessa. (Ikäheimo et 

al. 2003, 81) 

Ikäheimon et al. (2003, 86) näkemyksen mukaan parhaiten eläkejärjestelyillä voidaan 

kannustaa erityisesti työurallaan pitkällä olevia henkilöitä, eli niitä joiden 

varallisuusasema on hyvä tai joiden eläkeikä on lähellä. Palkitsemismuotona 

eläkejärjestely ei taas sovi henkilöille, joiden eläkeikä on kaukana ja ansiot menevät 

kulutukseen. Tällaisessa tapauksessa järjestelyn haittapuolia ovat pitkään 

odotusaikaan liittyvä eläkevakuutusten kustannusten kasvu ja tulojen siirtyminen 

myöhemmäksi, vaikka rahaa tarvittaisiin heti. 

 

3.3 Tulospalkkio 

Tulospalkkioiden maksamisella on osakepohjaisiin järjestelyihin verrattuna monia 

hyviä puolia. Mahdollisuus vuosittaiseen tulospalkkioon voi tarjota johdolle suuremman 

kannustimen verrattuna suhteellisen epävarmoihin osakkeen hintakehitykseen 

perustuviin palkkioihin. Lisäksi tulospalkkiot voivat sisältää yksilöllisiä elementtejä, joita 

on vaikea sisällyttää osakepohjaisiin palkkiojärjestelyihin. Lähes kaikki voittoa 

tavoittelevat yhteisöt tarjoavat vuosittaiseen suoritukseen perustuvaa tulospalkkiota 

ylimmälle johdolle. (Jensen, Murphy & Wruck 2004) 

Kannustinjärjestelmää rakennettaessa tulisi määritellä mihin tunnuslukuun 

kannustinjärjestelmän laukeaminen sidotaan, mille tasolle tunnuslukujen tavoitteet 

asetetaan ja tulospalkkion suuruus mikäli asetetut tavoitteet saavutetaan. (Alho, 

Isotupa & Talari 2003, 87) 

Ikäheimo et al. (2003, 90–92) esittelevät tulospalkkioita varten taloudellisen lisäarvon2 

teoreettisesti parhaimpana johdon tuloksellisuuden mittarina. Taloudellista lisäarvoa 

ovat pitäneet teoriassa parhaimpana suoritusmittarina myös Petersen & Plenborg 

(2008). Käytännössä taloudellisen lisäarvon kytkeminen tuloksellisuuteen tuottaa 

kuitenkin ongelmia, sillä taloudellisen lisäarvon mittaaminen ei yleensä kuvaa 

                                            
 

2 Yritys tuottaa taloudellista lisäarvoa (Economic Value Added, EVA), kun yritykseen sijoitettu pääoma 
tuottaa enemmän kuin siihen sijoitetun pääoman kustannus on. (Veranen 1996, 48) 
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omaisuuserien todellisia arvoja, sillä mittaaminen perustuu usein taseen 

kirjanpidollisten arvojen pohjalle. Täten käytännössä taloudellinen lisäarvo ei johda 

toivottuun lopputulokseen. 

Muiden mahdollisten mittarien käyttökelpoisuus riippuu yrityksen toiminnan 

erityispiirteistä ja mittarien suhteesta taloudelliseen lisäarvoon. Tulospalkkiot voidaan 

sitoa esimerkiksi nettotulokseen, Balanced Scorecard -tyyppiseen mittaristoon tai 

subjektiivisiin arvioihin. Teollisuudessa yleisesti käytössä olevia mittareita ovat olleet 

pääoman tuottoa kuvaavat tunnusluvut, kuten RONA (Return on Net Assets) ja ROCE 

(Return on Capital Employed). (Ikäheimo et al. 2003, 93) 

Vuosittainen tulospalkkio on ollut yleensä sidottuna erilaisiin taloudellisiin mittareihin, 

mutta myös ei-taloudellisten mittarien käyttö on ollut kasvussa. Ei-taloudellisia 

mittareita ovat olleet esimerkiksi markkinaosuus, tuottavuus, laatu tai asiakas- ja 

henkilöstötyytyväisyys. (Ittner et al. 1997) 

Ylimmän johdon saama tulospalkkion määrä on ollut tyypillisesti rajattu enintään 25–

50 %:iin vuosipalkasta. Rajauksessa on yleensä kyse käytännön välttämättömyydestä, 

vaikka voidaan argumentoida, että rajaukset tekevät lisäponnistukset johdolle 

tarpeettomaksi. Yleinen käytäntö on ollut, että tulospalkkio sovitaan etukäteen ja 

maksetaan sovitun tavoitteen täyttyessä. Tällöin henkilö on jo etukäteen tietoinen 

palkkion suuruudesta. (Ikäheimo et al. 2003, 94) 

Suomalaissa yrityksissä tulospalkkioille on tyypillisesti määritelty jonkinasteinen 

yläraja, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa ylärajaa ei yleensä ole. Havaintojen 

mukaan tulospalkkioille määritetyt maksimitasot ovat kuitenkin olleet 2000-luvun 

aikana voimakkaassa kasvussa. Suurimmillaan tulospalkkio on ollut jopa 250 

prosenttia johdon vuosipalkkiosta. Tällaiset luvut ovat olleet kuitenkin poikkeuksellisia. 

(Kauhanen 2005, 262–263) 

Kauhasen (2005, 262–263) mukaan Suomessa yritykset käyttävät tulospalkkioiden 

maksamisen perustana kahta tai useampaa mittaria. Pörssiyhtiöillä on käytössä 

yleensä enemmän mittareita. Lisäksi toimitusjohtajalla on yleensä enemmän mittareita 

muuhun johtoon verrattuna. Mittarit muodostuvat sekä taloudellisista että ei-

taloudellisista tunnusluvuista. Yleisimmin mitattu tekijä on ollut kannattavuus, jonka 

mittaamisessa käytetään esimerkiksi sijoitetun ja oman pääoman tuottoprosenttia, 
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nettotulosprosenttia tai markkinaperusteisia tunnuslukuja, kuten osakekohtainen tulos 

(EPS). 

Tulospalkkiot voidaan jakaa vielä lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tulospalkkioihin, 

joiden pohjalta tapahtuva palkitseminen voi perustua yhteen tai useaan mittariin. 

(Ikäheimo et al. 2003, 90) Käytettävät mittarit tulisi muodostaa niin, että ne kannustavat 

johtoa toimimaan valitun strategian mukaisesti ja pyrkimään pitkän aikavälin 

arvonmuodostuksen maksimointiin. (Petersen & Plenborg 2008) 

 

3.4 Optiopohjainen palkitseminen 

Poikkeuksellisen palkitsemiskeinon yritysjohdolle suunnatuista optioista tekee se, että 

niiden käytöstä päättää yhtiökokous. Käytännössä optiojärjestelyllä yritys antaa 

henkilöstölleen mahdollisuuden merkitä sovittuun hintaan sovittuna aikana sovitun 

määrän yhtiön osakkeita. Optioiden arvo muodostuu osakkeiden merkintähinnan 

jäädessä markkinahintaa alhaisemmaksi. (Ikäheimo et al. 2003, 112) Optio-oikeuden 

haltija voi kuitenkin itse päättää option toteuttamisesta eikä velvollisuutta ostaa 

osakkeita ole (Alho et al. 2003, 100). 

Suomessa optiojärjestelyjen käyttö palkitsemismuotona alkoi vuonna 1988. 

Alkuvuosien hiljaiselon jälkeen ne alkoivat saavuttaa suosiota 1990-luvun lopulta 

alkaen. Käännekohtana optioiden käytössä Suomessa voidaan pitää ulkomaisen 

osakkeenomistuksen vapautusta vuonna 1994. (Ikäheimo et al. 2003, 117) 

Optiojärjestelyjen käytön tarkoituksena on ollut kytkeä palkitseminen suoraan yhtiön 

osakkeen hintaan, minkä on uskottu antavan johdolle kannustimen toimia 

osakkeenomistajille lisäarvoa tuottavalla tavalla. (Frydman & Jenter 2010) 

Osakeoptioiden myöntämisen uskotaan lieventävän omistajuuden ja johtajuuden 

erottamisesta seuraavaa agenttiongelmaa linkittämällä johdon palkitsemisen 

omistajien varallisuuteen. (Wu 2011) 

Optioiden arvoon vaikuttaa kaksi tekijää: perusarvo ja aika-arvo. Perusarvo muodostuu 

option perustana olevan osakkeen markkinahinnan ja merkintähinnan erotuksesta, 

kun taas option aika-arvoon vaikuttaa osakkeen hinnan vaihtelu sekä option 

voimassaoloaika. Mitä suurempi option perustana olevan osakkeen hinnanvaihtelu on, 
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ja mitä pidempi option voimassaoloaika on, myös sitä suurempi on option aika-arvo. 

(Ikäheimo et al. 2003, 123–125) 

 

3.5 Osakepohjainen palkitseminen 

Ylimmän johdon merkittävä osakeomistus suurissa pörssiyhtiöissä on harvinaista. 

Yhtiön antamien optio-oikeuksien ollessa ilmaisia tarvitaan suoraa osakeomistusta 

varten rahaa. Osakkeet on pakko hankkia joko omilla varoilla tai velaksi. Riskin 

ottaminen omilla rahoilla taas ei todennäköisesti houkuttele yritysjohtoa yhtiönsä 

osakkeiden hankkimiseen. (Ikäheimo et al. 2003, 164–166) 

Yleensä osakepohjaiseen palkitsemiseen on liitetty ajanjakso, jonka aikana henkilön 

on pidettävä omistuksensa. Rajoitteiden asettamisen taustalla on halu varmistaa 

yritysjohdon työskentely yhtiön hyväksi myös tämän ajanjakson aikana. Vain 

muutaman vuoden pituinen rajoite voi olla ongelmallinen, mikäli johdolta halutaan 

pitkäjänteistä sitoutumista yhtiöön, mutta toisaalta myös yli viiden vuoden kestoinen 

aika saattaa olla kohtuuttoman pitkä ja heikentää kannustimen tehoa. Toimitusjohtajan 

tehtävän luonteen kannalta mahdollisimman pitkää ajanjaksoa voidaan kuitenkin pitää 

toivottavana, sillä yhtiön kannalta parhaat tulokset syntyvät pitkäjänteisellä 

työskentelyllä. (Alho et al. 2003, 94–95) 

Johdon palkitsemista rajoitettujen osakkeiden antamisen kautta on pidetty toimivana 

keinona antaa johdolle kannustin toimia yhtiön hyväksi myös osakemarkkinoiden 

ollessa yleisesti laskusuunnassa. Optioiden tapauksessa osakkeen hinnan pudotessa 

esimerkiksi yleisen markkinatilanteen tai koko toimialaa koskevien tapahtumien takia 

rankaistaan muuten myös johtoa tilanteesta, johon sillä ei ole vaikutusvaltaa. (Bebchuk 

& Fried 2004, 170–173) 
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4 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT SMALL CAP -YHTIÖISSÄ 

Työn empiirisessä osiossa käydään ensimmäiseksi läpi käytettävät 

tutkimusmenetelmät ja kuvaillaan tutkimuksen aineistoa, minkä jälkeen siirrytään 

tutkimustulosten analysointiin ja johtopäätösten tekemiseen saatujen tulosten pohjalta. 

Lopuksi esitellään lyhyesti tutkimuksen rajoitteita ja mahdollisia jatkotutkimuskohteita. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkimus on toteutettu laadullisena, eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullisen 

analyysin perusperiaatteena voidaan Alasuutarin (1994, 161) mukaan pitää 

havaintojen absoluuttisuutta. Periaate tarkoittaa, että yksittäisten havaintojen pohjalta 

yritetään muodostaa sääntöjä, jotka pätevät koko aineistoon. Laadullisen aineiston 

pohjalta argumentoidessa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi määrällisiä suhteita, 

kuten prosenttiosuuksia ja tekijöiden välisiä tilastollisia yhteyksiä. Edellytyksenä 

kuitenkin on, että tapauksia on riittävä määrä (Alasuutari 1994, 173). 

Työn aineistona on käytetty Helsingin pörssissä listattujen Small Cap -kokoluokan 

yhtiöiden verkkosivustoilta julkisesti saatavilla olevaa tietoa palkka- ja 

palkkioselvityksistä vuosilta 2010–2014. Alkuperäisen aineiston koko ennen tehtäviä 

rajauksia on Helsingin pörssissä listattuna olevat yhteensä 60 Small Cap -luokan 

yhtiötä yhteensä seitsemältä eri toimialalta. Mukana ovat kaikki Helsingin pörssin 

toimialat pois lukien öljy- ja kaasu, tietoliikennepalvelut ja yleishyödylliset palvelut, 

joissa ei ole Small Cap -kokoluokassa yhtään listattua yhtiötä (Nasdaq OMX Nordic 

2015). 

Taulukko 2 Helsingin pörssin Small Cap -yhtiöt verrattuna tutkimusaineistoon. 

 

Toimiala Yhtiöiden kokonaismäärä Tutkittavia yhtiöitä

Kulutuspalvelut 6 0

Kulutustavarat 6 5

Perusteollisuus 4 0

Rahoitus 8 4

Teknologia 13 7

Teollisuustuotteet ja -palvelut 20 11

Terveydenhuolto 3 0

Tietoliikennepalvelut 0 0

Yleishyödylliset palvelut 0 0

Öljy ja kaasu 0 0
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Lopullinen tutkimusaineisto koostuu tehtyjen rajausten jälkeen yhteensä 27 yhtiöistä 

neljältä eri toimialalta (kulutustavarat, rahoitus, teknologia sekä teollisuustuotteet ja -

palvelut). Tutkimusaineistona käytetyt toimialat ja yhtiöiden lukumäärä on koottu 

yhteen taulukossa 2. Tutkimuksen kohteeksi otettiin ainoastaan yhtiöt, jotka ovat olleet 

listattuna Helsingin pörssissä yhtäjaksoisesti vuosina 2010–2014, ja joiden palkka- ja 

palkkioselvitys on ollut julkisesti saatavilla samalta ajanjaksolta. 

Vuosien 2010–2014 aikana muutamissa yhtiöissä tilikauden aikana tapahtuneen 

toimitusjohtajan vaihtumisen yhteydessä on kyseiseltä tilikaudelta otettu huomioon 

vain uudelle toimitusjohtajalle suunnatun kannustinjärjestelmän rakenne ja sen 

periaatteet. 

Toimialakohtaisen vertailun mahdollistamiseksi tutkittavasta aineistosta karsittiin 

toimialat, joissa oli listattuna vain muutama yhtiö tai suurimmasta osasta toimialan 

yhtiöistä ei ollut saatavilla julkisesti palkka- ja palkkioselvitystä vuosilta 2010–2014. 

Toimialoista jäivät pois täten terveydenhuolto, kulutuspalvelut ja perusteollisuus. 

Työn tutkimusaineisto käydään läpi kuviossa 1 kuvatulla tavalla tarkastelemalla ensin 

yhtiöiden toimitusjohtajille maksamia kannustimia ja sitten toimitusjohtajille 

suunnattuja osakesidonnaisia kannustimia. 

 

Kuvio 1 Johdolle suunnatut kannustimet (mukaillen Ikäheimo et al. 2003, 20) 
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4.2 Yrityksen maksamat kannustimet 

Tutkimustulosten tarkastelu aloitetaan yrityksen toimitusjohtajalle maksamista 

kannustimista, joihin luetaan kiinteä palkka, eläkejärjestely sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset 

tulospalkkiot. 

Ikäheimon et al. (2003, 72) ja myöhemmin Kauhasen (2005, 261) havainnot kiinteän 

palkan säilymisestä oleellisena osana ylimmän johdon kokonaispalkitsemista voidaan 

havaita pitävän paikkansa myös Small Cap -yhtiöiden osalta. Kaikki tutkitut yhtiöt 

kolmea lukuun ottamatta ovat käyttäneet vuosina 2010–2014 kiinteää palkkaa yhtenä 

toimitusjohtajan palkitsemisen muotona. Toimitusjohtajan palkkaus muodostui 

kokonaisuudessaan pelkästään kiinteästä palkasta ja mahdollisista luontoiseduista 

kolmessa tutkitussa yhtiössä: Elecster (teollisuustuotteet ja -palvelut), Takoma 

(teollisuustuotteet ja -palvelut) ja Investors House (rahoitus). 

Toimitusjohtajalle suunnattuja eläkejärjestelyjä tarkastellaan alla olevassa taulukossa 

3, johon on listattu yhtiöiden toimitusjohtajan kanssa sopima eläkeikä ja mahdollinen 

lisäeläkejärjestelyjen käyttö toimialoittain jaoteltuna. Selvästi suurin osa tutkituista 

yhtiöistä on kertonut julkistamissaan palkka- ja palkkioselvityksissä toimitusjohtajalle 

määrätyn eläkeiän noudattavan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka sallii eläkkeelle 

jäämisen ikävuosien 63–68 aikana. Lisäeläkkeiden käyttäminen kannustinkeinona on 

ollut kaiken kaikkiaan harvinaista, ja taulukosta 3 voidaan havaita tarkastelujaksolla 

lisäeläkkeiden käytön hienoinen vähentyminen. 
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Taulukko 3 Eläkejärjestelyjen käyttö vuosina 2010–2014. 

 

Tutkituista yhtiöistä suhteellisesti yleisintä lisäeläkejärjestelyjen käyttö on ollut 

kulutustavarat -toimialalla, jossa yli puolella järjestely on ollut käytössä vuosina 2010–

2014. Toimialan yhtiöistä ainoastaan Martelalla ei tarkastelujaksolla ollut lainkaan 

toimitusjohtajalle suunnattua lisäeläkejärjestelyä, ja Marimekon toimitusjohtaja 

puolestaan luopui oikeudestaan eläkejärjestelyyn tilikauden 2012 aikana. 

Samaan aikaan kulutustavarat -toimialalla myös lakisääteisestä eläkeiästä poikkeavat 

järjestelyt ovat olleet muita toimialoja yleisempiä. Rahoitusalan yhtiöt eivät käyttäneet 

tarkastelujaksolla lainkaan lisäeläkejärjestely ja kaikissa yhtiöissä toimitusjohtajan 

eläkeikä on ollut lakisääteinen. 

Toimitusjohtajan eläkeiän ollessa lakisääteisestä poikkeava oli yleisimmäksi eläkeiäksi 

tällöin määritelty 60 vuotta. Poikkeuksen tässä on tehnyt Apetit (kulutustavarat), jossa 

toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta. Lisäksi Okmetic (teknologia) on 

sopinut toimitusjohtajan eläke-etujen noudattelevan työntekijän eläkelakia, ja 

toimitusjohtajan on mahdollista siirtyä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Ainoana 

Toimiala
Noudattaa virallista 

eläkeikää

Lisäeläke 

käytössä

Kulutustavarat

2010: 3/5

2011: 3/5

2012: 3/5

2013: 3/5

2014: 3/5

2010: 4/5

2011: 4/5

2012: 3/5

2013: 3/5

2014: 3/5

Rahoitus

2010: 4/4

2011: 4/4

2012: 4/4

2013: 4/4

2014: 4/4

2010: 0/4

2011: 0/4

2012: 0/4

2013: 0/4

2014: 0/4

Teknologia

2010: 5/7

2011: 5/7

2012: 5/7

2013: 5/7

2014: 5/7

2010: 1/7

2011: 1/7

2012: 1/7

2013: 1/7

2014: 1/7

Teollisuustuotteet ja -palvelut

2010: 10/11

2011: 10/11

2012: 10/11

2013: 10/11

2014: 11/11

2010: 3/11

2011: 3/11

2012: 4/11

2013: 4/11

2014: 2/11
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tutkituista yhtiöistä Okmetic on kuitenkin määrännyt toimitusjohtajan siirtymään 

eläkkeelle yhtiön palveluksesta viimeistään täytettyään 65 vuotta. 

Kaiken kaikkiaan toimialakohtaisia eroja toimitusjohtajan eläkeiän määräytymisessä ei 

juuri ollut havaittavissa rahoitusalaa lukuun ottamatta, jossa yhdelläkään yhtiöllä ei 

ajanjaksolla ollut lisäeläkejärjestelyä käytössä ja kaikki myös noudattivat lakisääteistä 

eläkeikää. Lisäeläkkeiden käyttäminen on ollut yleisintä kulutustavarat -toimialan 

yhtiöissä ja rahoitusalan lisäksi vähäisintä teknologiayhtiöissä, joissa se on ollut 

käytössä vain yhdellä yhtiöllä vuosina 2010–2014. 

Toimitusjohtajalle suunnattuja tulospalkkioita taulukon 4 mukaan tarkasteltaessa 

havaitaan lyhyen aikavälin tulospalkkioiden käytön olevan jokaisella toimialalla hyvin 

yleistä. Lähes kaikki tutkitut yhtiöt ovat käyttäneet toimitusjohtajan kannustamisen 

keinona lyhyen aikavälin tulospalkkioita. 

Taulukko 4 Lyhyen aikavälin tulospalkkion käyttö toimialoittain. 

 

Huomattavaa on, että tutkituista yhtiöistä ainoastaan yksi käytti tulospalkkion 

maksamista myös pitkän aikavälin kannustinkeinona. Pitkän aikavälin kannustimena 

useissa yhtiöissä oli tulospalkkion maksamisen sijaan päädytty käyttämään 

osakeperusteisia järjestelyjä. 

Toimiala
Lyhyen aikavälin 

tulospalkkio käytössä

Kulutustavarat

2010: 5/5

2011: 5/5

2012: 5/5

2013: 5/5

2014: 5/5

Rahoitus

2010: 1/4

2011: 2/4

2012: 2/4

2013: 2/4

2014: 2/4

Teknologia

2010: 6/7

2011: 6/7

2012: 6/7

2013: 6/7

2014: 6/7

Teollisuustuotteet ja -palvelut

2010: 7/11

2011: 8/11

2012: 8/11

2013: 8/11

2014: 7/11
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Tutkimusaineiston ainoana pitkän aikavälin tulospalkkiota käyttäneenä yhtiönä 

Marimekko päätti vuonna 2011 ottaa käyttöön ylimmälle johdolle (ml. toimitusjohtaja) 

suunnatun uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajaksoiksi 

määriteltiin vuodet 2011–2014 sekä 2011–2015. Palkkion saaminen sidottiin yhtiön 

osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan lukien. Ehdoksi määriteltiin myös, että 

palkkion mahdollisesti saava henkilö sitoutuu ostamaan 50 %:lla nettopalkkiosta yhtiön 

osakkeita. (Marimekko 2014) 

Lyhyen aikavälin tulospalkkioiden käytössä ei havaittu merkittäviä muutoksia 

tarkastelujaksolla 2010–2014. Tulospalkkiot olivat käytössä kannustinmenetelmänä 

kaikissa kulutustavaratoimialan yhtiöissä koko ajanjakson ajan sekä yhtä lukuun 

ottamatta kaikissa teknologia-alan yhtiöissä. Vähäisintä tulospalkkioiden käyttö oli 

rahoitusalan yhtiöissä, joissa parhaimmillaan vuosina 2011–2014 tulospalkkioita käytti 

vain puolet tarkasteltavista yhtiöistä. 

Taulukossa 5 tarkastellaan tulospalkkioita käyttävien yhtiöiden vuosittaisissa palkka- 

ja palkkioselvityksissään ilmoittamia käytössä olevia mittareita, joihin lyhyen aikavälin 

tulospalkkioiden laukeaminen on sidottu. Mittarit on jaettu taloudellisiin ja ei-

taloudellisiin, minkä lisäksi muutamissa yhtiöissä toimitusjohtajien tulospalkkiot ovat 

olleet sidottuina henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseen, joiden 

sisältöä ei ole yhtiöiden palkka- ja palkkioselvityksissä selvennetty tarkemmin. 
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Taulukko 5 Käytetyt mittarit lyhyen aikavälin tulospalkkioille. 

 

Taulukosta 5 havaitaan yhtiön taloudelliseen tuloksentekokykyyn liittyvien mittarien 

olevan selvästi yleisimpiä kriteerejä tulospalkkioiden maksamisessa toimitusjohtajalle. 

Käytetyt taloudelliset mittarit ovat pääsääntöisesti yhtiön tulokseen, liikevoittoon, 

kannattavuuteen tai liikevaihtoon sidottuja tunnuslukuja. Osakekohtaista tulosta (EPS) 

käytettiin mittarina ainoastaan kulutustavara- ja teknologiatoimialalla. 

Erityisesti teknologia-alan yhtiöt näyttävät suosivan liikevaihtoa toimitusjohtajalle 

asetettuna mittarina, kun taas esimerkiksi teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialalla 

Toimiala
Käytetyt taloudelliset mittarit

(mainintojen lukumäärä)

Käytetyt ei-taloudelliset mittarit

(mainintojen lukumäärä)

"Henkilökohtaiset 

tavoitteet / 

suoriutuminen"

Kulutustavarat

2010: Li iketulos (2), EPS (1), kassavirta (1), tulos (1),

l i ikevaihto (1), vuosibudjetti (1)

2011: Li iketulos (2), EPS (1), ROCE (1), tulos (1), l i ikevaihto (1)

2012: Li iketulos (2), l i ikevaihto (2), EPS (1), ROCE (1), tulos (1)

2013: Li iketulos (2), l i ikevaihto (2), EPS (1), ROCE (1), tulos (1)

2014: Li iketulos (1), käyttökate (1), l i ikevaihto (2), EPS (1),

ROCE (1), tulos (1)

2010: Strategia (1)

2011: Strategia (1)

2012: Strategia (1)

2013: Strategia (1)

2014: Strategia (1)

2010: 2/5

2011: 2/5

2012: 2/5

2013: 2/5

2014: 2/5

Rahoitus

2010: Substanssituotto (1)

2011: Substanssituotto (1)

2012: Substanssituotto (1), tulos (1)

2013: Substanssituotto (1), tulos (1)

2014: Substanssituotto (1), tulos (1)

2010: Ei mainittu

2011: Ei mainittu

2012: Ei mainittu

2013: Ei mainittu

2014: Ei mainittu

2010: 0/1

2011: 0/2

2012: 1/2

2013: 1/2

2014: 1/2

Teknologia

2010: Tulos (2), l i ikevaihto (4), kannattavuus (2), kassavirta (1), 

l i ikevoitto (2), myynti (1)

2011: Tulos (2), l i ikevaihto (4), kannattavuus (2), kassavirta (1), 

l i ikevoitto (2), myynti (1)

2012: Tulos (2), l i ikevaihto (4), l i ikevoitto (3), kannattavuus (1), 

kassavirta (1), myynti (1)

2013: Tulos (2), l i ikevaihto (4), l i ikevoitto (2), kannattavuus (1), 

EPS (1), nettotulos (1), myynti (1), saatavien kiertoaika (1)

2014: Tulos (2), kannattavuus (2), l i ikevaihto (3), l i ikevoitto (2), 

EPS (1), kassavirta (1), ti laukset (1)

2010: Ei mainittu

2011: Ei mainittu

2012: Asiakastyytyväisyys (1), 

henkilöstötyytyväisyys (1)

2013: Asiakastyytyväisyys (1), 

henkilöstötyytyväisyys (1)

2014: Asiakastyytyväisyys (1), 

henkilöstötyytyväisyys (1), 

laatuindeksi (1)

2010: 0/6

2011: 0/6

2012: 0/6

2013: 0/6

2014: 0/6

Teollisuustuotteet ja -

palvelut

2010: Kannattavuus (1), l i ikevoitto (2), tulos (4), l i ikevaihto (1), 

käyttöpääoman kiertonopeus (1), tuottavuus (1)

2011: Kannattavuus (1), l i ikevoitto (3), kassavirta (1),

l i ikevaihto (1), käyttöpääoman kiertonopeus (1), tulos (3), 

myyntikate (1), tuottavuus (1)

2012: Kannattavuus (1), l i ikevoitto (3), kassavirta (1),

l i ikevaihto (1), käyttöpääoman kiertonopeus (1), tulos (3), 

tuottavuus (1)

2013: Kannattavuus (1), l i ikevoitto (3), l i ikevaihto (2), 

käyttöpääoman kiertonopeus (1), tulos (2)

2014: Kannattavuus (1), l i ikevoitto (3), l i ikevaihto (2), EPS (1), 

käyttöpääoman kiertonopeus (1), tulos (2), ROCE (1)

2010: Ei mainittu

2011: Ei mainittu

2012: Strategia (1)

2013: Strategia (1)

2014: Strategia (1)

2010: 4/7

2011: 4/8

2012: 3/8

2013: 2/8

2014: 2/7



24 
 
 

liikevaihto ei mittarina ole lainkaan yhtä yleinen. Pääoman tuottoon (esim. ROCE) tai 

osakekohtaiseen tulokseen sidottuja mittareita on ollut käytössä kaikilla toimialoilla 

rahoitusalaa lukuun ottamatta, mutta vain yksittäisissä yhtiöissä. 

Teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialan sekä teknologia-alan yhtiöt ovat käyttäneet 

tarkastelujaksolla molemmat yhteensä kymmentä erilaista taloudellista mittaria. 

Kulutustavarayhtiöillä taloudellisia mittareita on ollut samaan aikaan käytössä 

yhteensä kahdeksan. Rahoitusalan yhtiöille toimitusjohtajalle asetetuiksi mittareiksi 

ovat riittäneet vain substanssituotto ja tulos. 

Ei-taloudellisten mittarien käyttö on ollut vuosina 2010–2014 todella vähäistä kaikilla 

toimialoilla. Ainoastaan muutama yhtiö ilmoitti käyttävänsä tulospalkkioiden 

maksamisen kriteereinä ei-taloudellisia mittareita. Käytettyjä ei-taloudellisia mittareita 

olivat Ittnerin et al. (1997) esille nostamien asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden sekä 

laadun (laatuindeksi) lisäksi strategiset tavoitteet. Ei-taloudellisten mittarien käyttö on 

kaiken kaikkiaan ollut hyvin vähäistä, mutta silti taulukon 5 perusteella voidaan havaita 

pientä lisäystä niiden käytössä. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkiota ei ollut 

sidottu pelkästään ei-taloudellisiin suorituksiin yhdessäkään yhtiössä. 

Taulukon 5 perusteella voidaan havaita eri yhtiöiden ja toimialojen käyttämien 

tulospalkkioiden laukeamiseen sidottujen mittarien pysyneen lähestulkoon 

muuttumattomina koko tarkastelujakson aikana. Yhtiöiden käyttämät mittarit 

rakentuvat lähinnä tulokseen liittyvien tunnuslukujen ympärille, minkä lisäksi myös 

liikevaihto on yleinen käytetty mittari kaikilla toimialoilla rahoitusala pois lukien. 

Ledererin & Weinbergin (1999) havainto tuloskehityksen tärkeydestä suorituksen 

mittarina saa tukea myös taulukon 5 tuloksista, jossa tulokseen liittyvät mittarit ovat 

käytetyin toimitusjohtajalle suunnattu suorituksen mittari kaikilla toimialoilla. Taulukon 

5 tulokset vahvistavat myös Ledererin & Weinbergin huomion kannattavuuden 

vähäisestä käytöstä suorituksen mittarina tulospalkkioille. 

Lederer & Weinberg (1999) havaitsivat ei-taloudellisten mittarien käytön olevan 

yleistymässä, ja niiden käytön olevan yleisintä yhtiöissä, joiden toimiala on kokemassa 

suuria muutoksia. Kaiken kaikkiaan ei-taloudellisten mittarien käyttö on ollut myös 

tutkituissa yhtiöissä vähäistä, mutta hienoista kasvua on havaittavissa. 
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Lyhyen aikavälin tulospalkkioiden määräytymistä tarkastellaan tarkemmin alla 

olevassa taulukossa 6, jossa on tutkittu lyhyen aikavälin tulospalkkioita käyttävien 

yhtiöiden mahdollisesti asettamia rajoituksia toimitusjohtajan tulospalkkioille. 

Taulukko 6 Asetetut rajoitteet lyhyen aikavälin tulospalkkioille. 

 

Taulukosta 6 huomataan, että selvästi suurin osa yhtiöistä toimialasta riippumatta on 

määritellyt toimitusjohtajan tulospalkkiolle jonkinasteisen katon. Lisäksi kaikki tutkitut 

yhtiöt ovat yhtä lukuun ottamatta sitoneet toimitusjohtajan tulospalkkion 

maksimimäärän joko prosentuaaliseen tai kuukausittaiseen osuuteen toimitusjohtajan 

vuosipalkasta. Ainoana poikkeuksena on ollut Dovre Group (teollisuustuotteet ja -

Toimiala
Tulospalkkiolle 

asetettu rajoitus

Tulospalkkiolle asetetut maksimitasot

(mainintojen lukumäärä)

Kulutustavarat

2010: 4/5

2011: 5/5

2012: 5/5

2013: 5/5

2014: 5/5

2010: 6 kk palkka (1), 30-45 % vuosipalkasta (1), 60 % vuosipalkasta (2)

2011: 6 kk palkka (1), 30-45 % vuosipalkasta (1), 60 % vuosipalkasta (3)

2012: 6 kk palkka (1), 30-45 % vuosipalkasta (1), 60 % vuosipalkasta (3)

2013: 6 kk palkka (1), 30-45 % vuosipalkasta (1), 60 % vuosipalkasta (3)

2014: 9 kk palkka (1), 30-45 % vuosipalkasta (1), 60 % vuosipalkasta (3)

Rahoitus

2010: 1/1

2011: 1/2

2012: 1/2

2013: 1/2

2014: 2/2

2010: 90 % palkasta (1)

2011: 90 % palkasta (1)

2012: 90 % palkasta (1)

2013: 90 % palkasta (1)

2014: 90 % palkasta (1), 200 % vuosipalkasta (1)

Teknologia

2010: 5/6

2011: 5/6

2012: 5/6

2013: 4/6

2014: 5/6

2010: n. 25 % palkasta (2), 15 % vuosipalkasta (1), 12 kk kiinteä palkka (1),                 

50 % palkasta (1)

2011: n. 25 % palkasta (1), 17 % vuosipalkasta (1), 12 kk kiinteä palkka (1),                 

50 % palkasta (1), 6 kk palkka (1)

2012: n. 25 % palkasta (1), 9 kk palkka (1), 12 kk kiinteä palkka (1), 40 % palkasta (1), 

6 kk palkka (1)

2013: n. 25 % palkasta (1), 9 kk palkka (1), 12 kk kiinteä palkka (1), 6 kk palkka (1)

2014: n. 25 % palkasta (1), 9 kk palkka (1), 12 kk kiinteä palkka (1), 60 % palkasta (1), 

6 kk palkka (1)

Teollisuustuotteet ja 

-palvelut

2010: 7/7

2011: 7/8

2012: 7/8

2013: 7/8

2014: 7/7

2010: 112500 EUR/12kk (1), 40 % vuosipalkasta (1), 25-100 % vuosipalkasta (1),       

55 % vuosipalkasta (1), 50 % vuosipalkasta (1), 6 kk palkasta (1)

2011: 112500 EUR/12kk (1), 40 % vuosipalkasta (1), 25-100 % vuosipalkasta (1),         

50 % vuosipalkasta (2), 6 kk palkasta (1), 50 % peruspalkasta (1)

2012: 112500 EUR/12kk (1), 40 % vuosipalkasta (1), 50-100 % vuosipalkasta (1),       

50 % vuosipalkasta (2), 6 kk palkasta (1), 40 % peruspalkasta (1)

2013: 122625 EUR/12kk (1), 40 % vuosipalkasta (1), 50-100 % vuosipalkasta (1),       

50 % vuosipalkasta (2), 6 kk palkasta (1), 40 % peruspalksta (1)

2014: 115000 EUR/12kk (1), 40 % vuosipalkasta (1), 50 % vuosipalkasta (1),                

42 % vuosipalkasta (1), 6 kk palkasta (1), 40 % peruspalkasta (1), 50-100 % 

vuosipalkasta (1)
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palvelut), joka on vuosina 2010–2014 asettanut tulospalkkion maksimimäärälle 

selkeän rahallisen tason (Dovre Group 2015). 

Ikäheimon et al. (2003, 94) tekemän analyysin mukaan tulospalkkiot ovat olleet 

rajattuina tyypillisesti noin 25–50 %:iin vuosipalkasta. Kauhasen (2005, 263) 

havaintojen mukaan tulospalkkioille asetetut maksimirajat ovat olleet 2000-luvun 

aikana selvässä kasvussa. 

Pääsääntöisesti prosentuaaliset maksimitasot ovat olleet tutkituissa yhtiöissä noin 50 

%:n molemmilla puolilla. Suurimmat prosentuaaliset maksimirajat löytyvät rahoitusalan 

yhtiöistä. Maksimiraja on ollut tarkastelujaksolla peräti 90 % toimitusjohtajan 

vuosipalkasta tai rajaa ei ole määritelty ollenkaan. Toisen rahoitusalan yhtiön vuonna 

2014 ilmoittama maksimiraja 200 % vuosipalkasta on koko tutkimusaineiston suurin 

yksittäinen luku. 

Kauhasen (2005, 263) tekemä havainto tulospalkkioiden maksimirajojen kasvusta 

voidaan todeta myös taulukon 6 perusteella. Ajanjaksolla 2010–2014 maksimirajat 

ovat pääosin säilyneet ennallaan, mutta hienoista kasvua on havaittavissa kaikilla 

toimialoilla prosenttirajojen kasvun sekä kuukausirajojen kasvun myötä. 

 

4.3 Osakepohjainen palkitseminen 

Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kohdalla huomioon on otettu yhtiöiden 

toimitusjohtajalleen myöntämät osakepalkitsemiseen sekä optioiden kautta 

tapahtuvaan palkitsemiseen pohjautuvat järjestelyt. Tulokset osakepohjaisten 

kannustinjärjestelmien käytöstä on koottu yhteen taulukossa 7. 

Toimitusjohtajalle suunnatut osakepohjaiset palkitsemisjärjestelyt ovat säilyneet 

kokonaisuudessaan jokaisella toimialalla kuitenkin suhteellisen muuttumattomina. 

Voimassa olevien optio-ohjelmien ja osakepohjaisten kannustinjärjestelyjen määrä on 

säilynyt tarkastelujakson aikana lähes ennallaan, mutta suurten muutosten puutteesta 

huolimatta tiettyjä eroja esimerkiksi toimialojen suhteen on havaittavissa. 
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Taulukko 7 Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttö. 

 

Taulukosta 7 voidaan havaita osakepohjaiseen palkitsemiseen perustuvien 

kannustinjärjestelmien käytön olevan optio-ohjelmien käyttöä yleisempää Small Cap -

luokan yhtiöissä jokaisella toimialalla rahoitusta lukuun ottamatta, jossa molempien 

järjestelyjen käyttö on ollut vähäistä. 

Optio- ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käytöstä tehtyjen havaintojen 

voidaan katsoa myös tukevan Jarquen & Gainesin (2012) havaintoa siitä, että 

tiukentunut sääntely on aiheuttanut yhtiöissä siirtymää pois optiojärjestelyjen käytöstä 

kohti osakepohjaista palkitsemista. Listayhtiöiden uudistetun hallinnointikoodin 

voimaantulon jälkeen vuonna 2010 tutkituissa yhtiöissä on havaittavissa vähäistä 

siirtymistä pois optio-ohjelmien käytöstä, kun taas samalla osakepohjaisten 

kannustimien käyttö on säilynyt vähintäänkin ennallaan, ja teknologia-alan yhtiöissä 

osakepalkitsemisessa on tapahtunut huomattava yleistyminen vuosien 2010–2012 

välillä. 

Suhteellisesti vähäisintä optio-ohjelmien käyttö on ollut kulutustavarat -toimialan 

yhtiöissä, joista yhdelläkään ei ollut vuosina 2012–2014 voimassa olevaa optio-

Toimiala Voimassa oleva optio-ohjelma

Voimassa oleva 

osakepohjainen 

järjestelmä

Kulutustavarat

2010: 1/5

2011: 1/5

2012: 0/5

2013: 0/5

2014: 0/5

2010: 3/5

2011: 3/5

2012: 2/5

2013: 3/5

2014: 3/5

Rahoitus

2010: 1/4

2011: 1/4

2012: 1/4

2013: 1/4

2014: 1/4

2010: 1/4

2011: 1/4

2012: 1/4

2013: 1/4

2014: 1/4

Teknologia

2010: 4/7

2011: 4/7

2012: 3/7

2013: 3/7

2014: 1/7

2010: 3/7

2011: 5/7

2012: 6/7

2013: 6/7

2014: 5/7

Teollisuustuotteet ja -palvelut

2010: 3/11

2011: 3/11

2012: 3/11

2013: 4/11

2014: 4/11

2010: 5/11

2011: 5/11

2012: 5/11

2013: 6/11

2014: 6/11
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ohjelmaa. Optio-ohjelmien käyttö oli vähäistä myös teollisuustuotteet ja -palvelut -

toimialalla sekä rahoitusalalla. Suhteellisesti yleisintä tarkastelujakson aikana optio-

ohjelmien käyttö on ollut teknologia-alan yhtiöissä, vaikka vuonna 2014 vain yhdellä 

alan yhtiöllä oli vielä voimassa oleva toimitusjohtajalle suunnattu optio-ohjelma. 

Teknologia-alan yhtiöissä optio-ohjelmat ovat lähes hävinneet vuoteen 2014 tultaessa 

eikä yksikään alan yhtiöistä ottanut tarkastelujakson aikana uutta optio-ohjelmaa 

käyttöönsä. Optio-ohjelmia tarkastellessa ainoastaan teollisuustuotteet ja -palvelut -

toimialan yhtiöissä oli otettu käyttöön uusia toimitusjohtajalle suunnattuja optio-

ohjelmia.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään millaisia toimitusjohtajalle suunnattuja 

kannustinjärjestelmiä Helsingin pörssin Small Cap -kokoluokan yhtiöillä on käytössä. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kannustinjärjestelmissä mahdollisesti tapahtuneita 

muutoksia ja toimialakohtaisia eroavaisuuksia. Tarkastelujaksona työssä olivat vuodet 

2010–2014, jolloin käytössä on ollut vuoden 2010 uudistettu listayhtiöiden 

hallinnointikoodi. 

Toimitusjohtajien kannustinjärjestelmien ei havaittu merkittävällä tavalla eroavan 

toisistaan. Toimialoittain tarkasteltuna yhtiöiden kannustinjärjestelmissä on 

havaittavissa pikemmin enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Tulokset 

kannustinjärjestelmien käytöstä eri toimialoilla on koottu yhteen taulukossa 8. 

Taulukko 8 Small Cap -yhtiöiden käyttämät toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät. 

 

Kaikki tutkitut yhtiöt jokaiselta toimialalta maksoivat toimitusjohtajalle kiinteää palkkaa, 

ja muutamissa kiinteä palkka ja mahdolliset luontoisedut olivat ainoa käytetty 

palkitsemismuoto. Eläkejärjestelyistä havaittiin toimitusjohtajien eläkeiän olevan 

Toimiala
Noudattaa 

virallista eläkeikää

Lisäeläke 

käytössä

Lyhyen aikavälin 

tulospalkkio 

käytössä

Voimassa oleva 

optio-ohjelma

Voimassa oleva 

osakepohjainen 

järjestelmä

Kulutustavarat

2010: 3/5

2011: 3/5

2012: 3/5

2013: 3/5

2014: 3/5

2010: 4/5

2011: 4/5

2012: 3/5

2013: 3/5

2014: 3/5

2010: 5/5

2011: 5/5

2012: 5/5

2013: 5/5

2014: 5/5

2010: 1/5

2011: 1/5

2012: 0/5

2013: 0/5

2014: 0/5

2010: 3/5

2011: 3/5

2012: 2/5

2013: 3/5

2014: 3/5

Rahoitus

2010: 4/4

2011: 4/4

2012: 4/4

2013: 4/4

2014: 4/4

2010: 0/4

2011: 0/4

2012: 0/4

2013: 0/4

2014: 0/4

2010: 1/4

2011: 2/4

2012: 2/4

2013: 2/4

2014: 2/4

2010: 1/4

2011: 1/4

2012: 1/4

2013: 1/4

2014: 1/4

2010: 1/4

2011: 1/4

2012: 1/4

2013: 1/4

2014: 1/4

Teknologia

2010: 5/7

2011: 5/7

2012: 5/7

2013: 5/7

2014: 5/7

2010: 1/7

2011: 1/7

2012: 1/7

2013: 1/7

2014: 1/7

2010: 6/7

2011: 6/7

2012: 6/7

2013: 6/7

2014: 6/7

2010: 4/7

2011: 4/7

2012: 3/7

2013: 3/7

2014: 1/7

2010: 3/7

2011: 5/7

2012: 6/7

2013: 6/7

2014: 5/7

Teollisuustuotteet ja 

-palvelut

2010: 10/11

2011: 10/11

2012: 10/11

2013: 10/11

2014: 11/11

2010: 3/11

2011: 3/11

2012: 4/11

2013: 4/11

2014: 2/11

2010: 7/11

2011: 8/11

2012: 8/11

2013: 8/11

2014: 7/11

2010: 3/11

2011: 3/11

2012: 3/11

2013: 4/11

2014: 4/11

2010: 5/11

2011: 5/11

2012: 5/11

2013: 6/11

2014: 6/11
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yleensä lakisääteinen ja lisäeläkkeiden käytön olevan vähenemässä. 

Toimitusjohtajalle suunnattu lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestely on ollut 

rahoitusalaa lukuun ottamatta yleinen kaikilla toimialoilla. Pitkän aikavälin 

tulospalkkioon on ollut mahdollisuus vain yhdessä kulutustavarat -toimialan yhtiössä. 

Pitkän aikavälin kannustimena yhtiöt käyttivät pääsääntöisesti toimitusjohtajalle 

suunnattuja osakepohjaisia järjestelyjä. 

Tulospalkkioita toimitusjohtajalle maksaneet yhtiöt ovat sitoneet pääsääntöisesti 

palkkioiden laukeamisen yhtiön tuloksentekokykyyn sidottuihin mittareihin. 

Huomattavaa on myös Ledererin & Weinbergin (1999) havaitsema kassavirran 

vähäinen käyttö toimitusjohtajan suorituksen mittarina kaikilla toimialoilla. Ei-

taloudellisten mittarien käyttö on ollut harvinaista kaikilla toimialoilla, mutta niiden 

käyttö on tarkastelujakson aikana hieman yleistynyt teknologia-alalla. Toimialoja 

tarkasteltaessa havaittiin teknologia-alan suosivan muita enemmän liikevaihtoa 

käytettävänä mittarina ja rahoitusalan suosivan pelkästään tuottoon sidottuja 

mittareita. 

Lähes kaikkien tulospalkkioita käyttävien yhtiöiden havaittiin myös määritelleen 

tulospalkkioille jonkinasteiset maksimitasot, jotka olivat lähinnä prosenttikattoon tai 

kuukausipalkkaan sidottuja. Tutkimuksessa havaittiin myös tulospalkkioille asetettujen 

maksimitasojen olleen tarkastelujaksolla 2010–2014 hienoisessa kasvussa. 

Osakepohjaisesta palkitsemisesta havaittiin osakepohjaisten järjestelyjen olevan 

optio-ohjelmien käyttöä yleisempää kaikilla toimialoilla. Vuoden 2010 

hallinnointikoodin käyttöönoton jälkeen osakepalkitsemisen havaittiin hieman 

yleistyneen ja optio-ohjelmien käytön vähentyneen, minkä voidaan katsoa tukevan 

Jarquen (2012) havaintoa kiristyneen sääntelyn vaikutuksesta osakepohjaiseen 

palkitsemiseen. Optio-ohjelmia käytettiin suhteellisesti eniten teknologia-alan 

yhtiöissä, joissa myös osakepalkitsemisen käytön havaittiin selvästi yleistyneen. 

Kaikilla toimialoilla oli koko tarkastelujakson aikana voimassa olevia optio-ohjelmia 

kulutustavarat -toimialaa lukuun ottamatta. 
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5.1 Rajoitteet ja mahdolliset jatkotutkimuskohteet 

Tutkimuksen aineisto muodostui yhteensä 27:stä Helsingin pörssin Small Cap -

yhtiöstä, jotka edustivat neljää eri toimialaa. Selvästi laajemmalla aineistolla, joka 

sisältäisi vähintään useita kymmeniä yhtiöitä useilta eri toimialoilta, voitaisiin tehdä 

parempia päätelmiä mahdollisesti havaittavista toimialakohtaisista eroista 

toimitusjohtajan kannustinjärjestelmien rakenteen ja käytettyjen periaatteiden suhteen. 

Tarkastelun kohteena olivat myös toimitusjohtajan tulospalkkioiden laukeamisessa 

käytetyt mittarit sekä tulospalkkioille asetetut maksimirajat. Suoritusmittarien suhteen 

muodostettiin kokonaiskuvaus eri toimialojen käyttämistä mittareista, mutta jätettiin 

arvioimatta eri toimialojen yhtiöiden keskimäärin käyttämien suoritusmittarien 

lukumäärä. 

Työ antaa mahdollisuuden useille jatkotutkimuskohteille. Tulospalkkioille asetetut 

kriteerit ja enimmäistasot muodostavat jo itsessään mielenkiintoisen tutkimuskohteen. 

Tässä työssä ei otettu huomioon toimitusjohtajan vaihtumisesta seuranneita 

muutoksia kannustinjärjestelmässä, mutta tutkimuksen kohteena kyseessä on 

mielenkiintoinen aihe. Lisäksi uudistetun hallinnointikoodin vaikutukset 

kannustinjärjestelmiin tarjoaa potentiaalisen jatkotutkimuskohteen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tutkimusaineistona käytettyjen Helsingin pörssin Small Cap -yhtiöiden luettelo 

toimialoittain jaoteltuna: 

 Kulutustavarat (5 yhtiötä): 

1. Apetit Oyj 

2. Honkarakenne Oyj 

3. Marimekko Oyj 

4. Martela Oyj 

5. Suominen Oyj 

Rahoitus (4 yhtiötä): 

1. eQ Oyj 

2. Investors House Oyj 

3. Norvestia Oyj 

4. Panostaja Oyj 

Teknologia (7 yhtiötä): 

1. Affecto Oyj 

2. Digia Oyj 

3. Innofactor Oyj 

4. Okmetic Oyj 

5. QPR Software Oyj 

6. Tecnotree Oyj 

7. Teleste Oyj 

Teollisuustuotteet ja -palvelut (11 yhtiötä): 

1. Componenta Oyj 

2. Dovre Group Oyj 

3. Efore Oyj 

4. Elecster Oyj 
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5. Etteplan Oyj 

6. Exel Composites Oyj 

7. Glaston Oyj 

8. Incap Oyj 

9. Raute Oyj 

10. Takoma Oyj 

11. Tulikivi Oyj 

 


