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käytössä kasvattaessaan perheyrityksen taloudellista arvoa. Tutkimus toteutettiin laa-

dullisena tutkimuksena, joka sisälsi mallinnuksen ilmiöön liittyvien teorioiden pohjalta, 

haastatteluita perheyrityksissä ja niiden välisen vertailun. 
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The purpose of this Master´s Thesis was to research the methods that the family 

businesses owners have when utilizing the firm’s economic value. The research 

was conducted as a qualitative research which included modelling of the phenom-

enon based on theories introduced in this thesis. It also included interviews from the 

family firm’s owners which were later compared to the methods. 

 

According to the modelling the family business owners have five different methods that 

they can exploit when creating value to the family firm. The following methods are 1) 

active ownership, 2) the status of ownership, 3) exploiting opportunities for synergies 4) 

corporate governance and 5) the values of the family business. The comparison be-

tween the modelling and the interviews suggest that the owners of the family businesses 

practice mainly three of these methods (1, 3 and 4). The status of the ownership didn’t 

appear in the interviewed family firms. This can be explained by the owners’ will to pre-

serve the ownership of the business within the family. The method based on the values 

of the family firm is common, but it requires more research. The reason for this is that 

the phenomenon is bound to the history of the family business, the values of the owners 

and to the time. It appears that the values of the family firm have a significant impact on 

creating value on the family business. 
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1 JOHDANTO 

 

Yrittäjät tuottavat tietoisella yhteistyöllä ja proaktiivisella toiminnallaan innovaatioita ja hy-

vinvointia ja ovat avainasemassa uusien mallien, prosessien ja ilmiöiden luomisessa. Yrit-

täjämäisyys on kirjo erilaisia asenteita, taitoja ja käyttäytymismalleja. Yrittäjämäisiä ominai-

suuksia ovat halu saavuttaa päämääriä, olla vastuussa omasta tulevaisuudestaan, kyky ot-

taa riskejä ja olla avoin uusille asioille. Yrittäjät myös luovat ja kehittävät organisaatioita. 

Yritystoiminnan ja yrittäjyyden katsotaankin olevan merkittävässä asemassa kansantalou-

den kehityksessä. Tilastokeskuksen mukaan yritysten lukumäärä Suomessa vuonna 2016 

oli noin 284 000 ja ne työllistivät kokoaikaiseksi henkilöstömääräksi muutettuna noin 1,4 

miljoonaa henkeä. Tähän määrään ei ole kuitenkaan huomioitu mukaan julkisen sektorin, 

maa- ja metsätalouden ja kalastuksen tuomaa yritys- ja työllistämisvaikutusta. (Tilastokes-

kus 2017). 

 

Vuonna 2013 Euroopan komissio julkisti Yrittäjyys 2020 -toimenpideohjelman, jossa esitel-

tiin erilaisia toimia, joilla pyrittiin edistämään yrittäjyyttä. Toimenpideohjelman yhtenä tavoit-

teena oli pyrkimys vähentää Euroopan alueen suurta työttömyyttä, joka oli seurausta 

vuonna 2007 Yhdysvalloista lähtöisin olleesta finanssikriisistä. Jo ennen finanssikriisiä Eu-

roopan talouselämällä oli ongelmia sen kilpailukykyisyydessä ja talouskasvussa. (EU 2013, 

1–5). Vuodesta 2008 alkaen Euroopan Unioni on pyrkinyt helpottamaan yrittäjyyttä julkai-

semalla eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevan ”Small Business Act” -aloitteen, jonka tarkoi-

tuksena oli luoda puitteet ja ohjata kansallista politiikkaa siten, että se luo tasapuoliset toi-

mintaedellytykset pk-yrityksille (EU 2008, 2–5). Näitä samoja periaatteita EU suositteli Yrit-

täjyys 2020 -toimenpideohjelmassaan yhä jatkamaan. Euroopan unioni myös kehotti jäsen-

valtioitaan ottamaan käyttöön järjestelmiä, joissa tuettaisiin liiketoimen siirtoa yhtä paljon 

kuin uusien yritysten perustamista. Tähän syynä on se, että onnistuneella siirrolla kyetään 

säilyttämään keskimääräisesti enemmän työpaikkoja kuin uusilla yrityksillä luodaan. (EU 

2008, 7). 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset kattavat Euroopassa maasta riippumatta valtaosan maakoh-

taisista yrityskannoista. Pieniksi yrityksiksi katsotaan yleisen määritelmän mukaisesti yrityk-

set, joiden henkilöstömäärä on alle 50, liikevaihtoluokka alle 10 miljoonaa euroa tai taseen 

loppusumman arvo on enintään 10 miljoonaa euroa. Keskisuuriksi yrityksiksi vastaavasti 

katsotaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle 250. Keskisuurten yritysten liikevaihto-

luokka määritelmän mukaisesti on alle 50 miljoonaa tai taseen loppusumman arvo enintään 
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43 miljoonaa euroa. Pieniä yrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä kutsutaan mikroyri-

tyksiksi. Mikroyritysten liikevaihto jää alle 2 miljoonan euron tai vaihtoehtoisesti niiden ta-

seen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. (European Commission 2017). On kui-

tenkin huomattava, että Suomen kirjanpitolaissa (1336/1997) yritysten kokoluokille käyte-

tään määritelmästä poikkeavaa nimi- ja kokoluokittelua. 

 

Perheyrittäjyys on yksi maailman vanhimmista yrittäjyyden ilmentymismuodoista, joka on 

myös nykyisin hyvin tavallinen yritysmuoto kehittyvissä ja kehittyneissä maissa. (Saito 

2008, 2). Erittäin vanhoja perheyrityksiä on löydettävissä esimerkiksi Japanista, jossa tra-

ditiot ovat ohjanneet tavallisesti perheiden toimintaa ja vaikuttaneet yritysorganisaatioihin. 

Esimerkiksi Japan Arts and Crafts -sivuston mukaan rakennusyhtiö Kongō Gumi pysyi yh-

täjaksoisesti yli 1400 vuotta saman suvun hallinnassa. Vuonna 2006 yritys kuitenkin ostet-

tiin osaksi Takamatsu Construction Groupia, jossa se jatkoi toimintaansa erillisenä tytäryh-

tiönä. (Japan Arts and Crafts 2007). 

 

Ominaisia piirteitä, joita perheyrityksien toiminnassa tavallisesti tavataan, on perheen sitou-

tuminen yritykseen ja vastuullisuus omistajina, yrityksen liiketoiminnan rakentuminen kes-

tävälle pohjalle ja kasvukehityksen maltillisuus. Ne ovat tyypillisesti hyvin pitkäikäisiä (Eu-

ropean Commission 2008, 2–3) ja niiden keskimääräinen tuottavuus on parempi kuin liik-

keenjohdon hallitsemassa yrityksessä (engl. Management-Controlled Firms) (Poza 2010, 

16–17). Määritelmä perheyrittäjyydelle on kuitenkin ongelmallinen, sillä sille ei ole olemassa 

yhtä yksiselitteistä yleistä määritelmää. Määrittely ja linjanvedot perheyrittäjyydelle tulee siis 

esittää toistaiseksi erikseen jokaisessa tutkimuksessa. (Habbershon & Williams 1999, 5; 

European Commission 2008, 13–19; Tourunen 2009, 15–17). Euroopassa määrittelystä 

riippuen noin 70–80 % yrityksistä katsotaan perheyrityksiksi ja niiden on arvioitu työllistävän 

noin 40–50 % työvoimasta (European Commission 2008, 2). 

 

Perheyritysten tekemä vaikutus Suomen kansantalouteen arvioitiin vuonna 2005 olevan 

noin viidenneksen työllisyydellä ja bruttokansantuotteella mitattuna. Tämä on siis selvästi 

vähemmän, kuin yleisesti oli odotettu. Suurimmaksi syyksi Tourunen epäili 1990-luvun la-

maa, joka kaatoi Suomesta noin 33 000 yritystä. Tämä vaikutti kokonaisuudessaan noin 

400 000 työpaikkaan, joita yritykset tuottivat. Kuitenkin verrattaessa yritysten liikevaihtoihin, 

perheyritykset työllistivät merkittävästi enemmän kuin muilla tavoin omistetut yritykset. 

(Tourunen 2009, 40–41). Ruotsissa tehtyjen vastaavanlaisten tutkimusten tulosten mukaan 

perheyritysten vaikutus Ruotsin kansantalouteen on hyvin samankaltainen kuin Suomessa. 
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Alankomaissa arvio perheyritysten vaikutuksesta kansantalouteen on kuitenkin omaa luok-

kaansa: tutkimusten mukaan perheyritykset vaikuttavat 53-prosenttisesti bruttokansantuot-

teeseen ja 49-prosenttisesti työllisyyteen. Suuriin maakohtaisiin eroihin on kuitenkin löydet-

tävissä varsin selkeät syyt: suuret vaihteluvälit johtuvat tutkimusten perheyrittäjyyden mää-

ritelmistä ja arviointimenetelmistä. (Perheyritysten liitto 2017, 6). 

 

Julkisuudessa on jo pitkään keskusteltu suurten ikäluokkien eläköitymisestä ja sen vaiku-

tuksesta työllisyyteen. Myös yrittäjien keskuudessa ilmiötä on tutkittu ja vuoden 2015 valta-

kunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan 55–74 vuotiaiden yrittäjien osuus koko 

yrittäjäkunnasta oli 29 prosenttia. Yritysten määräksi muutettuna tämä tarkoittaa noin 

78 000 yritystä. (Varamäki et al. 2015, 12). Vuoden 2012 omistajanvaihdosbarometrin mu-

kaan yrityksen lopettamista harkinneiden yrittäjien määrä on tuplaantunut viimeisen kym-

menen vuoden aikana noin 30 prosenttiin (Varamäki et al. 2012, 2). Vuoden 2015 omista-

janvaihdosbarometrin mukaan on arvioitu, että noin 78 000 yrityksestä 30 000 olisi tulossa 

myyntiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näistä noin 21 000 olisi tulossa myyntiin 

johtuen yrittäjien ikääntymisestä (Varamäki et al. 2015, 107).  Näin ollen olisi siis tärkeää, 

että näistä yrityksistä pystyttäisiin tunnistamaan elinvoimaiset yritykset ja löytämään niille 

jatkaja. Vaihtoehtona yrityksen myymiselle uudelle yrittäjälle on se, että sen liiketoiminta 

myytäisiin osaksi jo toiminnassa olevaa yritystä. Yrityksen vaikutus maantieteellisesti pai-

kalliseen työllisyyteen tai hyödykkeiden tuottamiseksi voi olla hyvinkin merkittävä. 

 

Vuonna 1981 David Birch esitti seminaariartikkelissaan, että pk-yritykset olisivat avainase-

massa uusien työpaikkojen luomisessa. Esityksen tueksi hän esitti useita erilaisia empiirisiä 

tutkimuksia, joiden perusteella ne johtivat poliittiseen debattiin, joissa keskusteltiin pk-yri-

tysten tukemisesta. Myöhemmin kuitenkin jotkut tutkijat ovat esittäneet, että Birchin tutki-

musten tulokset ovat olleet yliarvioituja verrattuina uusiin tilastokorjattuihin tuloksiin. (For-

naro & Luomaranta 2016, 1–2). Yleisen käsityksen mukaan kasvuyritykset kuitenkin luovat 

merkittävän osan uusista työpaikoista. Kansainvälisten tutkimusten mukaan on esitetty, että 

kaikista uusista yrityksistä 3–5 prosenttia luo parhaimmillaan jopa 75 prosenttia kaikista uu-

sien yritysten työpaikoista. (Hyrsky & Lipponen 2004, 74). Suomen yrittäjien mukaan pk-

yritykset tuottivat 2001–2012 välisenä aikana 101 722 uutta työpaikkaa ja suuryritykset vas-

taavasti 7 164 (Suomen Yrittäjät 2014, 3). 

 

Voidaan todeta, että perheyritykset vaikuttaisivat olevan keskimääräisesti kannattavampia, 

tehokkaampia, työllistävämpiä ja omavaraisempia kuin ei-perheyritykset. Myös investointi-
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halukkuus on suurempaa ja pitkäjänteisyyteen tähtäävämpää perheyrityksillä kuin ei-per-

heyrityksillä. Perheyrityksen eduiksi voidaan katsoa esimerkiksi perheestä johtuva kulttuuri, 

joustavuus vaikeina aikoina, byrokratian vähyys, itsenäisyys ja liiketoiminnan syvällinen 

tuntemus. Perheyrityksen kannalta mahdollisia huonoja puolia voivat olla esimerkiksi pääsy 

rahamarkkinoille, sekava organisaatiorakenne, nepotismi, epäonnistuneet sukupolvenvaih-

dokset, perheyrityksen ikä- ja sukupolvirakenne ja erilaiset tilanteet omistusrakenteissa, 

jotka voivat johtaa toiminnan ohjaamisen holhoamiseen tai yksinvaltiuteen. 

 

Omistusrakenteet vaikuttavat merkittävästi yrityksen toiminta- ja johtamiskäytäntöihin, sekä 

sen organisaatiokulttuuriin. On tavallista, että perhe siirtää enemmän tai vähemmän tietoi-

sesti omia arvojaan ja tavoitteitaan osaksi yrityksen toimintaa. Pelkästään taloustieteelli-

sesti tarkasteltuna omistajien arvojen ja tavoitteiden siirtyminen nähdään tavallisesti kuiten-

kin tarpeettomina. Osakeyhtiölaissa on yksiselitteisesti sanottu: ”Yhtiön toiminnan tarkoituk-

sena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin” 

(624/2006, 1 luku 5 §). Tässä muodossaan laki voidaan tulkita siten, että voitolla tavallisesti 

tarkoitetaan myytyjen hyödykkeiden tai palveluiden aiheuttaman positiivisen kassavirran 

kertyminen yritykseen, josta on poistettu hyödykkeiden tai palveluiden valmistamiseen liit-

tyvät kulut ja verot. Ollakseen kannattavaa, yrityksen toiminnan kassavirtojen tulee olla suu-

rempia kuin hyödykkeiden tai palvelujen tuotantoon käytettyjen pääomien määrä pitkällä 

aikavälillä. 

 

Lähtökohtaisesti suomalaisen lainsäädännön mukaan yrityksen omistajilla on oikeus yrityk-

sen valvontaan, sen jakamaan voittoon ja osakkeiden myyntiin. Valvontaoikeus oikeuttaa 

omistajan osallistumaan yrityksen yhtiökokoukseen ja tätä kautta päättämään niistä asi-

oista, joista päätösvalta on annettu yhtiökokoukselle. Lisäksi omistajilla on oikeus osallistua 

hallituksen valintaan. Omistajien vastuu yrityksestä rajoittuu heidän sijoittamansa osake-

pääoman mukaisesti, joka toisaalta rajoittaa myös heidän oikeuttaan yrityksen jakamaan 

voittoon. Osakkeiden myynnin helppous omistajan näkökulmasta riippuu siitä, onko yrityk-

sen osakkeet noteerattu pörssissä vai ei. Ei-julkiset osakkeet ovat tavallisesti epälikvidejä, 

jolloin niiden myynti voi muodostua haasteelliseksi ja mahdollisesti johtaa loukkuun, mikäli 

muut omistajat eivät halua tai yritys ei voi lunastaa osakkeita. Näin ollen omistusloukkuun 

jääneellä omistajalla ei välttämättä ole suurta halua tai kiinnostusta kehittää yhtiötä tulevai-

suudessa. 

 



 

5 
 

1.1 Aiheen rajaus ja tavoitteet 

 

Lähtökohdat tälle diplomityölle juontuvat tekijän kiinnostuksesta perheyrittäjyyteen ja omis-

tajuuteen ja niiden kautta perheyrityksen kehittämiseen ja arvon kasvattamiseen. Alkupe-

räisenä ajatuksena diplomityön tekijällä oli tutkia, kuinka suomalaista perheyrittäjyyskenttää 

olisi mahdollista kehittää ja ohjata kasvuun ja pyrkimyksenä löytää erilaisia ”ohjenuoria” pe-

rustuen kirjallisuuslähteisiin. Aihetta varten luettujen taustamateriaalien perusteella vaikutti 

kuitenkin siltä, että tutkimuksen tarkasteltavaan keskiöön asettautuu merkittävästi yrityksen 

luoma arvo, johon vastaavasti erilaiset ilmiöt ja prosessit kytkeytyvät. Työn tavoitteena on 

erilaisten dokumenttien pohjalta luoda malli, joka pyritään varmistamaan haastatteluin. 

Haastatteluaineistolla pyritään selvittämään myös päätutkimuskysymykseen liitetyt osaky-

symykset. Tämä toimii myös diplomityön rajauksena. 

 

Diplomityön aihe lähti muodostumaan Ikäheimosen ym. vuonna 2014 tekemästä tutkimus-

aineiston tarkastelusta. Taustamateriaaliksi luettu tutkimus koostuu Elinkeinoelämän Kes-

kusliiton (EK) ja Perheyritysten liiton jäsenyritysten vastauksista. Aineiston keräys on toteu-

tettu joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014 web-pohjaisella kyselyllä, johon määräaikaan 

mennessä vastasi 332 vastaajaa. Näistä 241 kappaletta katsottiin perheyrityksiksi. Tutki-

muksessa selvitettiin omistajuuteen liittyviä tavoitteita ja niiden määrittelyä. 

 

Diplomityön pääasialliseksi tutkimuskysymykseksi valikoitui kysymys: 

 

1) Miten perheen omistajuudella voidaan kasvattaa yritystoiminnan arvoa? 

 

Tutkimuksen tavoitteeseen pyritään pääsemään lisäksi seuraavilla osakysymyksillä: 

 

1) Miten omistajuutta voidaan perheyrityksissä suunnata tai kehittää? Ovatko tavoitteet 

suunnattavissa siten, että ne kannustaisivat tulevaisuudessa perheyritystä kasva-

maan? Onko perheyrityksen arvojen muuttaminen sallittua, jos se mahdollistaisi yri-

tyksen kasvun? 
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1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen johdannossa on käsitelty yleisesti aiheen valintaan johtaneita ilmiöitä ja käsit-

teitä. Kappaleessa kaksi on käsitelty tutkimuskysymyksiin liittyviä teoreettisia lähtökohtia 

erilaisilla kirjallisuus- ja tutkimuslähteillä, joiden perusteella tutkija muodosti viitekehyksen 

ja kokonaisnäkemyksen käsiteltävään aiheeseen. Kappaleessa kolme on kuvattu tutkimuk-

sessa käytetyt tutkimusmenetelmät. Neljännessä kappaleessa on toteutettu tutkimuksen 

empiriavaihe, jossa on analysoitu käytettyä aineistoa ja sitä on peilattu teoreettiseen viite-

kehykseen. Kappaleessa viisi on kuvattu tutkimustyön yhteenveto ja jatkotutkimusehdotuk-

set.  
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2 TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET JA TEORIA 

 

Tässä osioissa on käsitelty erilaisia teoreettisia lähtökohtia, jotka ovat kytkeytyneet osion 

lopussa esiteltyyn ja kehitettyyn arvonluonnin malliin. Teorialähtökohdat käsittelevät per-

heyrittäjyyttä, agentti- ja stewardship-teoriaa, resurssiperusteista näkökulmaa, corporate 

governancea yleisellä tasolla ja perheyrityksissä, sekä omistajuutta. 

 

Perheyritystä käsittelevässä kappaleessa on käsitelty yleisesti perheyrityksiin liittyviä erilai-

sia ilmiöitä, perheyritysten kannattavuutta, Perheyritysten liiton määritelmää perheyrityk-

selle sekä perheenjäsenten rooleja ja sisäisiä rooliasetelmia. Sisäiset rooliasetelmat per-

heyrityksessä -kappaleeseen on sisälletty myös erilaisia näkökulmia arvoon liittyen. Agentti- 

ja stewardship-teoria sekä resurssiperusteinen näkemys toimivat merkittävinä erillisinä teo-

reettisina lähtökohtina, jotka yhdistettyinä omistajuuden ja omistajaohjauksen kanssa muo-

dostavat yrityksen corporate governance -rakenteet. Yhdessä lueteltujen teoreettisten läh-

tökohtien oletetaan vaikuttavan yrityksen taloudelliseen arvoon. 

 

2.1 Perheyritys 

 

Perheyrityksistä erityislaatuisia tekee perheen integroiminen osaksi yrityksen liiketoimintaa 

ja aikomuksenaan siirtää se tuleville sukupolville (Chua et al. 1999). Perheyritykset ovat 

tavallisesti hyvin leimautuneita kasvollisiin omistajiinsa ja heidät mielletään aktiivisiksi omis-

tajiksi. Perheyritysten omistajat ovat kärsivällisiä ja sitoutuneita pitkäjänteiseen yrityksen 

kehittämiseen jatkuvuuden takaamiseksi. Lisäksi perheyritysten toiminta on pitkällä aikavä-

lillä tavallista kannattavampaa ja niiden taseet ovat tyypillisesti vahvoja. (Lumpkin & 

Brigham 2011, 1). Tavallisimmin omistajien yhtenä tavoitteena on siirtää yrityksen toiminta 

tuleville sukupolville. Yritys nähdään perheen piirissä siis eräänlaisena lahjana, jota vaali-

taan, pidetään suvussa ja pyritään parantamaan sen tilaa paremmaksi kuin perheenjäse-

nen tai -jäsenten sen itselleen saatuaan. (Napoli 2012, 5; Motwani 2016, 1). 

 

Perheyritykset ovat yrityksiä, jossa yrityksen osakkeista valtaosa on perheen jäsenten tai 

lähisukulaisten omistuksessa. Suomessa toimiva Perheyritysten liitto on antanut määritel-

män perheyritykselle seuraavasti: 

1) äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai muulla hä-

nen sukulaisensa jäsenellä 

2) äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä 
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3) vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen tai hänen laillinen edustajansa on 

mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa 

4) listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli osakekannan hankkineella tai 

muutoin saaneella henkilöllä tai hänen perheellään tai sukunsa jäsenellä on 25 pro-

sentin osuus yhtiön osakkeiden tuomasta äänivallasta. Välillinen äänivalta listatussa 

yhtiössä tulee olla suvun määräysvallassa. 

 

Perheyrityksillä on tavallisesti pelkän taloudellisten tavoitteiden ja perheen hyvinvoinnin 

kasvattamisen lisäksi myös muita pitkän ajan tavoitteita, jotka voivat toimia tukena yrityksen 

jatkuvuuden kannalta. Erilaiset ei-taloudelliset tavoitteet voivat esimerkiksi parantaa per-

heen julkista kuvaa ja imagoa, yhdistää perheen arvoja liiketoimintaan, kannustaa altruisti-

seen toimintaan yrityksessä työskenteleviä muita perheenjäseniä kohtaan ja turvata yrityk-

sen itsenäisyyttä. Pitkän ajan tavoitteiden lisäksi ne luovat sosiaalista pääomaa perhee-

seen. (Lumpkin & Brigham 2011, 1–2; Ponomareva & Ahlberg 2016, 3). 

 

Työpaikkoina perheyritykset on nähty hyvin erityislaatuisina, sillä niissä on tavallisesti pyritty 

huolehtimaan työntekijöistä. Perheyritysten on esimerkiksi väitetty maksavan työntekijöil-

leen alalle tavanomaista korkeampia palkkoja ja työntekijöillä on usein mahdollisuus työs-

kennellä joustavasti. Perheyrityksille on myös ominaista, että niiden rekrytointikustannukset 

ja tyypillisesti matalasta organisaatiorakenteesta johtuvat taloudelliset kustannukset ovat 

pienempiä kuin ei-perheyrityksissä. Lisäksi on raportoitu, että perheyritysten rakenteista 

johtuen agentti-, transaktio-, valvonta- ja hallintakustannukset ovat matalampia kuin vas-

taavan kaltaisessa ei-perheyrityksessä. (Habbershon & Williams 1999, 4). Agentti- ja 

transaktiokustannuksia on käsitelty tarkemmin omissa kappaleissaan. 

 

Perheyrityksissä työskentelevien perheenjäsenten on kuvailtu olevan tuotteliaampia verrat-

tuna muihin työntekijöihin. Yhdeksi syyksi tehokkuudelle on epäilty perhesuhteista johtuvaa 

”sisäpiirikieltä”, joka mahdollistaa perheenjäsenten välisen tehokkaan kommunikoinnin. 

Perheenjäsenten on tällöin mahdollista kommunikoida ja jakaa julkisesti yksityistäkin tietoa 

keskenään siten, etteivät ulkopuoliset kykene sitä hyödyntämään. Omistajuuden keskitty-

misen perheelle on nähty kytkeytyvän tehokkaaseen päätöksentekoon ja yrityksen jousta-

vuuteen. Lisäksi perheyritysten on nähty joidenkin tutkimusten mukaan olevan luovempia 

liiketoimintaa toteuttaessaan ja ne kiinnittävät huomiota enemmän tutkimus- ja kehitystoi-

mintaan. (Habbershon & Williams 1999, 4). Perheyritysten on havaittu olevan vähemmän 

herkkiä taloudesta johtuville suhdannevaihteluille. (Habbershon & Williams 1999, 5). 
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Suomalaisista perheyrityksistä suurin osa toimii teollisuuden, kaupan, rakentamisen, tieto-

liikenteen, kuljetuksen tai varastoinnin alalla tai liike-elämän palveluiden tuotannossa. Tou-

rusen mukaan perheyritysten kontribuutio työllisyyteen on merkittävämpi kuin arvonlisään. 

Tämä johtuu yritysten koon ja omistusrakenteiden muodosta, joka on nähtävissä perheyri-

tysten pienempänä kokona. (Tourunen 2009, 41–42). Sijoitetun pääoman tuotto suurissa 

perheyhtiöissä vuonna 2005 oli noin 10,2 %, kun se ei-perheyrityksissä oli 8,2 %. Keskisuu-

rissa perheyrityksissä vastaavasti sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2005 oli keskimäärin 

13,3 %, kun se ei-perheyrityksissä oli vastaavasti 11,7 %. (Tourunen 2009, 28–30). Näin 

ollen voidaan siis todeta, että keskimääräisesti perheyritykset vaikuttaisivat olevan myös 

Suomessa kannattavampia kuin ei-perheyritykset. Perheyritysten pääomakustannuksien 

on havaittu olevan matalampia kuin ei-perheyrityksissä (Habbershon & Williams 1999, 5). 

 

Perheyritysten hyvästä kannattavuudesta huolimatta niiden kasvu jää usein hyvin maltil-

liseksi. Ne pyrkivät välttämään suuria riskinottoja ja pitämään omistajuuden omissa käsis-

sään. Perheyritykset eivät usein halua laimentaa omistustaan edes silloin, kun osakkuuk-

sien jakaminen todennäköisesti parantaisi sen mahdollisuuksia päästä käsiksi uusiin re-

sursseihin ja rahoituslähteisiin. Tästä syystä tilanne voi johtaa pitkäaikaiseenkin stagnaa-

tioon. Asiaa pahentaa usein myös ammattimaisen ja osaavan johtajuuden puute. Perheyh-

tiöiden kasvu tapahtuu pääsääntöisesti orgaanisesti eli niiden kasvu perustuu yrityksen tu-

lorahoitukseen. (Fernández & Nieto 2002, 6–7). Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän per-

heyritysbarometrin mukaan suomalaisissa perheyrityksissä kasvuhalukkuus voi kuitenkin 

olla hyvinkin voimasta ja sitä toteutetaan joko yritysostojen kautta tai portfolioyrittäjyydellä. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2015, 4–8). 

 

Yleisesti perheyrityksiä koskevassa kirjallisuudessa on muodostunut yksimielisyys siitä, 

että perheyritykset välttelevät korkeariskisempiä strategioita merkittävästi enemmän, kuin 

tavalliset julkisesti noteeratut yritykset. Joidenkin tutkimusten mukaan perheyritykset pyrki-

vät välttämään velanottoa lainoittajilta, koska näin halutaan joko välttää konkurssi tai vaih-

toehtoisesti välttää suuresta lainasta johtuen yrityksen hallinnan menettäminen ulkopuoli-

sille. Riskien välttelyn kääntöpuolena vastaavasti on se, että yrityksen kasvu ja kyky inno-

voida hidastuu. Lisäksi perheyrityksien on huomattu toteuttavan varovaista investointilinjaa, 

joka rajoittaa perheyrityksen kykyä kasvaa. Toisaalta muut yritykset yleensä ovat pyrkineet 

selittämään perheyrityksien menestykseen johtaneita syitä niiden hyvällä resurssienhallin-

nalla. (Napoli 2012, 3). 
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Menestyvien perheyrityksien on todettu olevan tavallista sitoutuneempia pitkäjänteisyyteen 

ja pyrkivän erilaisiin saavutuksiin. Arvot johtuvat tyypillisesti joko perheyritykseen kuuluvien 

henkilöiden omasta tai perheestä johtuvasta ylpeydestä. Lisäksi siihen osaltaan vaikuttavat 

perheen perinteet. Ne yritykset, jotka eivät ole yhtä sitoutuneita omiin päämääriinsä ja saa-

vutuksiinsa, ovat menestyneet heikommin. Pitkäjänteisyys liitetään osaksi vahvaan haluun 

menestyä perheyrityksen puolesta. Sen on todettu myös olevan avaintekijä siihen, miten 

omistajat selviytyvät erilaisista liiketoiminnan tuomista haasteista. Eräs merkki määrätietoi-

suudesta ja pitkäjänteisyyden tavoittelusta on se, että omistajat pyrkivät ammattimaista-

maan yrityksen johdon. Yrityksen johdon ammattimaisuudella pyritään uusiin johtamiskäy-

täntöihin ja poikkeaviin näkemyksiin, jotka tukevat pitkän ajan tavoitteita ja sisällyttävät hal-

lintoon ei-perheeseen kuuluvan johtajan. (Lumpkin & Brigham 2011, 6–7). 

 

Pitkäikäisten ja menestyneiden perheyritysten erilaisia menestystekijöitä on pyritty tunnis-

tamaan ja tutkimaan järjestelmällisesti. Suuriin yrityksiin tehdyn tutkimuksen mukaan yh-

deksi merkittävimmäksi menestystekijäksi nousi perheyritysten taloushallinnosta huolehti-

minen. (Motwani 2016, 8) Perheyrityksiä on usein pidetty hyvinä taloudenhoitajina ja niiden 

on oletettu käyttävän resurssejaan tavanomaista tehokkaammin. Perheyritysten alkuperäi-

set investoinnit ovat myös tuottaneet tyypillisesti paremmin johtuen niiden matalasta velkai-

suusasteesta. (Habbershon & Williams 1999, 5). Muita merkittäviä menestystekijöitä suur-

ten perheyritysten menestykseen ovat olleet toimintaympäristön edistävyys, toiminnan lä-

pinäkyvyys ja yhtenäiset kommunikointitavat. Myös perheeseen kuuluvien omistajien osal-

listumisen yrityksen johtoon on havaittu olevan suotuisaa pääoman tuotolle. (Motwani 2016, 

8). Italialaisiin perheyrityksiin tehdyn tutkimuksen mukaan suurin koko pääoman tuottopro-

sentti (ROA) saavutetaan, kun perhe osallistuu toimintaan omistajuudella mitattuna 47,5 

prosentilla. Omistajuuden tästä joko kasvaessa tai pienentyessä yrityksen kannattavuus 

heikkenee. (Mazzola et al. 2011, 3–4). 

 

Suurilla perheyhtiöillä on mahdollisuus toimia merkittävinä sijoittajina yrityksille, joita muut 

sijoittajat jostain syystä karttavat. Yrityksiin on usein kertynyt niin sanottua kärsivällistä pää-

omaa, jota on mahdollista käyttää pitkän ajan sijoitustoimintaan. Pitkän ajan sijoitustoiminta 

muihin yrityksiin voi kuulua osaksi perheyritysten pitkäikäisyyden strategiaa. Pitkän ajan 

vähäriskisellä sijoitustoiminnalla on yhtäläinen mahdollisuus tuottaa saman verran arvoa 

yrityksen osakkeelle, kuin tavanomaisella riskisemmällä lyhytjänteisellä sijoittamisella. Si-

joitustoiminnalla on siis mahdollista vahvistaa perheyritysten liiketoimia kokonaisvaltaisesti 

portfoliona. Kärsivällisen pääoman käyttömahdollisuus nähdään tyypillisesti perheyritysten 

vahvuutena. (Habbershon & Williams 1999, 5; Lumpkin & Brigham 2011, 6). 
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Perheyritysten heikompi taloudellinen tuottavuus voi johtua myös sen tekemistä valinnoista. 

Omistajat voivat investoida sellaisiin kohteisiin, joissa on matalampi taloudellinen tuotto, 

mutta ne vastaavasti kuitenkin tuottavat omistajille ei-taloudellista arvoa. Ei-taloudelliset ar-

vot voivat toimia omistajayrittäjälle esimerkiksi itsensä toteuttamisen lähteenä, yhteisöllisyy-

den tavoitteluna tai motivaatiolähteenä. Tällöin perheyrityksen oman pääoman tuottopro-

sentti voi mahdollisesti muodostua pienemmäksi. Ilmiön on epäilty olevan osaselitys sille, 

miksi perheyritysten määrä on kansantalouksissa maailmanlaajuisesti hallitsevin yritys-

muoto. (Chrisman et al. 2004, 4–5). 

 

Perheyrityksessä työskentelevät perheenjäsenet tavallisesti toimivat yrityksen avaintehtä-

vissä päätöksentekijöinä. Usein perheyritykset rekrytoivat yritykseen ulkopuolisia henkilöitä 

hoitamaan muita tehtäviä, jotka vaativat erityisosaamista tai tiettyä ammattitaitoa. (Motwani 

2016, 1). Määräysvallan keskittymisen perheelle on havaittu olevan yhteydessä korkeam-

paan suorituskykyyn. Perheenjäsenten aktiivinen osallistuminen toimintaan omistajina, hal-

lituksen jäseninä ja yrityksen johdossa on havaittu olevan hyödyllistä yrityksen pääoman 

kehitykselle. On myös havaittu, että perheyritys tuottaa erityistä arvoa silloin, kun yrityksen 

perustajayrittäjä toimii yrityksen toimitusjohtajana. Muodostuvan erityisarvon vaikutus kui-

tenkin häviää tilanteessa, jossa perustajayrittäjän jälkeinen sukupolvi nousee hallinnoimaan 

yritystä ja siirtyy toimitusjohtajaksi. (Motwani 2016, 8). Sukupolvenvaihdoksen tapahtuessa 

perustajayrityksen jälkeläiset voivat kohdata merkittävää vastustusta yrityksessä, eikä heillä 

välttämättä ole soveltuvaa ammattitaitoa hallita tehtäviä (Fernández & Nieto 2002, 7; Mot-

wani 2016, 8). 

 

2.1.1 Perheenjäsenten roolit perheyrityksen toiminnassa 

 

Perheyrityksen toimintaan kytkeytyy vahvasti omistajuus, perhe ja liiketoiminta. On siis hy-

vin tavallista, että yrityksessä toimiville perheenjäsenille muodostuu yrityksessä ja sen ul-

kopuolella erilaisia rooleja ja tehtäviä. Kuviossa 1 on esitetty perheyrityksessä ilmeneviä 

erilaisia rooleja liiketoiminnan ja omistajuuden ympärillä. Erilaisia perheyrityssysteemiin kyt-

keytyviä rooleja ovat: 

1. perheenjäsen, jolla ei suoraan ole omistusoikeuksia tai ei ole mukana liiketoimin-

nassa 

2. omistaja, joka rahoittaa yrityksen toimintaa pääomasijoituksina 

3. ulkoinen johtaja, jolla ei ole omistusoikeuksia yritykseen eikä kuulu perheeseen 

4. perheeseen kuuluva henkilö, joka on palkattu johtamaan ilman omistusoikeutta 

5. ulkopuolinen pääomasijoittaja 



 

12 
 

6. yrityksessä hiljaisena omistajana toimiva perheenjäsen 

7. aktiivinen perheyrityksen omistaja. (Tagiuri & Davis 1996). 

 

Perhe

Omistajuus Liiketoiminta

1

2 3

7

4

5

6

 

Kuvio 1. Perheyrityssysteemi liiketoiminnassa (Tagiuri & Davis 1996) 

 

Perheyrityksessä muodostuneiden roolien tulisi olla riittävän selkeitä, läpinäkyviä ja keske-

nään sovitettavissa, jotta saavutettaisiin yrityksen toiminnan ja tehokkuuden kannalta mah-

dollisimman optimaalinen kokonaisuus. Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodissa on annettu eri-

laisia suosituksia liittyen henkilöiden erilaisiin rooleihin, mutta käytännössä isoissakaan lis-

tatuissa julkisissa yrityksissä harvoin saavutetaan täysin hallinnointikoodin mukaista sel-

keää riippumattomuutta ja roolijakoa. Listaamattomissa pk-yrityksissä roolit ovat tavallisesti 

hyvin sekalaisia ja epämääräisiä, eivätkä tarkkaan ottaen noudata pörssin hallinnointikoo-

dia. (Ristikangas & Junkkari 2011, 29). Perheyritysten liitto on myös julkaissut omat suosi-

tuksensa liittyen perheyrityksien hallintotapaan. 

 

Perheyrityssysteemiä on mahdollista tarkastella myös erilaisten ideologioiden areenana. 

Perheyrityssysteemin sijaan se sisältää kolme erillistä kulttuurisiin voimiin liittyvää tekijää, 

jotka ovat yrittäjyys, paternalismi ja managerialismi. Yrittäjyyden ideologian nähdään sisäl-

tävän mahdollisuuksien etsimisen, uuden luomisen, riskinoton, innovatiivisuuden ja kasvun 

tavoittelun. Paternalismi ideologiana on nähty leimaavana säilyttämiselle, perinteille, omis-

tajuudelle ja perheen näkemiselle instituutiona. Managerialismi ideologiana käsittää hallin-

nolliset prosessit, rakenteet, resurssien allokoinnin, kannattavuuden ja tuottavuuden. Näitä 

on pyritty kuvaamaan Koirasen toimesta englanninkielisillä käsitteillä creating (yrittäjyyden 

luominen), caring (paternalismin huolenpito) ja controlling (managerialismin valvonta). Ta-

sapainon löytäminen erilaisten ideologioiden ja perheyrityssysteemin välillä johtaa osaltaan 

perheyritysten menestymiseen. (Elo-Pärssinen 2007, 61). 
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2.1.2 Sisäiset rooliasetelmat perheyrityksessä 

 

Perheyrityksessä sisäiset roolit sekoittuvat usein varsin sopuisasti johtuen perheen vaiku-

tuksesta yritykseen, jolloin sukupolvenvaihdoksen jälkeen ensimmäisen sukupolven yrittäjä 

voi toimia yhä yrityksen omistajana ja hallituksessa puheenjohtajana. Toisaalta toisen su-

kupolven edustaja vastaavasti voi toimia yhtäaikaisesti omistajana, hallituksessa ja toimi-

tusjohtajana. Esimerkin mukainen kuviteltu asetelma voi jossakin tapauksessa olla toimiva 

ja yrityksen toimintaa tukeva, kun taas joissakin tapauksissa taas se ei ole toimiva. Seuraa-

vassa kappaleessa tarkastellaan sitä, miten osakeyhtiölaki tulkitsee rooliasetelmia. 

 

Yrityksen sisäiset roolit on jaoteltu tavallisesti omistajiin, hallitukseen ja operatiivisesta joh-

dosta vastaavaan toimitusjohtajaan. Omistajat tuovat yhtiöön pääomaa, valvontaa ja tavoit-

teita, josta he korvauksena saavat yrityksen toiminnasta johtuvan tilikautisen voiton. 

(624/2006, 1 luku 5 §). Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ja 

pääsääntöisesti osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, ellei yhtiöjärjestyksessä 

muuta ole sovittu. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto eivät myöskään 

saa ryhtyä toimintaan, joka aiheuttaa epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomis-

tajan kustannuksella. (624/2006, 1 luku 6 § & 7 §). Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen 

yhtiökokouksella. Valitun hallituksen tulee pyrkiä toimimaan huolellisesti ja parhaimman ky-

kynsä ja ymmärryksensä mukaisesti yhtiön edun hyväksi, aivan kuin he itse olisivat omis-

tajan asemassa. (624/2006, 1 luku 8 §). Hallitus tekee myös strategisia toimenpiteitä kos-

kevia päätöksiä, asettaa tavoitteita sekä tarvittaessa ohjaa ja valvoo toimitusjohtajaa. Toi-

mitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa ja tuo tietoa yrityksen organisaatioista hal-

lituksen käsiteltäväksi. Osakeyhtiölain mukaisesti toimielimenä toimitusjohtaja ei kuiten-

kaan ole pakollinen. (624/2006, 6 luku 1 §). 

 

Osakeyhtiölain mukaisesti tarkasteltuna yrityksessä toimivat henkilöt voivat toimia joko yk-

sin yhdessä roolissa tai vaihtoehtoisesti yhdistetyissä rooleissa. Yhdistetyissä rooleissa toi-

mivilla henkilöille muodostuu roolirajoja ylittäviä päällekkäisiä tehtäviä, kuten esimerkiksi 

omistajien toimiminen yhtäaikaisesti hallituksessa. Erilaiset roolirajoja rikkovat yhdistelmät 

voivat olla yrityksen toiminnan kannalta välttämättömiä. (Ristikangas & Junkkari 2011, 20). 

On huomattava, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa ratkaista yrityksien erilaisia rooli-

tehtäväjaotteluita, vaan ne ovat aina yrityskohtaisia. Lisäksi roolitusten tulisi olla rakenteel-

listettuja, roolien tarkoitukset tulisi tehdä läpinäkyviksi ja niissä tulisi pysyä, jotta tällä taat-

taisiin yrityksen toiminnan ennustettavuus. Perheyrityksen perustajahenkilö joutuu kuitenkin 

usein toimimaan näissä kaikissa rooleissa yhtäaikaisesti. 
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Erilaisia rooliyhdistelmiä tulisi kuitenkin väliajoin aina tarkastella, sillä ne voivat paljastaa 

niihin liittyviä herkkyyksiä ja syitä yrityksen huonoon tulokseen. Kuten aikaisemmin on jo 

mainittu, suomalaisen osakeyhtiölain mukaisesti mikään rooliyhdistelmä ei ole laiton ja se 

voi olennaisesti liittyä yrityksen elinkaaren vaiheeseen ja yrityksen yleiseen tilanteeseen. 

Kuviossa 2 on havainnollistettu yrityksen erilaisia rooliyhdistelmiä. Erilaisia yrityksessä yh-

distyviä rooleja ovat: 

 

1. toimitusjohtaja hallituksessa 

2. toimitusjohtaja omistajana 

3. omistaja hallituksessa 

4. toimitusjohtaja omistajana ja hallituksessa. 

 

Toimitusjohtaja

Hallitus Omistaja

4

2

3

1

 

Kuvio 2. Erilaiset rooliyhdistelmät (Poza 2010, 8; Ristikangas & Junkkari 2011, 21) 

 

Rooliyhdistelmistä tavallisin ja tutuin yhdistelmä on omistajan tai omistajien edustajan kuu-

luminen yrityksen hallitukseen. Näin omistajat pystyvät parhaiten vaikuttamaan yritykseen. 

Lähtökohtaisesti omistajien edustus hallituksessa on suositeltua, koska se on keino valvoa 

yritystä. Omistaja-hallitus -roolivalinta on heikoimmillaan silloin, kun hallitustyöskentelyn 

vaatima osaaminen ja aktiivisuus eivät ole vaaditun tasoisia. Perheyritysten hallintotapa-

suosituksessa on myös varoitettu omistajia jakamasta niin sanottuja ”päivän mielipiteitä” 

ympärilleen, sillä se saattaa aiheuttaa ristiriitatilanteita omistajien kesken, jotka taas vaikut-

tavat yrityksen tehokkuuteen. (Ristikangas & Junkkari 2011, 21–22). Omistajien keskinäi-

nen nahistelu ja epämääräisten komentojen jakelu muualla perheyrityksen sisällä voi myös 

mahdollisesti vaikuttaa yrityksen työntekijöiden moraaliin ja heidän tunteeseen työpaikan 

pysyvyydestä. 
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Muunlaiset yhdistetyt rooliasetelmat riippuvat tilanteista ja osa asetelmista voi vaikuttaa yri-

tyksen ulkopuolisesta tarkastelijasta, esimerkiksi sijoittajasta, hyvinkin oudolta. Erilaisia 

muita yhdistettyjä rooliasetelmia ovat omistaja-toimitusjohtaja, toimitusjohtaja-omistaja, hal-

litus-toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja-hallitus. 

 

Omistaja-toimitusjohtaja ja hallitus-toimitusjohtaja -roolit ovat asetelmina poikkeavia, sillä 

nämä voivat viestiä mahdollisista ongelmista. Omistaja-toimitusjohtaja-yhdistelmässä jär-

jestely voi johtaa tilanteeseen, jossa kyseisen mallin henkilö voi pyrkiä toimimaan itseval-

taisesti ja sitoutumattomasti yrityksessä. Omistajan toimiessa operatiivisessa johdossa hä-

nen sanalleen muodostuu aina erityinen painoarvo. Hallitus-toimitusjohtaja-yhdistelmämal-

lin henkilö voi mahdollisesti pyrkiä vaikuttamaan päätöksiin, sillä lähtökohtaisesti hallituksen 

tehtävänä on valvoa toimitusjohtajaa. (Ristikangas & Junkkari 2011, 20; Napoli 2012, 4).  

Osakeyhtiölain mukaisesti ylempi toimielin voi ottaa alemman toimielimen päätöksen pää-

tettäväkseen poikkeustilanteessa. (624/2006, 6 luku 7 §). 

 

Hallitus-toimitusjohtaja-rooliyhdistelmässä tilanne vastaavasti voi vaikuttaa siltä, että toi-

minta on poikkeustilassa. Toimitusjohtaja-omistaja-roolitilanne on roolina kuitenkin varsin 

tavallinen, sillä sitä käytetään toimitusjohtajan sitouttamisjärjestelynä ja fokusointikeinona 

tuottojen kasvattamiselle. (Ristikangas & Junkkari 2011, 20–21). Erilaisia rooliasetelmati-

lanteita olisi suotavaa tarkastella määräajoin ja tarvittaessa uudelleen järjestää niitä, sillä 

ne voivat oleellisesti vaikuttaa yrityksen uskottavuuteen toimijana. Uskottavuuden puute 

vastaavasti vaikuttaa yrityksen yleisen taustatukeen, rahoituksen saatavuuteen ja yrityksen 

osakkeen arvoon markkinoilla. 

 

Usein perheyrityksiin liitetään keskustelua yrityksen arvosta. Tällöin tulee määrittää, tarkoi-

tetaanko yrityksen arvolla inhimillisiä näkemyksiä erilaisista tavoiteltavista tavoitteista ja 

päämääristä, yrityksen taloudellista arvoa vai kenties jotakin muuta. Arvojen tutkimus on 

osoittautunut varsin haasteelliseksi niiden luonteesta johtuen. Niiden määrittely ei ole yksi-

selitteistä, sillä ne ilmenevät varsin moninaisina ja moniulotteisina ja niihin kytkeytyy usein 

varsin erikoisia piirteitä. Inhimillisiin arvoihin liittyvää tutkimusta on tehty esimerkiksi sosiaa-

lipsykologiassa, filosofiassa ja myöhemmin myös liiketaloustieteilijöiden toimesta. (Elo-

Pärssinen 2007, 19). Lisäksi erilaisia arvoja on tutkittu ympäristönäkökulman kautta (den 

Ouden 2012, 52–55). 
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Arvojen eri tasoja ja ulottuvuuksia on käsitelty tämän diplomityön kannalta varsin karkeasti 

ja yleisellä tasolla, sillä kaikkien yksittäisten tasojen ja näkökulmien läpikäynti ei tässä ta-

pauksessa tuo merkittävää lisäarvoa työhön. Tässä diplomityössä on keskitytty tarkastele-

maan yrityksen taloudellisen arvon kasvattamista, joka on vain yksi osa-alue professori Elke 

den Oudenin määrittelemästä arvoviitekehyksestä. Arvoviitekehyksen muut osa-alueet voi-

sivat mahdollisesti toimia erillisinä jatkotutkimuskohteina. Den Oudenin viitekehys koostuu 

neljästä arvotasosta, jotka koostuvat käyttäjästä tai yksilöstä, organisaatiosta, ekosystee-

mistä ja yhteiskunnasta. Tasot on jaettu vielä erikseen neljään poikkileikkaavaan segment-

tiin tarkasteltavien näkökulmien mukaan, joita ovat taloudellinen, psykologinen, sosiologi-

nen ja ympäristönäkökulma. (den Ouden 2012, 55). 

 

Taloudellisen näkökulman kautta tarkasteltuna arvo voidaan käsittää kapeimmillaan joko 

käyttöarvon tai vaihdon välineenä käyttäjälle ja laajimmillaan kansakunnan varakkuutena 

tai bruttokansantuotteena. Psykologisen näkökulman kautta arvo kapeimmillaan tarkaste-

lee yksilön kokemusta onnellisuudesta ja laajimmillaan vastaavasti se tarkastelee kansa-

kunnan hyvinvointia. Sosiologinen näkökulma tarkastelee kapeimmillaan yksilön kuulu-

vuutta joukkioon ja laajimmillaan se tarkastelee kansakunnalle merkityksellistä elämää. Ym-

päristönäkökulman kautta arvo kapeimmillaan tarkastelee yksilön ekologista jalanjälkeä ja 

laajimmillaan asumiskelpoista ympäristöä ja luontoa. (den Ouden 2012, 23–55). Kuviossa 

3 on havainnollistettu den Oudenin arvoviitekehystä. 



 

17 
 

Rahalle  

arvoa

Onnel-

lisuus

Kuulu-

vuus

Ekologinen 

jalanjälki

Käyttäjä/

yksilö

Organisaatio

Ekosysteemi

Yhteiskunta

Tuotto

Vakaus

Varak-

kuus

Ydin- 

arvot

Ohjaavat 

ajurit

Hyvinvointi

Sosiaalinen 

vastuu

Vasta-

vuoroisuus

Merkityksel-

linen elämä

Eko-

tehokkuus

Kestävyys

Asumis-

kelpoinen 

ympäristö

 

Kuvio 3. Arvoviitekehys (den Ouden 2012, 55) 

 

Inhimilliset arvot ovat kytkeytyneet vahvasti osaksi ihmistä ja ne ohjaavat ihmisen toimintaa 

ja päätöksiä. Arvojen ajatellaan tällöin olevan näkemyksiä hyvästä, arvokkaasta ja tavoitel-

tavasta päämäärästä. Yhteiskuntatieteellisen tutkimussuuntauksen mukaisesti arvot, asen-

teet ja mielipiteet on eroteltu hyväksytysti muuttumisnopeuden mukaan. Kaikista nopeim-

min muuttuvat ja lähimpänä ihmisen ”pintaa” ovat mielipiteet. Ne liittyvät tavallisesti hyvin 

konkreettisiin asioihin ja vaikutusmahdollisuus ulkopuolisena henkilönä niihin on varsin 

helppoa. Mielipiteitä hitaammin muuttuvat ihmisen asenteet. Asenteet ovat kytkeytyneet ih-

miseen syvemmälle ja niiden muuttaminen ulkopuolisena toimijana on vaikeampaa. Asen-

teet käsittävät laajemmin yleisempiä asioita kuin mielipiteet. Kaikista syvimmälle ihmiseen 

ovat kytkeytyneet arvot, jotka myös muuttuvat hitaimmin. Ulkopuolisen on vaikeinta vaikut-

taa ihmisen arvoihin tai ainakin se kuluttaa paljon aikaa. Arvot itsessään ovat kaikista vai-

keimmin hahmoteltavissa. (Levomäki 1998, 8). 

 

Inhimillisiä arvoja voidaan lähestyä joko deskriptiivisen tai normatiivisen tutkimuksen kautta. 

Deskriptiivinen tutkimus keskittyy selvittämään käsityksiä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja 
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väärästä, ihmisten, yhteisöjen, ideologioiden, uskontojen ja elämänkatsomusten tosiasial-

lista kannatusta. Pyrkimyksenä on siis tutkia sitä, mitkä arvot vaikuttavat ja ohjaavat yksi-

löiden tai yhteisöjen toimintaa. Normatiivisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia ihanteellisia 

ja tavoiteltavia arvoja, joiden mukaisesti yksilön tai yhteisön moraaliset arvot määräytyvät. 

Normatiivinen tutkimus sisältää myös lähtökohtaisesti ajatuksen, että yksilön tai yhteisön 

arvostama asia ei välttämättä ole aidosti arvokasta. Tämä sallii inhimillisen erehtymisen 

erilaisten uskomusten ja arvojen suhteen, sillä niitä on mahdollista korjata jälkikäteen. (Le-

vomäki 1998, 8). 

 

Rokearchin arvoteorian mukaan arvoteoreettinen jaottelu on mahdollista tehdä itseis- ja vä-

linearvojen välillä. Itseisarvolla tarkoitetaan sitä, että toiminnalla tavoitellaan sellaista pää-

määrää, joka koetaan hyväksi ja sitä tavoitellaan vain sen itsensä vuoksi. Välinearvo toimii 

tavallisesti itseisarvon tavoittelussa eräänlaisena välikappaleena, jota pidetään arvossaan 

vain sen vuoksi, että sen avulla pyritään saavuttamaan itseisarvo. Yrityskontekstissa itseis-

arvoja voivat olla esimerkiksi yrityksen perustajan itsensä toteuttaminen tai voiton tuottami-

nen, kun vastaavasti välinearvoja perustajalle voivat olla esimerkiksi vastuullisuus, luotet-

tavuus tai rehellisyys. (Elo-Pärssinen 2007, 22–23). 

 

Arvojen muodostuminen yritykseen riippuu vahvasti yrityksen taustoista. Tavallisimmin yri-

tykset ovat syntyneet yhden henkilön, yrittäjän, toimesta. Näin syntyneen yrityksen arvoiksi 

muodostuvat lähtökohtaisesti omistajan arvot. Yrityksen kasvaessa ja kehittyessä kuvioihin 

tulevat mukaan myös sidosryhmät, jotka osaltaan vaikuttavat yrityksen arvomaailmaan. 

Omistajakunnan hajautuessa yksittäisen omistajan vaikutusmahdollisuudet yrityksen arvoi-

hin kuitenkin heikkenevät ja arvojen muotoilutehtävä siirtyy yrityksen hallituksen tehtäväksi. 

Mikäli yrityksen arvopohjaa eivät muodosta omistajat, voi joko yrityksen hallitus tai toimiva 

johto aloittaa keskustelun arvopohjan muodostamiselle. (Hirvonen et al. 2003, 70–72). Per-

heyrityksessä arvojen siirtäminen osaksi yrityksen toimintaa tapahtuu varsin luontevasti joh-

tuen perheen asemasta yrityksen toiminnassa. 

 

Arvojen siirtyminen osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa tapahtuu arvoketjun kautta. 

Teoreettisesti ajateltuna yrityksen omistajat muodostavat käsityksen arvoista, jotka siirtyvät 

hallituksen ja ylimmän johdon kautta osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Lähtökohtai-

sesti valituilla arvoilla on merkitystä, sillä ne toimivat perustana hyvän hallituksen ja yritys-

johdon kokoamiseksi. Tällöin siis hyvillä arvoilla toimivat omistajat ovat hyviä omistajia, joka 

vastaavasti johtaa hyvän hallituksen ja hyvän yritysjohdon valintaan ja sitä kautta hyvään 

yritykseen. (Hirvonen et al. 2003, 71). On kuitenkin huomattava, että todellisuudessa tilanne 
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ei käytännössä aina ole näin suoraviivainen. Tällöin arvoketjun eri osat voivat pyrkiä vaikut-

tamaan muihin sen osiin. Kun omistajat alkavat asettaa toiminnalle erilaisia tavoitteita, ra-

joitteita ja sääntöjä, ja ketjussa keskitytään omistajuuteen, hallitukseen ja yrityksen johtoon, 

puhutaan tällöin omistajaohjauksesta. (Koiranen 2007, 9). Kuviossa 4 on kuvattu yrityksen 

arvoketjun muodostumista. 

 

Hyvä 

omistaja

Hyvä 

hallitus

Hyvä 

johto

Hyvä 

yritys

 

Kuvio 4. Yrityksen arvoketjun muodostuminen (Hirvonen et al. 2003, 72) 

 

Yrityksen taloudellisesta arvosta puhuttaessa tarkoitetaan sillä tavallisimmin yrityksen 

omaisuuden markkina-arvoa. Tarkemmin ottaen markkina-arvo on hinta, jonka sijoittajat 

ovat valmiita maksamaan yrityksen veloista ja omista pääomista. On kuitenkin huomattava, 

että markkina-arvo poikkeaa yrityksen liikekirjanpidosta eli taseesta ja se on luotettavasti 

selvitettävissä ainoastaan pörssissä julkisesti noteeratuista yhtiöistä. Markkina-arvot voivat 

muodostua yrityksen kirjanpidollista tasearvoa suuremmiksi, esimerkiksi yleisesti hyvän ta-

loustilanteen vaikutuksesta. (Niskanen & Niskanen 2016, 267). Merkittävä osa Suomen yri-

tyksistä ei kuitenkaan ole noteerattuna pörssiin, joten se vaikuttaa osaltaan yrityksen arvon 

määritykseen. Yleisimmin käytetyt arvonmääritystavat perustuvat yrityksen osakkeen 

tuotto-odotuksiin (Niskanen & Niskanen 2016, 142–144). 

 

2.2 Agenttiteoria 

 

Agenttiteorian esittelivät vuonna 1976 Michael Jensen ja William Meckling artikkelissaan 

Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership. Artikkelin mukaan 

Jensen & Meckling näkivät yritykseen kytkeytyvien eturyhmien olevan kytköksissä toisiinsa 

sopimussuhteilla, eivät niinkään hallinnollisina suhteina. Agenttiteoriassa asetelma näh-

dään siis päämies-agenttisuhteena, jossa päämies ja agentti solmivat keskenään sopimuk-

sen. Päämies tyypillisesti siirtää sopimuksella jonkin tietyn tehtävän agentille hoidettavaksi. 

Päämies ja agentti sopivat sopimuksessa päätavoitteen, mutta agentille jää mahdollisuus 

päättää ja valita parhaimmaksi katsomansa menetelmät tavoitteeseen päästäkseen. Taval-

lisimpia päämies-agenttisopimuksia ovat esimerkiksi erilaiset edustus-, vakuutus-, välitys- 

ja työsopimukset. (Mähönen & Villa 2006, 86–87). Perheyritystutkimusta on tehty varsin 

laajasti agenttiteoriaan perustuvan näkemyksen kautta (Tourunen 2009, 13). 
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Agenttiteorian lähtökohtaisena ajatuksena on se, että molemmat sopijaosapuolet pyrkivät 

maksimoimaan oman hyötynsä. Lähtökohta mahdollistaa siis tilanteen, jossa agentti ei vält-

tämättä toimi päämiehen edun kannalta parhaalla tavalla. Lisäksi se synnyttää epäsymmet-

risen informaatiotilanteen päämiehen ja agentin välille. Epäsymmetrisen informaatiotilan-

teen läsnä ollessa päämiehellä ei ole käytettävässään informaatiota siitä, kuinka agentti 

toimii. Agentilla on tällöin mahdollisuus toimia opportunistisesti ja ajaa omaa etuaan. Tästä 

syystä se aiheuttaa päämiehelle erilaisia kustannuksia, kuten sopimuksiin sisältyvät erilai-

set korvaukset agentille (contracting costs), agentin valvonnasta johtuvat välittömät kustan-

nukset (monitoring costs) ja mahdolliset jäännöskustannukset (residual loss), jotka syntyvät 

tilanteessa, jossa agentti ei kykene valvonnasta ja sopimuksista huolimatta saavuttamaan 

sovittuja tavoitteita. (Jensen & Meckling 1976, 5–6; Mähönen & Villa 2006, 87; Niskanen & 

Niskanen 2016, 14–17). Yrityksen kannalta katsottuna päämies voi olla esimerkiksi yrityk-

sen omistaja ja agentti yritykseen palkattava toimitusjohtaja. 

 

Lainema & Haapanen ovat havainnollistaneet Vallan tasapaino -kirjassaan epäsymmetri-

sen informaation tilannetta organisaatiossa seuraavalla esimerkillä: 

 

”Anthony Downsin tekemien henkilökohtaisten olettamuksien mukaisesti to-

dellisesta informaatiosta menetetään ennakkoluuloisten johtajien, ajatusmal-

lien ja jo käsillä olevan tiedon takia noin 10 % kulkiessaan organisaation ta-

solta toiselle. Tämän lisäksi informaatiosisällöstä menetetään noin 5 % tie-

donsiirtokanavista johtuvien häiriöiden vuoksi. Lisäksi mikäli informaatio on 

tiivistetty sellaiseen muotoon, että se kyetään välittämään käytettävissä ole-

vassa aikaikkunassa, menetetään informaatiosta puolet siirryttäessä organi-

saatiotasolla ylemmäksi. Tästä siirrettävästä puolikkaasta menetetään 15 % 

aiemmin esitettyjen syiden vuoksi, jolloin johdon käyttöön jää oikeamuotoista 

tietoa puolikkaasta vain 85 %. Johtuen kuitenkin henkilökohtaisista olettamuk-

sesta eikä varsinaisesta tutkimustiedosta, kuvattu tilanne voi olla hyvinkin rea-

listinen joissakin yrityksissä. Downsin oletusten pohjalta tehtyjen matemaat-

tisten mallien mukaisesti suuryrityksen johtoryhmällä on siis käytettävissään 

vähemmän kuin 8 % alemmilta tasoilta kerätyistä todellisista tiedosta.” (Lai-

nema & Haapanen 2010, 187–189). 
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Epäsymmetrisestä informaatiosta johtuen agenttiongelmat ovat jaettavissa kahteen ryh-

mään, haitalliseen valikoitumiseen (adverse selection) ja moraalisiin vaaroihin (moral ha-

zard). Haitallisen valikoitumisen ilmiö on havaittavissa silloin, kun päämies tekee sopimuk-

sen agentin kanssa, joka ei ole tehtävään riittävän kyvykäs, sitoutunut, yritteliäs tai eettinen 

tai agentin intressit eivät ole riittävän yhtenevät päämiehen kanssa. Tällöin päämies ei tiedä 

riittävään tarkkaan agenttiin kytköksissä olevia yksittäisiä ominaisuuksia. (Chrisman et al. 

2004, 2). Haitallisen valikoitumisen ongelmaa voidaan yrittää hallita rekrytointiprosesseilla 

ja verifikointimenetelmillä. 

 

Vastaavasti moraalisen vaaran ilmiö tapahtuu, kun agentti toimii haitallisesti päämiestä koh-

taan, esimerkiksi välttelemällä tehtäviä tai käyttämällä päämiehen myöntämiä luontaisetuja 

hyväkseen. Moraalisen vaaran ongelmat ovat vältettävissä riittävän tarkoilla ja yksityiskoh-

taisilla sopimuksilla, joihin on määritetty riittävä määrä erilaisia kannusteita, rajoituksia, si-

toumuksia ja johtoprosesseja, joilla agenttia pystytään ohjailemaan ja tarkkailemaan. Käy-

tännössä täysin aukottoman sopimuksen laatiminen on kuitenkin osoittautunut erittäin vai-

keaksi, ellei jopa mahdottomaksi tehtäväksi. (Chrisman et al. 2004, 3). 

 

Yrityksen johto nähdään agenttiteorianlinssin kautta agenttina yrityksen omistajien toi-

mesta. Mikäli yrityksen johto ei kykene maksimoimaan osakkeenomistajien taloudellisia 

etuja, aiheutuu tästä agentuurikustannuksia, jotka osakkeenomistajat viime kädessä kanta-

vat. (Mähönen & Villa 2006, 87). Rahoitusteorian mukaisesti yrityksen ja yritysjohdon teh-

tävänä on maksimoida omistajien varallisuus, joka vastaavasti on eri asia kuin yrityksen 

voiton maksimointi. Omistajien varallisuuden maksimointi tapahtuu siten, että kaikki pää-

tökset yrityksessä toteutetaan markkina-arvon maksimointia silmällä pitäen. Käytännössä 

se tarkoittaa sitä, että yritys toteuttaa sellaiset investoinnit, joiden nettonykyarvo muodostuu 

kokonaisuudessaan positiiviseksi. Voittoa maksimoitaessa yritys vastaavasti toimii varmuu-

den vallitessa sellaisella oletuksella, että tulevaisuuteen ei liity mitään riskejä. Se ei myös-

kään huomioi rahan aika-arvoa. (Niskanen & Niskanen 2016, 14). 

 

Agentuurikustannusten riski realisoituu osakkeenomistajalle joko: 

1. osakkeenomistusten aikana 

2. osakkeita myytäessä tai 

3. yhtiötä likvidoitaessa. 

 

Osakkeenomistusten aikana agentuurikustannusten riski vaikuttaa yrityksestä jaettaviin va-

roihin, mikäli yrityksen johto ei ole toiminut riittävän tehokkaasti. Vastaavasti osakkeita myy-
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täessä se näkyy ostajan halussa maksaa osakkeista vähemmän. Yhtiön likvidointitilan-

teessa agentuurikustannukset vastaavasti näkyvät pienempänä jako-osana. On myös huo-

mattava, että kiinteää tuottoa odottavilla sijoittajilla ei ole samanlaista pyrkimystä maksi-

moida kaikkien sijoitustensa arvoa, vaan heidän tavoitteensa on turvata oma kiinteätuottoi-

nen sijoitus. (Mähönen & Villa 2006, 87). Äänivallan antaminen kiinteätuottoista sijoitusta 

tavoitteleville omistajille ei tavallisesti edistä yrityksen kokonaisetua ja se vaikeuttaa merkit-

tävästi yrityksen kykyä luoda lisäarvoa (Mähönen & Villa 2006, 87; Koiranen 2007, 16). 

 

Agenttiongelman ytimeksi muodostuu siis se, että yhtiön omistajat eivät kykene valvomaan 

yritysjohtoa, jolloin omistajien ja johdon välillä vallitsee epäsymmetrinen informaatiotilanne. 

Osakkeenomistajilla ei ole päätöksenteossa käytössään sitä tietoa, mikä vastaavasti on yri-

tysjohdon käytössä, ja sitä ei todennäköisesti paljasteta osakkeenomistajille. (Chrisman et 

al. 2004, 2; Mähönen & Villa 2006, 87–88). Yrityksen johdolla voi tällöin olla muita tavoit-

teita, jotka eivät vastaavasti edistä yhtiön arvon maksimointia. Yritysjohto voi arvostaa esi-

merkiksi yrityksen suurta kokoa ja pyrkii kasvamaan voimakkaasti, jolloin ei todennäköisesti 

edistetä omistajien etua. (Niskanen & Niskanen 2016, 14). Tämä kuvaa tällöin myös yrityk-

sen johdon kyvyttömyyttä käyttäytyä etujensa mukaisesti pitkällä aikavälillä (Mähönen & 

Villa 2006, 88). On kuitenkin huomattava myös se, että epäsymmetrinen informaatiotilanne 

voi syntyä myös käänteisesti. Tällöin yhtiön omistajilla on käytössään sellaista tietoa, jota 

yritysjohto tarvitsisi päätöksenteon tueksi. Tällaisen tilanteen muodostuminen on kuitenkin 

varsin harvinainen. 

 

On huomattava, että yhtiössä esiintyy aina vähintään kolmea erilaista päämies-agenttisuh-

detta, joilla on mahdollisuus toimia keskenään opportunistisesti. Nämä erilaiset relaatiot 

ovat: 

1. osakkeenomistaja-johto-relaatio 

2. vähemmistöosakkeenomistaja-määräävä osakkeenomistaja -relaatio 

3. muut sidosryhmät-yhtiö -relaatio. 

 

Ensimmäisessä tapauksessa yrityksen johto käyttää hyväkseen käytössään olevaa omis-

tajan varallisuutta edistääkseen omaa etuaan. Tämä on seurausta riittämättömistä yritys-

johdon kannustimista. Vastaavasti toisessa tapauksessa määräävät osakkeenomistajat voi-

vat käyttää hyväkseen vähemmistöomistajien sijoittamaa varallisuutta. Kolmannessa ta-

pauksessa yhtiö (omistajat) käyttävät hyväkseen erilaisten sidosryhmien yhtiöön sijoittamaa 

varallisuutta. Erilaisia sijoitettuja varallisuuksia ovat esimerkiksi työntekijöiden yhtiöön sijoit-

tama työpanos, velkojien sijoittama velkapääoma ja asiakkaiden sijoittamat asiakassuhteet. 
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(Mähönen & Villa 2006, 88). On kuitenkin olemassa viitteitä siitä, että opportunistinen käyt-

täytyminen vähenee, kun yrityksen rakenteet ovat järjestäytyneitä (Madison 2014, 143) ja 

omistajuus on keskittynyttä (Fernández & Nieto 2002, 5–6; Chrisman et al. 2004, 1; Andres 

2008, 1). Samalla se myös vaikuttaa agenttikustannuksia alentavasti. 

 

Mikäli perheyrityksen omistajat haluavat käyttää yrityksen resursseja omiin ei-taloudellisiin 

tarkoituksiinsa ja yrityksen johtajat sen hyväksyvät, se ei aiheuta agenttikustannuksia, 

vaikka sillä on vaikutusta yrityksen taloudelliseen toimintaan. Toisaalta, mikäli omistajat 

päättävät palkata yritykseen vähemmän ammattitaitoisia työntekijöitä suhteessa tehtävien 

vaatimaan tasoon, johtaa se omistajien kannalta saavutettujen voittojen kulumiseen. Ei-

perheyrityksessä toiminta miellettäisiin agenttikustannuksiksi, mutta perheyrityksessä taas 

vastaavasti ei, johtuen omistajien ei-taloudellisista tavoitteista. Tämän vuoksi perheyrityk-

sen agenttikustannuksia ei pystytä tavanomaisesti tunnistamaan tai mittaamaan ilman, että 

niitä voitaisiin verrata niistä seuraaviin taloudellisiin tai kilpailukyvyllisiin tuloksiin. (Chrisman 

et al. 2004, 4). 

 

Agenttikustannukset vaikuttavat merkittävästi myös yrityksen rahoituspäätöksiin ja sen ar-

voon. Epäsymmetrinen informaatiotilanne velkojien ja omistajien välillä voi joissakin tapauk-

sissa aiheuttaa merkittäviä erimielisyyksiä. Äärimmäisessä tapauksessa tämä johtaa myös 

velkojien välisiin erimielisyyksiin, johtuen yrityksen ajautumisesta kohti konkurssitilaa. Yri-

tystä rahoittavat luotonantajat (velkojat) eivät kykene valvomaan yrityksen toimintaa riittä-

västi johtuen epäsymmetrisestä informaatiotilanteesta ja se vastaavasti vaikuttaa luotonan-

tajien vaatimaan tuottovaatimukseen. (Niskanen & Niskanen 2016, 287). Tässä tapauk-

sessa luotonantajien vaatimaa tuottovaatimuksen kasvua voidaan käsitellä agenttikustan-

nuksena. 

 

Yrityksen taloudellista arvoa on mahdollista kasvattaa säätelemällä sen velkaantumisas-

tetta eli oman pääoman ja vieraan pääoman suhdetta. Yrityksellä on oikeus vähentää vie-

raasta pääomasta koituvia korkokustannuksia verotuksessa, joka vastaavasti vaikuttaa yri-

tyksen kokonaisarvoon (Niskanen & Niskanen 2016, 280). Pääomarakenteen optimointi on 

yritysjohdon yksi pääasiallisista tehtävistä. Pääomarakenteelle on mahdollista löytää peri-

aatteellisesti rahoitusrakenteen tradeoff-teorian mukaisesti teoreettinen maksimi, jonka jäl-

keen yrityksen arvo alkaa voimakkaasti laskea johtuen agenttikustannuksien ja konkurssi-

kustannusten yhteisvaikutuksesta. (Niskanen & Niskanen 2016, 290). Konkurssikustannuk-

set sisältävät yrityksen konkurssiselvitykseen liittyviä välittömiä ja välillisiä kustannuksia, 

joista välittömiä ovat esimerkiksi asianajajan palkkiot ja välillisiä omaisuuden likvidoinnista 
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koituvat kustannukset (Niskanen & Niskanen 2016, 285–286). Kuviossa 5 on havainnollis-

tettu optimaalisen rahoitusrakenteen kehittymistä. 

 

 

Kuvio 5. Yrityksen arvon kehittyminen velkaantumisasteen mukaisesti (Niskanen & Niska-

nen 2016, 290) 

 

Yrityksen osinkopolitiikalla on myös vaikutusta sen omistaja- ja markkina-arvoon. Osinko-

politiikan tavoitteena on pienentää yrityksen kustannuksia liittyen pääomaan ja verotukseen 

(Easterbrook 1984, 1). Osinkopolitiikalla on toisaalta mahdollisuus vaikuttaa myös agentti-

kustannuksiin siten, että yrityksen voittoja jaetaan omistajille. Se vähentää yrityksen johtoon 

liittyviä monitorointikustannuksia (Easterbrook 1984, 9–10) ja poistaa myös samalla niin sa-

nottua vapaan kassavirran ongelmaa. Vapaan kassavirran ongelma tarkoittaa sitä, että yri-

tyksen johdolle muodostuu mahdollisuus hyödyntää yrityksen vapaita kassavirtoja sijoitta-

malla niitä nettonykyarvoisesti negatiivisiin investointikohteisiin. (Jensen 1986, 2). 

 

Perheyrityksissä on tavanomaista, että omistajuus ja johtajuus yhdistyvät. Tämän seurauk-

sena perheyrityksissä ei välttämättä synny selkeää päämies-agentti-suhdetta eikä epäsym-

metristä informaatiotilannetta. Tämä joko vähentää merkittävästi tai poistaa osaltaan agent-

tiongelmasta syntyviä kustannuksia ja taipumusta käyttäytyä opportunistisesti. Perheyrityk-

sessä voi kuitenkin esiintyä toisenlaisia agenttikustannuksia, jotka johtuvat altruismista. Täl-

löin yritykseen on muodostunut uudenlainen päämies-agenttisuhde, vanhempi-lapsi-relaa-

tio, joka voi johtaa joko vapaamatkustukseen, puolueelliseen ja mahdollisesti vanhempien 
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harhaiseen käsitykseen lasten osaamisesta tai perheenjäsenyydestä johtuen ansaittuihin 

etuoikeuksiin. On kuitenkin huomattava, että altruismi voi muodostua yrityksessä kilpai-

lueduksi tilanteessa, jossa altruismi on vastavuoroista relaatio-osapuolten välillä. Perheen-

jäsenyydestä johtuvia agenttiongelmia ei voida ratkaista tavanomaisesti taloudellisilla me-

netelmillä, sillä he ovat lähtökohtaisesti yrityksen omistajia. (Chrisman et al. 2004, 1–2; Elo-

Pärssinen 2007, 29–30). 

 

Agenttiteorian mukaisesti yrityksen hallitus muodostuu yhdeksi tärkeimmäksi mekanismiksi, 

jolla voidaan hallita johtajien käyttäytymistä sekä omistajien ja johtajien välisiä ristiriitoja. 

Tästä syystä onkin suositeltu, että yrityksen hallitukseen palkataan ulkopuolisia corporate 

governance -ammattilaisia valvomaan ja varmistamaan, että riittävä erottautuminen per-

heyrityksen johdon ja hallituksen välillä tapahtuu. Suositus perustuu siihen näkemykseen, 

että yrityksen sisäiset johtajat voivat olla rajoittuneita valvomaan ja vaikuttamaan toimitus-

johtajan toimintaan johtuen heidän asemastaan ja taustastaan yrityksessä. Ulkopuoliset 

hallituksen jäsenet ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita omasta maineestaan ja valveutu-

neempia omista vastuistaan mahdollisiin oikeudenkäynteihin liittyen. Agenttikustannuksia 

perheyrityksessä voi pyrkiä hallitsemaan tai välttämään erilaisin johtamis- ja hallintomenet-

telyin. Jotkut tutkijat suosittelevat käyttämään perheyrityksessä erilaisia valvontamekanis-

meja, joilla pyritään takaamaan perheyrityksen toimintakyky ja valvomaan perheeseen kuu-

luvien johtajien päätöksentekoa. (Poza 2010, 13).  
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2.3 Stewardship-teoria 

 

Stewardship-teoria on agenttiteoriaa täydentävä malli. Stewardship-teoria perustuu psyko-

logisen ja sosiologisen tieteenhaarojen näkemykseen, joiden mukaan agenttiteoria on 

nähty vaillinaisena, sillä se korostaa yrityksellä ja sen johtajilla olevan vain ja ainoastaan 

taloudellisia tavoitteita. Stewardship-teoria huomioi uutena näkökulmana ei-taloudelliset ta-

voitteet ja hyödyntää ihmiskäsitystä, jonka mukaisesti stewardit saavat enemmän hyötyä 

itselleen käyttäytyessään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Lähtökohtaisesti stewardit 

eivät luovu omista sovituista eduistaan, vaan he hyötyvät myös itse toimiessaan organisaa-

tion ja kollektiivisten tavoitteiden mukaisesti. (Davis et al. 1997, 1–5). Stewardeja voivat olla 

esimerkiksi yrityksen työntekijät ja johtajat, jotka ovat motivoituneet toimimaan päämiehen 

asettamien tavoitteiden mukaisesti. Päämiehiä yrityksessä voivat olla yrityksen esimiehet 

tai sen omistajat. Stewardship-teoriaa on käytetty tutkimuksissa lähtökohtaisesti vähem-

män, sillä se on osoittautunut haasteelliseksi mallintaa ja sillä on vaikeampi saada mitatta-

via oletuksia. (Elo-Pärssinen 2007, 30–31). 

 

Yrityksen johdossa toimineet henkilöt eivät yleisesti pidä agenttiteorian ehdottamaa toimin-

tamallia todenmukaisena, sillä heitä motivoi merkittävässä määrin enemmän yrityksen me-

nestyminen ja halu onnistua omassa työssään. (Lainema 2006, 13). Yrityksessä stewardina 

työskentelevä johtaja kokee saavansa tyydytystä siitä, miten hän tehokkaalla työskentelyl-

lään auttaa ja parantaa yrityksen organisaatiota ja sidosryhmiä, jotka osaltaan hyötyvät ste-

wardin tuloksista. Toisin sanoen steward pyrkii suojaamaan ja käyttämään tehokkaasti 

omistajien yritykseen sijoittamaa varallisuutta, sillä samalla hän maksimoi oman hyötynsä. 

Tämä kuitenkin vaatii ympärilleen erilaisen yritysrakenteen ja valvontamekanismeja, sillä 

steward saa motivaation toimintaansa luottamuksen ja autonomian kautta. (Davis et al. 

1997, 6). 

 

Stewardshipia tutkineet teoreetikot ovat aikaisemmin tutkimuksissaan keskittyneet selvittä-

mään erilaisten rakenteiden vaikutusta yrityksen ylimpään johtoon. Tutkijoiden mukaisesti 

stewardeina toimivien toimitusjohtajien pro-organisaationalliset ominaisuudet saadaan par-

haiten ilmenemään, kun corporate governance -rakenteet mahdollistavat heille yrityksessä 

riittävän korkean auktoriteettiaseman ja mahdollisuuden käyttää omaa harkintavaltaa pää-

töksentekoon liittyen. Rakenteellisesti tämä olisi mahdollista toteuttaa yrityksessä siten, että 

toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana. (Davis et al. 1997, 7). 
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Agenttiteorian mukaisesti tarkasteltuna toimitusjohtajan toimiminen hallituksen puheenjoh-

tajana vaikuttaa kuitenkin poikkeukselliselta ja epänormaalilta järjestelyltä, sillä lähtökohtai-

sesti hallituksen tehtävänä on valvoa toimitusjohtajaa. Puheenjohtajan asemassa toimitus-

johtajalla olisi tällöin agenttiteorian mukaisesti suuri mahdollisuus vaikuttaa häntä itseään 

koskeviin päätöksiin ja ajaa läpi puutteellisia, itse valmistelemiaan strategisia esityksiä, 

mutta stewardship-teoreetikoiden mukaisesti toimiminen puheenjohtajana vastaavasti kel-

puuttaa ja oikeuttaa toimitusjohtajan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti organisaation 

hyväksi. (Davis et al. 1997, 7). 

 

Vertailtaessa agentti- ja stewardship-teorioiden soveltuvuutta yrityksen corporate gover-

nance -käytäntöihin, ei tutkimusten mukaan ole olemassa yhtä yksimielistä vastausta kumpi 

teorioista olisi suorituskyvyn kannalta parempi käytettäväksi. Osa tutkimuksista katsoo, että 

agenttiteoria olisi soveltuvampi suorituskyvyn kannalta, osa vastaavasti puhuu stewardship-

teorian puolesta ja osa katsoo, ettei kummallakaan teorialla ole merkittävää vaikutusta suo-

rituskykyyn. (Davis et al. 1997, 7–8, Madison 2014, 143). Stewardship-teorianäkemyksen 

on nähty soveltuvan hyvin perheyritystutkimukseen, sillä perheyritysten omistajat yleensä 

ovat hyvin kiintyneitä yrityksiinsä. Toisaalta omistajien sijoittama omaisuus, tyytyväisyyden 

tunne ja maine ovat kiinnitettyinä yritykseen. (Napoli 2012, 4–5). Perheyrityskontekstin kan-

nalta tarkasteltuna molemmat teoriat ovat sovitettavissa perheyrityksiin ja niillä on mahdol-

lista arvioida ja ennakoida tutkittavan yrityksen käyttäytymistä ja suorituskykyä. (Madison 

2014, 142). 

 

Teoreettisesti tarkasteltuna optimaalisimpia vaikutuksia suorituskykyyn ja tehokkuuteen to-

dennäköisesti saavutettaisiin yhdistelemällä agentti- ja stewardship-teorioita. Agenttiteorian 

mukaan organisaation suorituskyky paranee, kun yrityksen governance-rakenteet ja hallin-

tamekanismit rajoittavat agentin opportunistista käyttäytymistä. Stewardship-teorian mu-

kaan organisaation suorituskyky vastaavasti paranee, kun organisaation governance-ra-

kenteet ovat vähemmän säädeltyjä ja stewardien hallinnointi vähäisempää. Tällainen kult-

tuuri voimistaa ja motivoi stewardia pro-organisationalliseen käyttäytymiseen. Säätelyn ja 

hallinnoinnin kasvu vastaavasti heikentää stewardin motivaatiota ja sitä kautta laskee suo-

rituskykyä. (Madison 2014, 16–17). Kuviossa 6 on kuvattu organisaation suorituskyvyn, go-

vernance-rakenteiden ja hallinnon välistä suhdetta agentti- ja stewardship-teorioihin. 
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Kuvio 6. Agentti- ja stewardship-teorioiden vaikutus suorituskykyyn (Madison 2014, 17) 

 

Davis et al. (1997) mukaan päämiehellä on yleisesti valta ja mahdollisuus valita, käyttääkö 

hän suhteissaan agentti- vai stewardship-teorian kuvailemaa toimintatapaa (Davis et al. 

1997, 19–21). Päämies kuitenkin todellisuudessa käyttää todennäköisesti kumpaakin teo-

riaa riippuen omasta tilanteestaan ja suhteestaan eri henkilöitä kohtaan (Davis et al. 1997, 

23). Valitulla teorialähtökohdalla on vaikutusta saavutettaviin lopputuloksiin, sillä niillä joko 

minimoidaan kustannuksia tai pyritään saavuttamaan toiminnan tulosten maksimointia. Vii-

meksi mainittu koskee stewardship-teoriaa ja ensimmäinen agenttiteoriaa. Mikäli suhteen 

molemmat osapuolet toimivat saman teorialähtökohdan oletuksen mukaisesti, suhteesta 

muodostuu toimiva. Perheyrityksessä perhe määrittelee käytettävän ja vallitsevan ihmiskä-

sityksen eli sen toimiiko yritys agenttiteorian mukaisesti itsekeskeisesti ja taloudellisia etuja 

ajavasti vai stewardship-teorian mukaisesti itseään toteuttavasti ja kollektiivista etua tavoit-

televasti. Valittu ihmiskäsitys vaikuttaa myös oleellisesti perheen yrityskulttuuriin ja perheen 

edustamaan arvomaailmaan. (Elo-Pärssinen 2007, 32). 

 

Erot agenttiteorian ja stewardship-teorian väliltä löytyvät niiden mukaan ihmiskäsityksestä 

eli erilaisista psykologisista tekijöistä ja tilannetekijöistä. Lähtökohtaisesti agenttiteorian mu-

kaan ihminen nähdään henkilönä, joka saa motivaationsa ulkoisesti asetetuista palkkioista, 

jotka ovat rahallisesti varsin suoraviivaisesti mitattavissa. Henkilön toiminta perustellaan 

tällöin siis taloudellisilla näkökulmilla. Stewardship-teoriassa vastaavasti motivaation näh-

dään lähtevän henkilön sisäisistä tarpeista ja tavoitteista. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön 

kokee saavansa esimerkiksi palkintoja erilaisten onnistumisten kautta tai mahdollisuuksia 

kehittää itseään tai toteuttaa itseään luovasti. Tällaisten palkintojen mittaaminen rahallisesti 



 

29 
 

on vaikeampaa, mutta se voi olla henkilölle sitäkin tärkeämpää. Stewardship-teorian mu-

kaisesti ihminen toteuttaa tällöin Maslowin kehittämän tarvehierarkianmallin mukaisesti kor-

keampia tavoitteita. (Davis et al. 1997, 8–11). 

 

Agenttiteorian näkemyksen mukaan henkilön sitoutuminen yritykseen on merkittävästi vä-

häisempää kuin stewardshipissä. Steward on vahvasti sitoutunut yhdessä määriteltyihin ta-

voitteisiin ja arvoihin, joka näkyy henkilön pyrkimyksenä tehokkuuteen. Agenttiteoriassa 

valta määräytyy henkilön asemasta instituutiosta tai organisaatiossa, kun stewardship-teo-

ria vastaavasti olettaa, että valta on henkilökohtaista, eikä se ole sidottu asemaan organi-

saatiossa. Agenttiteorian mukaiselle institutionaaliselle vallankäytölle on ominaista, että toi-

minnan pohjalla käytettävä valta on luokiteltavissa viiteen luokkaan, pakkovaltaan (coer-

cive), asemavaltaan (legitimate), palkitsemisvaltaan (reward), asiantuntijavaltaan (expert) 

ja referenttivaltaan (referent). (French & Raven 1959; Davis et al. 1997, 12). 

 

Valtaluokkajaon mukaisia valtatyyppejä on tyypillisesti käytetty usein erilaisissa johtamisti-

lanteissa. Pakottamisvallalle on ominaista, että sillä on mahdollisuus määrätä rangaistuk-

sia. Tällaisia ovat esimerkiksi negatiivisen palautteen antaminen, erottaminen tai työtehtä-

vien muuttaminen. Palkitsemisvallalle vastaavasti ominaista on se, että siinä käytetään kan-

nustimina erilaisia aineellisia tai aineettomia palkintoja. Esimerkkejä aineellisista palkin-

noista ovat raha ja aineettomista ylennys organisaatiossa. Legiimi eli asemavalta on hierar-

kiaan perustuvaa valtaa, jota on usein verrattu opettajan tai poliisin asemaan. Asemavaltaa 

käyttävällä henkilöllä on kyky laittaa alainen noudattamaan annettuja määräyksiä. (French 

& Raven 1959, 4–8). 

 

Asiantuntijavallan mukaisesti valta on asiantuntijalla. Agenttiteorian mukaisesti päämies us-

koo agentilla olevan käytössään parempaa tietoa kohteesta kuin päämiehellä itsellään. Täl-

laisessa tilanteessa asiantuntijuus on siis valtaa, koska agentilla on käytettävissään erilaisia 

taitoja ja tietoa. Referenttivalta vastaavasti kytkeytyy henkilön arvostukseen ja persoonalli-

suuteen. Tällöin kohde pyrkii toiminnallaan jäljittelemään referentin käytöstä ja miellyttä-

mään. Referenttivalta henkilölle muodostuu ajan myötä. (French & Raven 1959, 8–10). 

 

Muita agentti- ja stewardship-teorioiden eroavaisuuksia löytyy tilannetekijöihin kuuluvista 

johtamisfilosofiasta ja kulttuurillisista eroista. Johtamisfilosofian mukaisesti tarkasteltuna 

agenttiteoria nojaa kontrolloivaan johtamisfilosofiaan. Kontrolloivan johtamisfilosofian mu-

kaan ajattelu ja hallinta tulee pitää erillään työn tekemisestä. Vastaavasti stewardship pe-
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rustuu kommunikoivaan, avoimeen ja luottamukseen perustuvaan näkemykseen. Ste-

wardship-teoriassa itsejohtamisesta ja itsehallinnasta johtuen ei tapahdu samanlaista sel-

vää erottautumista ajattelun, hallinnan ja työn tekemisen osalta. Kulttuurillisista eroista yh-

teisöllisyyttä ja ryhmän tavoitteita arvostetaan stewardshipissä enemmän kuin yksilön ta-

voitteita. Myös valtaetäisyys pyritään stewardship-teorian mukaisesti pitämään lyhyenä, 

sillä se lisää tasa-arvoa. Lisäksi se vastaavasti vaikuttaa siihen, että henkilön itsenäisyys 

on suurempaa kuin agenttiteorian mukaisessa pitkiä valtaetäisyyksiä suosivassa näkemyk-

sessä. (Davis et al. 1997, 13–18). Agentti- ja stewardship-teorioiden eroja on nähtävissä 

yhteenvetona taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Agentti- ja stewardship-teorioiden vertailu (Davis et al. 1997, 18; Elo-Pärssinen 

2007, 32) 

 Agenttiteoria Stewardship-teoria 

Ihmiskäsitys Taloudellinen, itsekeskeinen Itseään toteuttava, yhteisöllisyys 

Käyttäytyminen Individualistinen Kollektiivinen 

Psykologiset tekijät 

Motivaatio 

 

 

 

 

- Alemman tason tarpeet (fy-

siologiset, turvallisuus ja ta-

loudelliset) 

- Ulkoinen 

 

 

- Ylemmän tason tarpeet (kas-

vaminen, saavuttaminen, it-

sensä toteuttaminen) 

- Sisäinen 

Sosiaalisen vertailun 

kohde 

 

Sitoutuminen yrityk-

seen 

 

Valta 

Muut johtajat 

 

 

Vähäinen sitoutuneisuus 

 

 

Institutionaalinen 

Esimiehet 

 

 

Korkea sitoutuneisuus 

 

 

Henkilökohtainen 

Tilannetekijät 

Johtamisfilosofia 

1. Riskinhallinta 

2. Aikajänne 

3. Tavoitteet 

 

Kontrolloiva 

1. Hallintamekanismein 

2. Lyhyt 

3. Kustannusminimointi 

 

Sitouttava, osallistava 

1. Luottamus 

2. Pitkä 

3. Suoritusten parannus 

 

Kulttuurilliset erot - Individualistinen 

- Pitkä valtaetäisyys 
- Yhteisöllinen 

- Vähäinen valtaetäisyys 
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Kun tarkastellaan psykologisia tekijöitä ja tilannetekijöitä perheyrityksen kannalta, huoma-

taan, että perhe vaikuttaa merkittävästi yrityksen arvomaailmaan ja yrityskulttuuriin psyko-

logisien tekijöiden ja tilannetekijöiden kautta. Perheen aiheuttamat tai valitsemat vaikutuk-

set ovat määriteltävissä joko perheen tavoitteiden, altruismin, luottamuksen laadun tai so-

pimuksiin vaikuttavien tekijöiden mukaan. (Elo-Pärssinen 2007, 32). 

 

Ensimmäinen vaikuttavista tekijöistä, perheen tavoitteet, on mahdollista määritellä joko ta-

loudellisien tavoitteiden tai ei-taloudellisien tavoitteiden mukaan.  Perheen valitessa tavoit-

teekseen taloudellisen näkökulman eli agenttiteorian mukaisen suuntauksen, ne ovat moti-

voituneet toimimaan yrityksessä ulkoisten motivaatiotekijöiden mukaisesti. Stewardship-

teorian mukaan toimiva perhe taas vastaavasti on motivoitunut enemmän sisäisistä teki-

jöistä, jonka seurauksena asetetut tavoitteet ovat muita kuin taloudellisia. (Elo-Pärssinen 

2007, 32). 

 

Toinen vaikuttava tekijä on vaikututtavan altruismin taso. Altruismi on määritelty Elo-Pärs-

sisen väitöskirjassa Corbettan & Salvaton mukaisesti pyyteettömäksi käyttäytymiseksi ja 

uhrautumiseksi muiden vuoksi ilman odotuksia ja vastapalveluksia. Mikäli altruismi vaikut-

taa perheessä vahvasti, se vahvistaa perhesiteitä ja vaikuttaa näin ollen yksilöiden käyttäy-

tymiseen. Parhaimmillaan vahva altruismi vähentää agenttiteorian mukaista valtaetäisyyttä 

henkilöiden väliltä ja murentaa institutionaalista auktoriteettia. (Elo-Pärssinen 2007, 32). 

 

Kolmas tekijä, joka vaikuttaa perheyrityksen ja organisaation toimintaan on luottamus. Mi-

käli perheyrityksessä on valloillaan stewardship-teorian mukainen sitouttava johtamisfiloso-

fia ja sen toimintaa ohjaavat ei-muodolliset sopimukset ja usko niihin, on luottamus tällöin 

molemminpuolista ja laadultaan affektiivista. Tämä johtuu oleellisesti perheen dynamii-

kasta. (Elo-Pärssinen 2007, 33). 

 

Neljäs ja viimeisin tekijä koskee perheen sosiaalisia suhteita, ja siinä tarkastellaan perhesi-

teiden välisiä tunteenomaisuuksia ja niiden välisiä vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin. Ste-

wardship-teorian mukaisesti tarkasteltuna erilaiset tunnetekijät toimivat voimaannuttavina 

tekijöinä, jotka vaikuttavat positiivisesti ja vahvistavat yhteisen kulttuurin syntymistä. Tällai-

sessa kulttuuriympäristössä perheyrityksessä toimivien henkilöiden tavoitteet muuttuvat 

alisteelliseksi yrityksen tavoitteille. (Elo-Pärssinen 2007, 33). Taulukossa 2 on yhdistetty 

agentti- ja stewardship-teorian mukaisia vaikutuksia perheyrityksessä.  
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Taulukko 2. Perheen mukainen vaikutus agentti- ja stewardship-teorioilla tarkasteltuna 

(Elo-Pärssinen 2007, 33) 

 Agenttiteoria Stewardship-teoria 

Perheen tavoitteet Taloudellisia tavoitteita Ei-taloudellisia tavoitteita 

Altruismi Vähäinen Vahva 

Luottamus Laskelmoiva Molemminpuolinen 

Sosiaaliset suhteet Ei tunnelatauksia Tunnetekijöitä mukana 
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2.4 Resurssiperusteinen näkökulma 

 

Keskustelu perheyrityksen kilpailueduista ei ole mahdollista tuntematta niiden käytettävissä 

olevia syvällisempiä strategioita, resursseja tai taitoja. Eri ominaisuuksien ei voida olettaa 

olevan suunnattuja vain pelkästään tietylle markkina-alueelle tai yksittäisinä kilpailuedun 

lähteinä, joita yritys erilaisilla strategioillaan toteuttaa. Yrityksellä voi olla kilpailuetua vain 

ainoastaan silloin, kun nykyisistä tai mahdollisista uusista kilpailijoista kukaan ei toteuta ar-

voa luovaa strategiaa. Kilpailuetu muuttuu kestäväksi kilpailueduksi silloin, kun kilpailevilla 

toimijoilla ei ole mahdollisuutta kopioida arvoa tuovaa strategiaa järjellisen aikaikkunan puit-

teissa. (Habbershon & Williams 1999, 5). 

 

Perheyritysten kilpailuetujen lähteiden tutkiminen on osoittautunut varsin haasteelliseksi. 

Tagiuri & Davis (1996) ehdottivat, että jotkin tietyt perheeseen liitetyt ominaisuudet toimisi-

vat kilpailuedun lähteinä, mutta he eivät tutkimuksessaan kuitenkaan esitelleet positiivisiksi 

havaituille ominaisuuksille vastaavia negatiivisia vastavaikutteita. Heidän kontribuutionsa ei 

tuonut riittävästi kriteereitä ja näkemystä siihen, miten, milloin ja miksi tietyt positiiviset omi-

naisuudet luovat kilpailuetua tai kestävää kilpailuetua. Itsessään pelkkien negatiivisten omi-

naisuuksien ja positiivisten ominaisuuksien keskinäisen vertailun tuloksia ei voida johtaa 

erityisiksi kilpailueduksi, eikä toteutettaviksi toimintakelpoisiksi taustoiksi, joita yrityksen 

omistajat ja johtajat voisivat muuttaa uusiksi tehokkaiksi kilpailutoiminnoiksi. (Habbershon 

& Williams 1999, 6). 

 

Kilpailuetuihin liittyvässä tutkimuksessa ongelmaksi on osoittautunut myös perheyritysten 

käyttäytymismallien ja sosiaalisten suhteiden sovittaminen suorituskyvyn mittariksi. Per-

heyrityssysteemissä perheen ja liiketoimien väliset yhteydet muodostavat eräänlaisia kate-

gorioita, joita ei ole helposti tunnistettu arvoa luoviksi lähteiksi. Lähtökohtaisesti on helpom-

paa ohittaa perheyrityksiin syntyneet monimutkaiset rakenteet, kuin tarkastella niitä mah-

dollisina kilpailuedun lähteinä. (Habbershon & Williams 1999, 6). Perheyrityksillä on sanottu 

esimerkiksi olevan strategista kilpailuetua johtuen siitä, että yrityksen kilpailijoilla ei ole tark-

kaa tietoa niiden operationaalisista toimista tai taloudellisesta tilasta. (Habbershon & Wil-

liams 1999, 5). 

 

Liikkeenjohdon strategiseen johtamiseen keskittynyt tutkimussuuntaus on keskittynyt osal-

taan tutkimaan yrityksen sisäisiä ominaisuuksia, sillä niitä on pidetty merkittävinä ja kriitti-

sinä komponentteina sekä kilpailuedun lähteinä. Tätä lähestymistapaa kutsutaan yrityksen 

resurssiperusteiseksi näkökannaksi (Resource-Based View, RBV). Resurssiperusteisella 
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näkökannalla on mahdollista selittää menestyksekkäästi pitkän aikavälin menestystekijöitä, 

joita ei ole mahdollista selittää ulkoisilla, teollisuudenalan tai yleisen talouden olosuhdete-

kijöillä. Resurssiperusteinen näkemys on kehittynyt aikojen saatossa useiden kirjoittajien 

toimesta. (Habbershon & Williams 1999, 7). 

 

Tavallisimmin resurssiperusteiseen näkökulmaan on kytketty agenttiteoria ja transaktiokus-

tannusteoria (Transaction Cost Economics, TCE). Transaktiokustannuksiin liittyvää teoriaa 

on käsitelty tarkemmin corporate governance -luvun alla, koska se on kytkettävissä myös 

corporate governanceen. Agenttiteorian mukaan yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpai-

luetua erilaisilla omalaatuisilla resursseilla, kuten erilaisilla suhteilla, valvontamekanismeilla 

ja toimeenpanoon liittyvillä resursseilla. Perheyritysten kilpailukyvyn lähteeksi on epäilty 

muun muassa agenttikustannuksia, jotka ovat pääsääntöisesti alhaisempia verrattuna ei-

perheyrityksiin. Transaktiokustannusteorian on nähty tarjoavan vastaavasti paremmat läh-

tökohdat yritysten yksittäisten toimintojen ja markkinarakenteiden ymmärtämiseksi. Per-

heyrityksen tapauksessa luottamuksen ekonomia (Economics of Trust) ja muut vastaavan-

laiset ilmiöt on nähty etuina, jotka vaikuttavat yrityksen transaktiokustannuksia alentavasti.  

(Habbershon & Williams 1999, 7). 

 

Resurssiperusteinen näkemys olettaa, että tarkasteltavat yritykset ovat heterogeenisiä, 

omalaatuisia, liikkumattomia (immobile) ja jäljittelemättömiä ja että niillä on mahdollisesti 

käytettävissään useita erilaisia aineettomia pääomia, joita yhdistelemällä ja käyttämällä yri-

tyksille muodostuu mahdollisuus kilpailuetuun ja ylivoimaiseen suorituskykyyn. Liikkumat-

tomuudella tarkoitetaan erityisiä yrityksen resursseja, jotka eivät ole täysin sellaisenaan siir-

rettävissä saman toimialan sisällä. Resurssiperusteisessa näkemyksessä tutkitaan yrityk-

sen sisäisiä ominaisuuksia ja prosesseja, joiden yhteistuloksena saavutetaan jokin suori-

tuskykytaso. Todellisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että yritykset tietyllä toimialalla eivät ole 

keskenään täysin identtisiä strategisten resurssien osalta ja näin ollen niillä voi olla keske-

nään erilaisia kilpailuetuja. Yrityksillä on mahdollisuus ylläpitää kestävää kilpailuetua niin 

kauan, kun käytössä olevat resurssit pysyvät jäljittelemättöminä. (Habbershon & Williams 

1999, 7–8). 

 

Yrityksen resurssit koostuvat erilaisista aineellisista ja aineettomista omaisuuksista. Aineel-

lisia omaisuuksia ovat esimerkiksi yrityksen käytössä olevat koneet, laitteet ja rakennukset. 

Erilaisia aineettomia omaisuuksia vastaavasti ovat esimerkiksi tietokoneohjelmistot, osak-

keet, lisenssit, patentit ja muut yrityksen käytössä olevat varat. Nämä omaisuuserät ovat 

varsin helposti muunnettavissa rahallisiksi arvoiksi valitulla ajan hetkellä. Lisäksi yrityksellä 
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on käytettävissään myös laajasti erilaisia tietoja, osaamista, henkilöstöpääomaa, organi-

saatio-osaamista, yritystaitoja ja toimialalle ominaisia piirteitä. Viimeksi mainittuja resurssi-

lähteitä kutsutaan tavallisesti ydinkompetensseiksi ja ne ovat vaikeammin muutettavissa 

rahalla mitattaviksi arvoiksi, mutta niillä on oleellinen merkitys yrityksen suorituskyvyn luo-

misen kannalta. Näitä erilaisia resursseja käyttämällä ja yhdistelemällä yritys voi pyrkiä luo-

maan kilpailuetua. (Habbershon & Williams 1999, 8). Barney on vastaavasti jakanut omissa 

tutkimuksissaan yrityksen resurssit joko aineellisiin, inhimillisiin ja organisaatioon liittyviksi 

resursseiksi (Barney 1991, 3). 

 

Yrityksen resurssien tulee täyttää tiettyjä ominaisuuksia, jotta se muodostaisi kilpailuedun 

toimintaympäristössä. Vuonna 1991 Barney määritteli, että resurssi on arvokas (value), mi-

käli se mahdollistaa uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen tai heikentää yritykseen koh-

distuvaa kilpailullista uhkaa. Resurssin tulee myös olla riittävän harvinainen (rare) nykyi-

sessä ja tulevassa ympäristössä, jossa yritys pyrkii kilpailemaan. Lisäksi käytettävän re-

surssin tulee olla vaikeasti jäljiteltävissä (inimitable) kilpailijoiden toimesta ja niiden tulee 

olla korvaamattomia (nonsubstitutable). Näitä ominaisuuksia on kutsuttu usein V.R.I.N. -

attribuuteiksi. Yrityksen resurssi on vaikeasti jäljiteltävissä, mikäli se on riippuvainen yrityk-

sen omalaatuisesta historiasta, se on muodostunut sosiaalisesti monimutkaiseksi tai yhteys 

menestyksen ja taustaan vaikuttaneiden resurssien välillä on tutkittavalla aikavälillä epä-

selvä. Viimeksi mainittua ilmiötä kutsutaan kausaaliseksi epämääräisyydeksi. (Barney 

1991, 7–19 ; Habbershon & Williams 1999, 8). Kausaalisesti epämääräiset resurssit tulevat 

näkyviin vain, mikäli yrityksessä tapahtuu merkittäviä muutoksia ja silloinkin usein vain jär-

jestelmällisen analyysin vuoksi (Habbershon & Williams 1999, 12). 

 

Habbershon ja Williams ovat johtaneet kirjallisuudesta neljä resurssiluokkaa, jotka ovat so-

veltuneet resurssiperusteiseen näkökulmaan ja toisaalta yhdistävät ne perheyrityssystee-

missä muodostuviin kilpailuetuihin. Resurssit ovat: fyysiset pääomaresurssit (physical cap-

ital resources), inhimilliset pääomaresurssit (human capital resources), organisaati-

opääomaresurssit (organizational capital resources) ja prosessipääomaresurssit (process 

capital resources). Kun perheyrityksestä on tunnistettu erilaiset ainutlaatuiset resurssit ja 

ne on kategorisoitu edellä mainittuihin luokkiin, on tämän jälkeen mahdollista tutkia, millai-

sissa tilanteessa ne tuovat kilpailuetua perheyritykselle. Tätä ilmiötä Habbershon ja Wil-

liams ovat kutsuneet termillä ”familiness”, eli perhemäisyys. Perhemäisyys sisältää ainut-

laatuisen kirjon erilaisia resursseja kyseisessä perheyrityksessä, jotka muodostuvat per-

heen, liiketoiminnan ja siinä vaikuttavien ihmisten toimesta. (Habbershon & Williams 1999, 

11). 
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Habbershonin ja Williamsin mukaan olisikin suositeltavampaa, että yritystutkijat keskittyisi-

vät tarkastelemaan mieluummin perhemäisyyteen liittyviä tekijöitä kuin sitä, millä mahdolli-

sesti voisi olla kilpailuetua. Kun perhemäisyyteen liittyvät tekijät on selvitetty, tulisi niiden 

pohjalta tarkastella sitä, minkälainen vaikutus niillä on tai voi olla perheyrityksen strategioi-

hin. Malli mahdollistaa perheyrityksen kehittymisen tarkastelun pitkittäisesti, eli kuinka per-

heyrityksen alkuperäiset perustajat ja omistajat ovat kehittäneet yritystä läpi sukupolvien, 

kohti omistajuudella hallittavaa yhtiötä. (Habbershon & Williams 1999, 11–12). Kuviossa 7 

on havainnollistettu perheyrityssysteemin ja perhemäisyyden välistä yhteyttä. 

 

 

Kuvio 7. Perheyrityssysteemi ja perhemäisyys (Habbershon & Williams 1999, 11) 

 

Sirmon ja Hitt ovat jatkaneet Habbershonin ja Williamsin työtä ja ovat päätyneet omissa 

tutkimuksissaan jakamaan resurssiluokat vastaavasti viiteen erilaiseen pääomaluokkaan. 

Erilaiset resurssiluokat, jotka heidän näkemyksensä mukaan erottavat perheyritykset ei-

perheyrityksistä, ovat perheyrityksen hallintorakenteet (governance structure), selviytymis-

pääoma (survivability capital), kärsivällinen rahoitus (patient financial capital), inhimillinen 

pääoma ja sosiaalinen pääoma. (Sirmon & Hitt 2003, 1). Tätä jaottelutapaa on käytetty mu-

kaillen myös tämän diplomityön arvonluonnin mallin muodostamisen pohjalla. 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, on perheyrityksen hallintorakenteisiin liitetty näkemys, että 

perheyrityksellä on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua alhaisemmilla agenttikustannuksilla 

verrattuna ei-perheyrityksiin. (Jensen & Meckling 1976; Habbershon & Williams 1999; Sir-

mon & Hitt 2003, 7; Poza 2010). Jotkut tutkijat ovat kuitenkin tätä näkemystä vastaan joh-

tuen altruismista, mutta vertailu on mahdollisesti riippuvainen perheyritysten tyypistä (Sir-

mon & Hitt 2003, 7). Altruismin on ymmärretty nostavan agenttikustannuksia (Sirmon & Hitt 
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2003, 7; Chrisman et al. 2004; Elo-Pärssinen 2007). Agenttikustannukset voivat vaihdella 

myös perheyrityksen elinkaaren eri aikoina. (Sirmon & Hitt 2003, 7). 

 

Selviytymispääomalla tarkoitetaan perheyrityksen omistajien henkilökohtaista omaisuutta, 

jota voidaan käyttää yrityksen eduksi. Se sisältää eräänlaisen yrityksen ulkopuolisen poolin 

erilaisia resursseja, joita omistajat voivat lainata, jakaa tai antaa yrityksen käyttöön. Erilaisia 

resursseja, jotka katsotaan selviytymispääomaksi, voivat olla esimerkiksi ilmaiseksi työs-

kentely yrityksessä, uudet pääomasijoitukset yritykseen ja erilaiset rahalainat. Selviytymis-

pääomaa voidaan käyttää silloin, kun perheyrityksen liiketoiminta kohtaa vaikeita aikoja, 

kuten esimerkiksi epäonnistuneen laajenemisyrityksen jälkeen. (Sirmon & Hitt 2003, 6). 

 

Yritysten järjestelmällinen kasvattaminen johtaa tulovirtojen kasvuun, joka vastaavasti mah-

dollistaa omistajien varallisuuden kasvattamisen. Varallisuuden karttumisen seurauksena 

omistajilla on mahdollisuus luoda omia erityisiä merkittäviä resurssipooleja, joiden avulla 

voidaan hyödyttää muita liiketoimia. Tällöin omistajat voivat toimia niin sanottuina institutio-

naalisina sijoittajina. Resurssipoolista lainaavalla on tällöin mahdollisuus saada esimerkiksi 

laina markkinatasoa alhaisemmalla korolla. Omistajilla on täten mahdollisuus luoda erityistä 

kilpailuetua hallinnoimalla selviytymispääomaansa. (Sirmon & Hitt 2003, 6). 

 

Perheyrityskontekstissa kärsivällisellä rahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, joka on käytetty 

pitkäaikaiseen investointiin ja ilman vaaraa likvidoinnista. Merkittäväksi siitä tekee se, että 

investoinnin aikaikkuna on merkittävästi pidempi kuin ei-perheyrityksissä, joskus jopa usei-

den sukupolvien ajan. Perheyrityksillä on usein vaikeuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta, 

johtuen perheyrityksiin liitetyistä ennakkoluuloista. Tämä vastaavasti on johtanut siihen, että 

perheyrityksen täytyy käyttää pääomaa viisaasti ja tehokkaasti. Tämä kuitenkin voidaan 

katsoa strategiselta kannalta hyödylliseksi ja mahdolliseksi kilpailukyvyn lähteeksi, sillä se 

kannustaa ja toisaalta pakottaa perheyritystä luovuuteen ja innovatiivisuuteen. (Sirmon & 

Hitt 2003, 6). 

 

Inhimilliseksi pääomaksi katsotaan ne hankitut tiedot, taidot ja kyvykkyydet, joita henkilö 

käyttää päivittäisessä toiminnassaan ja uutta luodessaan. Perheyrityksissä inhimillinen 

pääoma muodostuu monimutkaiseksi ja erityislaatuiseksi johtuen perheen duaaliroolista 

perheyrityksessä. Tällöin henkilöt toimivat yhtäaikaisesti osana perheyrityksen liiketoimin-

taa ja hoitavat perheeseen liittyviä suhteita, sekä samalla kehittävät omia henkilökohtaisia 

ammattilaisuriaan. Inhimillisessä pääomassa on kuitenkin löydettävissä rajat määrällisesti 

ja laadullisesti. (Sirmon & Hitt 2003, 4). 
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Hyvänä puolena perheyrityksen inhimillisen pääoman muodostumiselle nähdään se, kuinka 

perhesuhteet siihen vaikuttavat. Se sisältää merkittävää ja erityistä sitoutumista, ystävällisiä 

ja läheisiä ihmissuhteita, sekä antaa mahdollisuuden yritykseen liittyvän hiljaisen tiedon siir-

tämiseksi. Perheyritysten lasten osallistaminen aikaisin osaksi yrityksen toimintaa mahdol-

listaa hiljaisen tiedon siirron suoraan työskentelyn kautta, joka vastaavasti johtaa syvälli-

sempään yritystuntemukseen. Ei-perheyhtiössä vastaavanlaisen hiljaisen tiedon siirtämi-

nen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Perheyrityksen toimintaan pitkäjänteisesti opetetut 

perheen lapset ja muut henkilöt nähdään tällöin kilpailuetuna. Perheyrityksen inhimillisen 

pääoman kehitykseen negatiivisesti vaikuttaa osaltaan ulkopuolisen osaamisen hankinta, 

sillä ulkopuolisten silmin katsottuna mahdollisuus urakehitykseen ja menestymiseen per-

heyrityksessä nähdään rajallisena. Osaltaan tähän voi vaikuttaa myös se, että perheyrityk-

set toisinaan aliarvioivat hyvin koulutettuja hakijoita. Riittävän osaamisen puute rajoittaa 

perheyrityksen varallisuuden kasvua. (Sirmon & Hitt 2003, 4). 

 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan niitä yhteyksiä, joita ihmisten tai organisaatioiden vä-

lille on muodostunut. Sosiaalisella pääomalla voidaan vaikuttaa merkittävään osaan yrityk-

sen toimintoja, kuten esimerkiksi konsernin sisäiseen resurssien vaihtoon, osaamispää-

oman luontiin, yritysten väliseen oppimiseen, tuoteinnovaatioihin, toimittajien väliseen yh-

teistyöhön ja yrittäjyyteen. Jotkut tutkijat ovat myös ehdottaneet, että sosiaalisten pääomien 

avulla voitaisiin mahdollistaa pääsy uuteen tietoon ja uusille markkinoille, teknologiseen tie-

tämykseen ja vapaina oleviin resursseihin. Sosiaalinen pääoma onkin nähty merkittävänä 

resurssilähteenä. (Sirmon & Hitt 2003, 4). 

 

Sosiaalinen pääoma on jaettavissa kolmeen ulottuvuuteen: rakenteelliseen (structural), tie-

dolliseen (cognitive) ja suhteisiin liittyvään (relational) ulottuvuuteen. Rakenteellisella ulot-

tuvuudella tarkoitetaan verkostoja ja niiden välistä kokoonpanoa. Tiedollisella ulottuvuu-

della vastaavasti tarkoitetaan käytettyä kieltä ja osapuolten välisiä keskustelutapoja. Suh-

teisiin liittyvällä ulottuvuudella tarkoitetaan osapuolten välistä luottamusta, normeja ja sitou-

tuneisuutta. Jokainen ulottuvuus on kytkeytynyt perheeseen, perheyritykseen ja sen sidos-

ryhmiin. Sosiaalista pääomaa kehittämällä perhe voi luoda tehokkaampia suhteita asiakkai-

siin, toimittajiin ja muihin tukiorganisaatioihin samalla kun se huolehtii legimiteetistään. Näin 

toimimalla perheellä on mahdollisuus hankkia uusia resursseja verkostojen kautta ja sa-

manaikaisesti laajentaa asiakaskuntaansa. Sosiaalinen pääoma todennäköisesti vaikuttaa 

myös inhimillisen pääoman kehittymiseen myöhemmissä sukupolvissa. (Sirmon & Hitt 

2003, 4). 
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Erääksi mahdolliseksi kilpailuedun lähteeksi Barney on tutkimuksessaan maininnut myös 

yrityksen maineen, jonka se on onnistunut hankkimaan asiakkaiden ja toimittajien välille. 

Mikäli vain muutamilla kilpailevilla yrityksillä on saavutettuna vastaavanlainen maine, se on 

tällöin harvinainen ominaisuus. Lisäksi se on riippuvainen yrityksen toimista sen historian 

aikana, jolloin se voidaan katsoa kausaalisesti epämääräiseksi. Yrityksen maineen voidaan 

ajatella olevan myös osa sosiaalista pääomaa, sillä se on saavutettu toiminnalla yritysten 

ja avainsidosryhmien välillä. Tällöin se on myös muodostunut sosiaalisesti monimut-

kaiseksi, jolloin se on vaikeasti jäljiteltävissä. (Barney 1991, 17). 

 

Perheyrityksen on mahdollista hallita omaa mainepääomaa tai perhebrändiä brändi-identi-

teetin kautta. Perheyritykseen liitetty brändi-identiteetti on käsitettävissä aineettomana re-

surssina, joka osaltaan vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn valitun kilpailuorientaation (com-

petitive orientation) kautta. Perheisiin sidottu brändi on nähty ainutlaatuisena ilmiönä, joka 

on havaittavissa vain perheyrityksissä. (Craig et al. 2008, 2). Kotimaisten kielten keskus on 

määritellyt brändin yleisesti joko tuotteeksi, tuotemerkiksi, henkilöksi, yritykseksi tai muuksi 

sellaiseksi asiaksi, jolle on syntynyt laaja ja myönteinen tunnettavuus markkinoinnin avulla. 

(Kielitoimiston sanakirja 2018). Asiakaskeskeisen orientaation (customer-centric orienta-

tion) on todettu vaikuttavan merkittävästi yrityksen suorituskykyyn, vaikka se ei ole suora-

naisesti havainnoitavissa. (Craig et al. 2008, 14). 

 

2.5 Corporate Governance 

 

Yritysmaailmassa osakeyhtiöiden kohdalla usein törmätään anglosaksisesta maailmasta 

tulleeseen käsitteeseen corporate governance. Sillä tarkoitetaan yrityksen tai yhtiön hallin-

nointi- ja ohjausjärjestelmää, jonka tarkoituksena on tehostaa yrityksen sisäistä johtamista 

ja päätöksentekoa. Lisäksi sillä pyritään viestimään uskottavuutta erilaisille yrityksen sidos-

ryhmille. Yksinkertaistaen corporate governancella pyritään varmistamaan se, että yrityk-

sen hallitus toimii yrityksen ja sitä kautta omistajien eduksi. Se sisältää erilaisia valvonta-

mekanismeja ja käytänteitä liittyen niihin prosesseihin, toimintaympäristöihin, sidosryhmiin 

ja henkilöihin, jotka vaikuttavat yrityksen menestymiseen. (Erma et al. 2010, 19). Gover-

nancen tarkoituksena ei ole pelkästään tuottaa suosituksia liittyen yrityksen tuloskehityk-

seen ja taloudellisen tilan raportointiin, vaan sillä pyritään tuomaan yrityksen johtoa lähem-

mäs omistajia ja päinvastoin. Lisäksi sen avulla voidaan tuoda kuuluviin muiden sidosryh-

mien ääni. (Koiranen 2007, 51). 
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Corporate governancelle ei ole muotoutunut suomen kieleen kunnollista, sitä riittävän hyvin 

kuvaavaa käännöstä. Tavallisesti se on käännetty suomessa joko omistajaohjaukseksi tai 

hyväksi hallintotavaksi. (Erma et al. 2010, 19). Joissakin tapauksissa sitä on kutsuttu myös 

hallintokulttuuriksi, yrityksen johtamis- ja valvontajärjestelmäksi tai yrityksen hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmäksi (Finanssivalvonta 2005, 1). Maailmanlaajuisesti erilaisia corporate go-

vernance -suosituksia on arviolta noin 200, joista suurin osa on maakohtaisia. (Erma et al. 

2010, 20). Suomen corporate governance -suosituksia edistää ja ylläpitää arvopaperimark-

kinayhdistys. 

 

Osakkeenomistajien arvon maksimointi on muodostunut keskeiseksi ideologiseksi käsit-

teeksi ja siihen liittyvä tutkimus on siirtynyt lähemmäs corporate governancen valtavirtatut-

kimusta. Ideologian malli on lähtöisin 1970-luvun Yhdysvalloista, jossa fokus suurien yhti-

öiden johdon harjoittamasta tavasta ”säilytä ja uudelleeninvestoi” (Retain and Reinvest) siir-

tyi kohti ”vähennä ja jaa” (Downsize and Distribute) periaatetta. Eräs ilmentymisen muoto 

tästä on hyvän hallintotavan -konsepti, joka on herättänyt kiinnostuksen tutkijoiden, lainsää-

täjien ja ammattilaisten keskuudessa. Hyvän hallintotavan yksi vallitsevimmista pääasialli-

sista teoreettisista näkemyksistä kytkeytyy Jensen & Mecklenin (1976) kehittämään agent-

titeoriaan. (Ponomareva & Ahlberg 2016, 2). 

 

Corporate governancea on mahdollista lähestyä useiden erilaisten teorianäkökulmien 

kautta, mutta merkittävimmät ja eniten corporate governancen kehittymiseen vaikuttaneet 

teoriat ovat agentti-, stewardship-, transaktiokustannus- ja sidosryhmäteoria (Mallin 2013, 

16–22). Agentti- ja stewardship-teorioita on käsitelty tarkemmin kappaleissa 2.3 ja 2.4. 

 

Transaktiokustannusteorian tai transaktiokustannusten taloustieteen (Transaction Cost 

Economics, TCE) on nähty usein olevan hyvin samankaltainen kuin agenttiteoria. Agentti-

teoriassa yrityksen toiminta on nähty erilaisten sopimusten verkostona, kun vastaavasti 

transaktiokustannusteoria tarkastelee yrityksen corporate governance -rakennetta. (Mallin 

2013, 18). Transaktiokustannusteoria lähtee siitä ajatuksesta, että markkinataloudessa me-

nestyvät erilaiset organisaatiot pyrkivät lähtökohtaisesti minimoimaan transaktiokustannuk-

siaan, joita on kuvattu kirjaimellisesti kaupankäyntikuluiksi. Transaktiokustannusten on 

nähty toimivan eräänlaisina yrityksen rajojen määrittäjinä. (Terviö 2010, 1; Mallin 2013, 19). 

 

Vuonna 1937 Ronald Coase esitti artikkelissaan ”The Nature of the Firm” kysymyksiä siitä, 

miksi yrityksiä on ylipäätään olemassa ja miksi markkinatalouden sisällä toimii eräänlaisia 
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pieniä komentotalouksia. Perusajatukseksi hän muodosti sen näkemyksen, että mikäli 

markkinatransaktioiden kaupankäyntikulut muodostuvat korkeiksi, on transaktiossa mu-

kana olevien osapuolten kannattavampaa tehdä yhteistyötä yrityksen sisällä, kuin että 

kauppaa käytäisiin tavanomaisesti markkinoilla. Lisäksi Coasen näkemyksen mukaisesti on 

myös mahdollista, että yritysten kasvaessa suuremmiksi ne alkavat toimia myös tehotto-

mammin. Transaktiokustannusteorian tutkimista jatkoi myöhemmin Nobelin taloustieteen 

palkinnon saanut professori Oliver Williamson, joka analysoi erilaisia transaktiokustannuk-

sia syvällisemmin kuin Coase. (Terviö 2010, 1; Mallin 2013, 19). 

 

Williamsonin mukaan transaktiokustannuksia aiheuttavat tekijät voivat tarkoittaa lähes mitä 

tahansa kitkatekijää, josta aiheutuu erilaisia hyvinvointitappioita. Esimerkkinä tällaisesta kit-

katekijästä on mainittu epäsymmetrinen informaatiotilanne. Merkittävimmät transaktiokus-

tannukset liittyvät Williamsonin mukaan suhdekohtaisuuteen (relationship-relativity). (Terviö 

2010, 1; Mallin 2013, 19;). Mikäli osapuolten yhteistyö muodostuu sisäisesti toteutettuna 

kannattavammaksi kuin ulkoisesti toteutettuna, tuottaa se taloudellista etua osapuolille 

(Mallin 2013, 19). 

 

Philip Stiles ja Bernard Taylor ovat tutkimuksissaan osoittaneet, että agenttiteoria ja 

transaktiokustannusteoria lähtökohtaisesti olettavat yrityksen johdon toimivan opportunisti-

sesti ja vastoin omistajien etuja. Tästä syystä molemmat teoriat näkevät yrityksen hallituk-

sen olevan avainasemassa kontrollin ylläpitämisessä. Agenttiteorian oletuksen mukaisesti 

päämiehen ja agentin väliset sopimukset ovat useimmiten epätäydellisiä ja puutteellisia ja 

niistä aiheutuu erilaisia kustannuksia päämiehelle. Kustannukset muodostuvat tyypillisesti 

sopimuksen allekirjoittamiseen johtaneista erinäisistä vaiheista ja sopimuksen voimassa-

oloajasta. Maailmassa, jossa sopimukset ovat epätäydellisiä ja puutteellisia, on agenttion-

gelma aina läsnä. Näistä syistä johtuen Oliver Hart näkeekin paikan corporate governancen 

olemassaololle, sillä se toimii eräänlaisena päätöksenteon mekanismina, jolla voidaan mah-

dollisesti estää yritykselle epäedullisten sopimusten syntyminen. (Mallin 2013, 19). 

 

Sidosryhmäteorian mukaisesti yrityksessä ja osana sen liiketoimintaa tulee huomioida laa-

jemmin erilaisia muita yritykseen kytkeytyviä sidosryhmiä. Tällöin yrityksen fokus siirtyy yk-

sittäisestä ryhmästä, omistajista ja heistä johtuvasta arvon maksimoinnin tavoittelusta muut 

yksittäiset ja erilliset sidosryhmät huomioon ottavaan ja heitä hyödyttävään malliin. Erilaisia 

sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi yrityksen työntekijät, viranomaiset, tavarantoimittajat, 

luotonantajat, asiakkaat, ympäristöjärjestöt ja paikallisyhteisöt. Sidosryhmäteorian mukai-
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sesti yritys huomioi erilaiset sidosryhmät ja pyrkii sitä kautta maksimoimaan yrityksen re-

surssien käytön, josta myös sidosryhmät hyötyvät. Vastaavasti teoria olettaa, että muita 

hyödyttämällä yritys saavuttaa myös omia erityisiä tavoitteitaan. (Mallin 2013, 20). 

 

Yrityksen omistajat ja eri sidosryhmät voivat vaikuttaa yrityksen corporate governance -ra-

kenteisiin ja ne voivat toimia merkittävinä valvonnallisina mekanismeina. Anglo-amerikka-

laisessa corporate governance -mallissa korostetaan omistaja-arvoa ja yrityksen hallitus 

valitaan täysin omistajien toimesta. Vastaavasti saksalaisessa corporate governance -mal-

lissa erilaisilla sidosryhmillä voi olla lakisäännöksin määrätty asema, joiden mukaisesti 

heillä on oikeus olla edustettuna yrityksen hallituksessa. Esimerkiksi työntekijöillä on Sak-

sassa paikallisen lain mukaisesti oikeus olla edustettuna yrityksen hallituksessa. (Mallin 

2013, 20). 

 

Perinteisen sidosryhmäteorian ongelmakohdaksi on kritisoitu tilannetta, jossa yrityksen joh-

tajien tulisi huomioida sidosryhmien toisistaan poikkeavat intressit ja se, kuinka ne tulisi 

huomioida osaksi yrityksen toimintaa. Sidosryhmäteoriaa tutkineet teoreetikot eivät ole kui-

tenkaan ottaneet kantaa, miten erilaisten intressien yhdistäminen kannattaisi käytännössä 

toteuttaa. Tästä johtuen johtajat jäävät helposti oman onnensa ojaan, sillä ongelman hallit-

semiseksi ei ole yleisesti olemassa selkeitä toimintaohjeita. Ongelman ratkaisuksi Michael 

Jensen on ehdottanut laajennettua sidosryhmäteoriaa, jossa ensisijaisena ideana on kas-

vattaa yrityksen arvoa sidosryhmien avulla. (Mallin 2013, 20). Kuviossa 8 on havainnollis-

tettu corporate governanceen yleisimmin kytkeytyvät teorianäkökannat. 

 

Kuvio 8. Corporate governanceen kytkeytyvät yleisimmät teoriat (Mallin 2013, 22) 
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Corporate governancella kuvataan yleisesti niitä sääntöjä, joilla yrityksen varallisuus, valta 

ja vastuu on jaettu keskeisimpien sidosryhmien, kuten osakkeenomistajien, yhtiön johdon 

ja velkojien kesken. Suomessa sääntöjen merkittävin ydin muodostuu osakeyhtiölaista, 

mutta se ei suoraan rajoitu pelkästään siihen. Corporate governancea koskevia säädöksiä 

löytyy muun muassa muutamista erillistä yksittäisistä laeista ja lakikokonaisuuksista, mutta 

muita siihen liittyviä säännöksiä on löydettävissä yleisistä sopimus-, kauppa-, arvopaperi-

markkina- ja insolvenssioikeudellisista normistoista. Myös erityisellä itsesääntelyoikeudella 

on paikkansa corporate governancessa. Itsesäätelyoikeutta koskevia säädöksiä on löydet-

tävissä esimerkiksi erilaisista corporate governance -ohjeista, -suosituksista, -koodeista ja 

yhtiökohtaisista yhtiöjärjestyksistä ja työjärjestyksistä. (Mähönen & Villa 2010, 1). 

 

Corporate governance -suosituksille on tavallisesti yhteistä maasta riippumatta se, että lis-

tatun yrityksen on mahdollista ”Comply or Explain” -periaatteen mukaisesti poiketa yksittäi-

sistä suosituksista. Lähtökohtaisesti yrityksen tulee joko noudattaa corporate governance -

suositusta tai sen tulee selittää se, miksi se poikkeaa säännöistä. Tavallisimpia hyväksyttyjä 

syitä poikkeaman selittämiseksi ovat yrityksen sen hetkinen omistus- tai yhtiörakenne tai 

toimialan erityispiirteet. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2010, 6; Erma et al. 2010, 20). Suo-

men listayhtiöiden hallintakoodi sisältää suosituksia liittyen yrityksen yhtiökokoukseen, hal-

litukseen ja sen valiokuntiin, toimitusjohtajaan, muuhun johtoon, palkitsemiseen, sisäiseen 

valvontaan, riskienhallintaan ja sisäisestä tarkastuksesta, sisäpiirihallinnosta, tilintarkastuk-

sesta ja hallinnosta tiedottamiseen. 

 

Käsitteenä corporate governance on ollut laajempi kuin joissakin tapauksissa on yleisesti 

ymmärretty. Osakeyhtiölakia valmistellut osakeyhtiölakityöryhmä on käyttänyt corporate go-

vernancesta termiä hyvä hallintotapa, joka yleisesti käsitti corporate governancen suppe-

ampana itsesääntelyyn liittyvinä menettelyinä. Ne sisälsivät niin sanottuja parhaita menet-

telytapoja (best practices), joilla on pyritty tarkentamaan osakkeenomistajien, johdon, yhtiön 

ja velkojien välisten suhteiden järjestämistä. Lisäksi parhaissa menettelytavoissa on otettu 

kantaa siihen, miten osakkeenomistajien välisten vähemmistöosakkeenomistajien ja mää-

räävien osakkeenomistajien suhteita tulisi käsitellä. Parhaiden menettelytapojen ensimmäi-

nen versio julkistettiin vuonna 2003 nimellä: ”Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjaus-

järjestelmistä”. Yleisesti on kuitenkin todettu, että pelkkä itsesääntely ei lähtökohtaisesti 

riitä, ja hyvien hallintotapojen merkitys ilman taattuja oikeussuojakeinoja on toissijainen. 

(Mähönen & Villa 2010, 1–2). 
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OECD:n mukaisesti hyvän corporate goverancen yhtenä tavoitteena on edistää yleisesti 

kestävää rahoitusjärjestelmää ja sen kehittymistä, joka vastaavasti lisää sijoittajien luotta-

musta markkinoihin ja talouden tehokkuutta. Lisäksi se varmistaa, että yritys toimii vastuul-

lisesti ja luo arvoa yrityksen omistajille ja sen luotottajille. Yrityksessä hyvin toteutettu ja 

hoidettu corporate governance -järjestelmä nostaa sen kiinnostavuutta sijoittajien silmissä 

ja usein alentaa sen pääoman kustannusta. (OECD 2004, 2). Sijoittajat ovat yleensä tällöin 

halukkaampia maksamaan osakkeesta enemmän. OECD:n näkemyksen mukaan hyvän 

corporate governancen elementteihin kuuluvat: 

1. Corporate governance -viitekehyksen asianmukainen muodostaminen ja laillisuu-

den varmistaminen yhtiössä 

2. omistajien oikeuksien turvaaminen ja heidän oikeutensa käyttää valtaa yhtiössä 

3. omistajien tasapuolisen kohtelun turvaaminen 

4. erilaisten sidosryhmien huomioiminen osana corporate governancea 

5. yleinen läpinäkyvyys (tiedottaminen) liittyen yrityksen talouteen, toimintakykyyn, 

omistajuuteen ja hallintoon 

6. hallituksen kyky toimia vastuullisesti, joka valvoo yhtiön johtoa, päätöksentekoa ja 

vastaa ammattitaitoisesta ja vastuullisesta johtamisesta. (OECD 2004, 7–8; Finans-

sivalvonta 2005, 1.) 

 

Suomalaisessa osakeyhtiölaissa on pyritty yleisesti säätämään kaikki ne keskeiset asiat, 

jotka koskevat yhtiöoikeudellisia kysymyksiä. Osakeyhtiölain tulee lähtökohtaisesti säädellä 

selkeästi osakkeenomistajia ja yrityksen johtoa koskevia seikkoja, joilla tuetaan tehokkaan 

corporate governancen toteutuminen. Erityiset osakeyhtiölaissa corporate governanceen 

kytkeytyvät säädökset koskevat yhtiön perustamista, purkamista, hallintoa, tilinpäätöstä ja 

tilintarkastusta. Lisäksi siihen katsotaan kuuluvaksi riitojenratkaisumenetelmät ja erilaiset 

seuraamusjärjestelmät. (Mähönen & Villa 2010, 5–6). Yleisesti katsoen päämies-agentti-

suhteista johtuvat konfliktitilanteet tulisi ratkaista tehokkaasti ja nopeasti, sillä niillä voi mah-

dollisesti olla agenttikustannuksia nostava vaikutus. 

 

Osakkeenomistajien eli omistajien tärkeimmäksi valvonnan välineeksi muodostuu yrityksen 

hallitus. Omistajien hallitsema yhtiökokous nimittää yritykselle hallituksen, jolle muodostuu 

valtuudet ja oikeus valvoa yrityksen toimintaa. (Lainema 2006, 13; Napoli 2012, 8). Corpo-

rate governancen osalta periaatteista tärkeimmäksi nousee omistajille kuuluva äänioikeus, 

sillä se määrittelee viimekädessä sen, kuinka omistajat käyttävät valtaa. Omistajien valtaa 

kuitenkin rajoittavat erilaiset säännöt, jotka määrittävät sallitun ja kielletyn toiminnan. Mer-

kittävin säätelyn kohdista liittyy vähemmistöosakkaita koskeviin oikeuksiin, sillä määräävien 

osakkeenomistajien mahdolliset väärinkäytökset vaikuttavat heihin eniten. (Mähönen & 

Villa 2010, 2). 
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Toinen merkittävä corporate governancen periaatteista liittyy muiden yritykseen sijoittanei-

den suojaan ja asemaan yhtiössä. Tätä kutsutaan tavallisimmin velkojiensuojaksi ja on eri-

tyisen olennainen, mikäli yritys ajautuu toimillaan taloudellisiin vaikeuksiin tai maksukyvyt-

tömyyteen. Konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteessa muiden yritykseen sijoittaneiden puhe-

valta on lähestulkoon verrattavissa yhtiökokouksen omistajien puhevaltaan. Insolvenssioi-

keus eli maksukyvyttömyysoikeus toimii muiden sijoittajien pääasiallisena pohjana suojauk-

selle, mutta joissakin erityistapauksissa velkojiensuojasta on säädetty erillisesti yhtiöoikeu-

dellisessa lainsäädännössä. (Mähönen & Villa 2010, 3). 

 

Kolmas corporate governancen periaate koskee johdon asemaa ja sen käytössä olevaa 

vallan määrää. Se myös määrittelee sen, miten suhteet omistajien ja johdon välillä on jär-

jestetty. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne kysymykset, joilla omistajat joko aset-

tavat tai erottavat hallituksen tai toimitusjohtajan. Lisäksi erilaiset johtajille kuuluvat huolel-

lisuuteen ja lojaliteettiin liittyvät velvollisuuskysymykset katsotaan kuuluvaksi tähän katego-

riaan. Kaikki edellä esitellyt corporate governancen periaatteet ovat tarkasteltavissa erilai-

sina päämies-agenttisuhteina ja kyse onkin niiden välisestä hallinnoinnista. Hallinnoinnin 

optimitavoitteena onkin saavuttaa erilaisten sidosryhmien välille sellainen suhde, joilla pys-

tytään tuottamaan kaikille osapuolille maksimaalinen arvonluonti vastineeksi erilaisista si-

joituksista. (Mähönen & Villa 2010, 3). 

 

Erilaisista corporate governanceen kytkeytyvistä säännöksistä johtuen yrityksen hallituk-

selle muodostuu varsin laaja kirjo erilaisia tehtäviä ja vastuita. Yrityksen hallituksen merkit-

tävimmät tehtävät ja vastuut koskevat: 

- yrityksen talouden tarkastusta 
- strategian muotoilemista 
- omistajien tavoitteiden ja tahtotilan selvittämistä 
- osakkeenomistajien välisten ristiriitojen vähentämistä 
- ammattitaitoisen yritysjohdon hankkimista ja varmistamista, sekä sopivien sisäisten 

valvontamenetelmien määrittämistä yritysjohdolle 
- ylimmän johdon toimenpiteistä johtuvan toiminnan tuloksien ja heidän tehtävistä 

suoriutumisen valvomista 
- yritysjohdon tukemista ja neuvomista erilaisissa tilanteissa 
- näkemyksen tuomista yrityksen toimintaan 
- avustamista erilaisissa rekrytointi- ja valintatilanteissa, uusien hallituksen jäsenien 

valitsemista 
- avustamista suunnittelussa ja yrityksen jatkuvuusprosessien johtamisessa 
- perheyrityskontekstissa perheyrityksen arvojen ja pitkäikäisyyden edistämistä. 

(Poza 2010, 248–249.) 
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Corporate governance on jaettavissa kahteen luokkaan: sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisten 

hallintomekanismien tarkoituksena on sovittaa omistajien ja yhtiön ylimmän johdon tavoit-

teet. Omistajat pyrkivät lähtökohtaisesti vaikuttamaan yhtiön toimintaan yhtiökokouksen 

kautta. Lait vastaavasti velvoittavat yhtiön hallituksessa toimivia kehittämään ja toteutta-

maan yhtiön sisäisiä hallintomekanismeja. Hallitus on tällöin oikeutettu toteuttamaan mer-

kittäviä yhtiötä koskevia päätöksiä liiketoimiin liittyen sekä luomaan yhtiön strategian. To-

dellisuudessa hallituksen rooli nykyisin on kutenkin varsin vaatimaton, sillä se harvoin ottaa 

kantaa operatiivisen johdon muovaamaan ensisijaiseen liiketoimintastrategiaan. Hallitus 

tyypillisesti joko hyväksyy operatiivisen johdon tekemän strategiaehdotuksen, antaa neuvoa 

tai satunnaisesti kyseenalaistaa linjauksia. (Walsh & Seward 1990, 3–4). Ulkoiset hallinto-

mekanismit tarkoittavat osakemarkkinoiden suhtautumista yhtiöön, ja ne viime kädessä yl-

läpitävät yhtiön järjestystä, mikäli sisäiset hallintomekanismit jostain syystä epäonnistuvat 

(Walsh & Seward 1990, 14). 

 

Yrityksen harjoittamaan corporate governaceen kytkeytyy osaltaan myös yrityksen johta-

misjärjestelmä. Määritelmänä johtamisjärjestelmä on käsitettävissä joko laajana tai sup-

peana. Laajana käsitteenä johtamisjärjestelmä kattaa lähes kaikki organisaatioihin kytkey-

tyvät elementit, esimerkiksi yrityksen strategian, yrityskulttuurin ja henkilöstön osaamiska-

pasiteetin. Suppeassa järjestelmässä kannatetaan selviä ja yksinkertaiseen mittaamiseen 

perustuvia menetelmiä. (Malkamäki 2017, 58). Yrityksellä voi olla käytössään yhtäaikaisesti 

useita erilaisia johtamisjärjestelmiä ja ohjauskeinoja liittyen esimerkiksi markkinoihin, laa-

tuun tai yrityksen käytössä oleviin verkostoihin. 

 

Yrityksen tehokas johtaminen edellyttää, että sen johtaminen ja johtajuus ovat kytkeytyneet 

toisiinsa. Johtaminen sisältää johtamisen suunnittelun, organisoinnin ja valvonnan, kun joh-

tajuus taas vastaavasti sisältää managementin ja leadershipin eri tekijöitä. Management 

käsitetään tavallisesti asioiden johtamisena, joka sisältää strategian laadinnan ja suunnitel-

man sen jalkauttamiseksi organisaatioon. Leadership taas keskittyy yrityksen tai organisaa-

tion vision konkretisoimiseen, strategian selittämiseen, tavoitteiden ja arvojen selkiyttämi-

seen, tukemiseen sekä ihmisten innostamiseen ja motivointiin. Johtaminen ja johtajuus ei-

vät suoraan ole toisiaan poissulkevia käsitteitä. Yrityksen ylimmän johdon ja keskijohdon 

tehtävänä on rakentaa luottamusta, sillä se tuo näkyviin ylimmän johdon vahvan ja näkyvän 

sitoutumisen. (Malkamäki 2017, 56). 
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Yrityksen johtamisjärjestelmä keskittyy strategian toimeenpanoon, jolla tuetaan ja ohjataan 

yrityksen henkilöstöä kohti menestystä. Lähtökohtana menestyksen tavoitteluun on yhtei-

sen tahtotilan ja tavoitteen saavuttaminen henkilöstön keskuudessa ja siihen soveltuvien 

keinojen valinta halutun päämäärän tavoittamiseksi. Yrityksen tai organisaation suoritus-

kyky perustuu yrityksen johtamisjärjestelmään ja johtajuuteen. Johtamisjärjestelmällä yri-

tyksen johto ohjaa olemassa olevaa organisaatiota kohti asetettuja päämääriä. Yrityksen 

tuottamat tulokset ja suorituskyky yhdessä kuvaavat johtamisjärjestelmän toimivuutta ja toi-

saalta ilmaisevat mahdollisesta tarpeesta suorituskyvyn kehittämiseen. (Malkamäki 2017, 

56–57). 

 

Johtamisjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää välttämättömät rakenteet ja 

menettelyt, toiminnan kannalta riittävät prosessit ja mittarointikäytännöt sekä yritykselle va-

litut normit ja arvot. Kokonaisuus yhdistää yrityskulttuurin ja johtamisjärjestelmän. Yritys-

kulttuuri kuvaa organisaatioon kuuluvien ihmisten yhteisiä arvoja ja normeja sekä yleisesti 

hyväksyttyjä raameja ja sääntöjä, jotka antavat heille merkityksen. (Malkamäki 2017, 56–

57). 

 

Yrityksen johtamisjärjestelmällä ohjataan strategisella ja operatiivisella tasolla tavoitteiden 

asettamista ja saavuttamista. Johtamisjärjestelmä voidaan sisällyttää osaksi yrityksen stra-

tegista johtamista, jolla suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan strategista toimintaa. Tällai-

nen järjestely luo strategista luottamusta ja onkin tärkeää, että yrityksen operatiivinen ja 

strateginen johtaminen kohtaavat. Johtamisessa käytetyiksi työvälineiksi muodostuvat ase-

tetut tavoitteet, yrityksen toimintasuunnitelma ja mittaristot, valvontamenetelmät ja muut ar-

viointiperusteet. Nämä muodostavat yhdessä datan toteutumasta. Yhdistäväksi tekijäksi 

muodostuu yrityksessä käytetty mittausjärjestelmä, joka sitoo käytetyt ja valitut yksiköt ja 

tasot oleellisesti samaan järjestelmään. Mittausjärjestelmä sisältää faktaperusteisen tiedon 

suorituksista, joita verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Mittausjärjestelmän avulla tulee pys-

tyä käymään keskustelua niistä vastuussa olevien toimijoiden kanssa. (Malkamäki 2017, 

57). 

 

Yrityksen johtamiskäytäntö tai johtamiskulttuuri muodostuu niistä resursseista, joita sillä on 

käytettävissään. Käytettäviä resursseja ovat esimerkiksi henkilöstö, vuorovaikutusmallit, ru-

tiinit, säännöt ja tiedonhallinta. Väitöskirjassaan Malkamäki on siteerannut Laamasta ja Tin-

nilää johtamisjärjestelmiin liittyen seuraavasti: ”Johtamisjärjestelmä tarkoittaa organisaation 

päämäärien saavuttamiseksi tarvittavaa organisaatiorakenteiden, toimintaperiaatteiden, 
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menettelyiden, prosessien ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta”. (Malkamäki 2017, 

57–58). 

 

Myös johtamista tulee seurata ja valvoa strategian toteutumisen kannalta reaaliaikaisesti. 

Erilaiset valvonta- ja seurantaproseduurit ovat välttämättömiä organisaatioiden johtami-

sessa ja hallinnassa. Reaaliaikaisella valvonnalla pyritään puuttumaan mahdollisimman ai-

kaisessa vaiheessa erilaisiin ongelmatilanteisiin, jotka voivat vaikuttaa strategian onnistu-

miseen. Valvonnan tarkoitus on pitää operatiivinen toiminta strategisen linjausten mukai-

sena. Ongelmatilanteet tulee korjata nopeasti toimenpiteillä, jotka palauttavat johtamisen 

strategian vaatimalle linjalle. Erilaisista ilmenneistä ongelmatilanteista tulee myös ottaa 

opiksi tulevaisuutta ajatellen. Johtamisen valvontaa voidaan käyttää myös motivointikei-

nona henkilöstön suoritusten parantamiseksi. (Malkamäki 2017, 58–59). 

 

Valvontaa voidaan toteuttaa joko ulkoisin tai sisäisin mittaristoin. Ulkoinen mittarointimene-

telmä eli muodollinen valvonta keskittyy virallisiin määrättyihin säätöihin, menettelyihin ja 

toimintaperiaatteiden seurantaan. Muodollisessa valvonnassa on myös tavallista, että siinä 

palkitaan organisaation tavoitteiden täyttämisestä suoritteen mukaisesti. Sisäinen mittaroin-

timenetelmä valvontamenetelmänä perustuu arvoihin, jossa epämuodollinen ja sosiaalinen 

kontrolli on vastavuoroista osapuolten suhteen. Osapuolilla on selvä yhteinen käsitys yri-

tyskulttuurista, määritellyistä normikäytännöistä ja organisaation arvoista. Sosiaalinen kont-

rolli kasvattaa luottamusta ja ohjaa toimintaa kohti toivottua suoritustasoa. Sosiaalinen kont-

rolli valvontamenetelmänä voi sisältää kuitenkin riskin, jossa osapuolten hyväntahtoisuus ja 

kyky arvioida organisaation tarpeita voi hämärtyä. Lisäksi sosiaalisen kontrollin valvonta-

menetelmä menettää merkityksen, mikäli organisaation ihmiset toimivat hajallaan. (Malka-

mäki 2017, 59). 

 

2.5.1 Corporate Governance perheyrityksissä 

 

Perheyrityksissä governance on nähty keinona, jolla kyetään palvelemaan monisukupol-

vista perheorganisaatiota. Se yhdistää perheyrityksen erilaiset prosessit, kuten strategia-

suunnittelun, perhesuhteiden huollon, tilinteon, erilaisten saavutusten tarkastelun ja tehok-

kuuden tunnistamisen. (Sharma et al. 2013, 5). Hyvien hallintotapojen toteutus sekä sen 

ongelmat muodostuvat hyvin monimuotoisiksi perheyrityksissä johtuen omistajuuden ja joh-

tajuuden erottamisongelmasta. Suurissa julkisesti noteeratuissa yhtiöissä omistajuus ja joh-

tajuus on tavallisesti onnistuttu selkeästi erottamaan toisistaan, mutta kooltaan pienissä- ja 
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keskisuurissa perheyrityksissä näin ei välttämättä tapahdu. Tämä johtuu siitä, että perheyri-

tyksissä työskentelevien perheenjäsenien omistajuus, hallitustyöskentely ja johtajuus usein 

sekoittuvat keskenään. (Napoli 2012, 2). Mikäli perheyrityksen hallitukseen tai johtoon on 

valittu henkilöitä yrityksen ulkopuolelta, eikä heille ole suotu työn tekemiseksi riittäviä toi-

mintamahdollisuuksia, voi yrityksen governance-ympäristö muuttua hyvinkin haasteelliseksi 

johtuen omistajien, hallituksen ja yritysjohdon välisistä erilaisista kilpailevista agendoista. 

(Poza 2010, 247). 

 

Perheyrityksen hallintotapoja on mahdollista tarkastella joko niin sanotun negatiivisen tai 

positiivisen näkökannan kautta. Tässä tapauksessa negatiiviseksi näkökannaksi katsotaan 

agenttiteoriapohjainen lähestymistapa, jossa suhteiden ajatellaan perustuvan päämies-

agentti-sopimuksiin. Vastaavasti positiivinen näkökanta perustuu stewardship-teoriaan, 

jossa ajatellaan perheyrityksessä vaikuttavien henkilöiden toimivan yhteisöllisyyden puo-

lesta ja heidän sitoutumisensa osaksi yrityksen toimintaa olevan korkeampaa. Kolmantena 

näkökantana perheyrityksen hallitusta voidaan tarkastella resurssiperusteisen näkökannan 

kautta, jossa hallitus nähdään strategisessa roolissa ja osana yrityksen resursseja. 

 

Agenttiteorian mukaan tarkasteltuna on mahdollista, että yritysjohdon kyky ottaa riskejä pie-

nenee, mikäli heidän omistusosuutensa yrityksestä kasvavat. Keskittyneelle omistajuudelle 

on luonteenomaista, että se alkaa rajoittamaan henkilöiden riskinkantokykyä ja he alkavat 

suosia riskiä vältteleviä strategioita. Perheyrityksen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että 

perheen ja liiketoiminnan yhdistäminen voi aiheuttaa vastaavasti haluttomuutta yrityksen 

strategioiden uudistamiseen. Ilmiö on nähtävissä esimerkiksi silloin, kun yritystä omistava 

toimitusjohtaja viivyttelee tärkeitä liiketoimintaa koskevia päätöksiä, jotka vaikuttavat per-

heen hyvinvointiin. Omistajuuden keskittyminen, altruistinen kannustus ja ongelmat itse-

kontrollissa johtavat riskien välttelyyn, jotka vastaavasti vaikuttavat yrityksen strategioihin. 

(Napoli 2012, 4). 

 

Perheyritystä hallitsevalle omistaja-johtajalle voi syntyä herkästi harhakäsitys siitä, että yri-

tys on täysin hänen hallinnassaan oleva valtakunta. Aseman oikeuttamana omistaja-johtaja 

katsoo, että hän voi toimia itseoikeutetusti ilman hallituksen tai ylimmän yritysjohdon mieli-

pidettä asioihin. Toiminta voi johtaa joko pitkittyneeseen strategiseen stagnaatioon tai vaih-

toehtoisesti korkeariskisiin päätöksiin. Molemmat vaihtoehdot voivat muodostua vaaralli-

siksi yrityksen tulevaisuuden kannalta. Omistajuuden keskittyminen ja johtajuuden yhdisty-

minen tarkoittaa sitä, että oletusarvoisesti perheestä tulevat johtajat kokevat vähemmän 
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painetta, joka muodostuu ulkopuolisten sijoittajien ja valvojien toimesta. Ulkopuoliset sidos-

ryhmät vaativat tavallisesti valvontaa, läpinäkyvyyttä ja strategista uudistumista, joka vas-

taavasti voi johtaa perheen käytöksen muutokseen. Käytöksen muuttuminen puolustuslii-

kekannalle voi tällöin vaikuttaa perheyrityksen pitkäikäisyyteen ja tehokkuuteen. (Napoli 

2012, 4). 

 

Epäsymmetrisen informaatiotilanteen ollessa läsnä, se mahdollistaa perheyrityksen sisäpii-

rin liiallisen resurssien käytön, opportunistisen käytöksen ja toisaalta rajoittaa kilpailua. Yri-

tyksestä puuttuva johtajuus johtaa usein tilanteeseen, jossa johtoon valitaan henkilöitä ne-

potismisin perustein. (Mazzola et al. 2011, 3). Kyseisellä tavalla yrityksen johtoon valitut 

henkilöt eivät kuitenkaan aina välttämättä johda tehokkuuden kannalta parhaimpaan loppu-

tulokseen (Sirmon & Hitt 2003, 4). 

 

Perheenjäsenten aktiivinen osallistuminen yrityksen hallitukseen tai johtotehtäviin luo kui-

tenkin merkittävästi asiakasuskollisuutta ja vahvoja sosiaalisia suhteita sidosryhmien välille. 

Vahvat sosiaaliset suhteet sidosryhmien välillä vaikuttavat osaltaan myös yrityksen arvoa 

kasvattavasti. Asiakkaiden luottamusta perheyritykseen lisäävät kasvollisuus ja henkilöity-

minen, sillä asiakkaat kokevat sitä kautta saavutettavan palvelun henkilökohtaiseksi. (Hab-

bershon & Williams 1999, 4–5; Mazzola et al. 2011, 3). Asiakasuskollisuuden ja sosiaalisten 

suhteiden muodostumisen edut ilmenevät myös silloin, kun omistajien määrä yrityksessä 

on vähäinen. Omistajien määrän kasvaessa vaikutus muodostuviin etuihin on kuitenkin hy-

vin vähäistä. Yrityksen omistajuuden jakautuessa perheen ja ulkoisen omistajien kesken se 

voi johtaa tilanteeseen, jossa perheenjäsenet pyrkivät hyötymään toimillaan ulkoisen omis-

tajan kustannuksella, mikäli tämä ei aktiivisesti osallistu yrityksen hallintoon tai johtoon. 

(Mazzola et al. 2011, 3). 

 

Stewardship-teorian kautta tarkasteltuna perheyrityksen hallintotapa ei vaikuta yhtä musta-

valkoiselta kuin agenttiteorian kautta tarkasteltuna. Stewardship-teorian mukaisesti yrityk-

sen johto ja omistajat ovat kiinnostuneempia toimimaan altruistisesti ja palveluhenkisesti 

yrityksen organisaatiota ja sidosryhmiä kohtaan, eikä pelkästään taloudellisten tavoitteiden 

vuoksi. Käsityksen mukaisesti stewardit ovat motivoituneempia omaksumaan yrityksen ta-

voitteet ja toimimaan organisaation hyväksi ja kiinnostuneempia toimimaan kollektiivisen 

edun mukaisesti, koska he kokevat itse hyötyvänsä tällaisesta toiminnasta. (Napoli 2012, 

4). 
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Stewardship-teorian mukaisesti läheinen suhde yrityksen johtajien ja hallinnoivan perheen 

välillä on havaittu olevan vaikutukseltaan positiivista, sillä se lisää johtajien sitoutuneisuutta 

yritykseen. Johtajat näkevät tällöin asemansa yrityksessä pitkäaikaisesti turvattuna, joten 

se motivoi heitä toimimaan pitkällä tähtäimellä ja organisaation hyväksi. Johtajat ovat tällöin 

vähemmän herkempiä toteuttamaan itseään hyödyttäviä päätöksiä ja toimenpiteitä, sillä 

niillä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus heidän urakehitykseen. Pyrkimys pitkäikäi-

syyteen on nähty tyypillisesti perheyrityksessä eräänä motivaatiotekijänä, johon pyritään 

huolellisella pääoman käytön suunnittelulla ja investoimalla pitkäikäisiin kohteisiin, jotka 

vastaavasti osaltaan hyödyttävät myös yrityksen sidosryhmiä. Investoinnit pitkäikäisyyden 

nimissä johtavat myös siihen, että perheyrityksillä on mahdollisuus luoda merkittäviä ydin-

kyvykkyyksiä, jotka muodostuvat samalla kilpailueduiksi. (Napoli 2012, 5). 

 

Barneyn mukaisesti yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpailuetua markkinoilla, mikäli se 

onnistuu muodostamaan käyttöönsä sellaisia resursseja, jotka ovat arvokkaita ja vaikeasti 

jäljiteltävissä kilpailijoiden toimesta. Joidenkin tutkijoiden mukaan tällaisia resursseja on 

mahdollista saavuttaa pitkään vaikuttavilla investoinneilla. Investoinnit tuotekehitykseen, 

koulutukseen, erilaisiin infrastruktuureihin ja sosiaaliseen pääomaan, sekä erilaiset panos-

tukset yrityksen maineeseen ovat tyypillisimpiä merkkejä kilpailuedun tavoittelusta. Pit-

känäköinen ja keskittynyt investointipolitiikka muodostaa tällöin eräänlaisen polun, joka joh-

taa yrityksen kyvykkyyksien ja osaamisen kasvuun kumuloituvasti. Yleisen käsityksen mu-

kaisesti yritykseen kehittyneen ja kertyneen osaamisen kopiointi osaksi kilpailijoiden toimin-

taa on vaikeaa. (Napoli 2012, 5). Myös panostukset yrityksen hallituksen laatuun voidaan 

nähdä kilpailutekijänä ja arvoa nostavana tekijänä. 

 

Hallitustoiminnan ja johtamistoiminnan liiallisella rajoittamisella on vaikutusta yrityksen ky-

kyyn luoda sosiaalista pääomaa. Lisäksi se vaikuttaa yrityksen liiketaloudelliseen tuottoon 

heikentävästi ja rajoittaa päätöksentekoon liittyvän tiedon monimuotoisuutta. Perheen-

jäsenten määrän lisääntyessä yrityksen omistajina tai erilaisissa yrityksen toimielimissä li-

sääntyy myös konfliktitilanteiden vaara. Mikäli yrityksessä vaikuttavat lisänä eri sukuhaarat, 

voivat he mahdollisesti pyrkiä joko vaikuttamaan päätöksentekoon tai pyrkiä muuttamaan 

muiden sisäistä käyttäytymistä yrityksessä omaa etua hyödyntävästi altruistiseksi. (Mazzola 

et al. 2011, 3–4). 

 

Perheyrityksissä omistaja-johtaja-asemassa oleville henkilöille on usein ominaista, että he 

tekevät investointipäätökset varsin karkealla tasolla, esimerkiksi ”tupakka-askin takakan-

teen luonnostellen”. Menetelmänä tämä on kuitenkin varsin kyseenalainen, sillä tällaisessa 
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tilanteessa ei välttämättä perehdytä päätöksenteon kannalta riittävästi mahdollisiin piileviin 

ja haitallisiin ongelmakohtiin. Tämä kuitenkin kuvaa perheyrityksen omistajan tapaa tarttua 

uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja varsin nopeaa ja joustavaa päätöksentekokykyä. No-

pea päätöksentekokyky voi toimia kilpailuetuna tilanteissa, joissa uuden liiketoimintamah-

dollisuuden kannalta ei ole merkittävää olla täysin oikeassa, vaan ensimmäisenä toimijana. 

Omistaja-johtajilla on tällöin asemastaan johtuen mahdollisuus järjestellä yrityksen resurs-

seja varsin luontevasti intuition tai näppituntuman perusteella. Perheyrityksessä erilaiset 

roolit usein kytkeytyvät yhteen johtavaan henkilöhahmoon, joka käytännössä johtaa ja to-

teuttaa yrityksen hallintotapoja. Tästä johtuen perheen määrittelemien arvojen ja tavoittei-

den sulauttaminen osaksi yrityksen toimintatapoja tapahtuu luonnollisesti. (Napoli 2012, 6). 

 

Perheyritysten governance-rakenteita on mahdollista kuvata Sharma et al. (2013) mukaan 

systeemillä, johon on kytketty yrityksen toiminnassa mukana oleva perhe, omistajuus ja yri-

tyksen johto. Systeemin tarkoituksena on koota ja tuoda ilmi säännöllisin väliajoin eri toimi-

joiden näkemyksiä liittyen perheen ja yrityksen tulevaisuuteen, toimintaan ja erilaisiin sopi-

muksiin. Lisäksi sen tarkoituksena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, eli se tuo yhteen omistajat, 

työntekijät ja perheen. Systeemiasettelulla on mahdollista tutkia ja tuoda ilmi perheyritysten 

governance-ympäristössä ilmeneviä herkkyyksiä ja epäkohtia, kuten esimerkiksi jäsenyy-

dessä, tehokkuudessa tai aktiivisuudessa. (Sharma et al. 2013, 5–6). 

 

Systeemissä toimijat yhdessä muodostavat hallituksen, jossa jokainen toimija tuo näkemyk-

sensä omalta toimialueeltaan. Jokainen toimija muodostaa ensin omat näkemyksensä val-

litsevista arvoista ja toimintatavoista toimialueelle ominaisissa tapaamisfoorumeissa. Tä-

män jälkeen toimijat tuovat tapaamisfoorumeissa muodostetut kannat hallituksen käsiteltä-

väksi. (Sharma et al. 2013, 6). 

 

Yrityksen johdon tarkoituksena on tuoda hallitukseen näkemyksiä operatiivisen toiminnan 

osalta yrityksen johtoryhmästä. Omistajien ääni vastaavasti kuuluu hallituksessa joko osak-

keenomistajia edustavan neuvoston, Family Officen tai perhesäätiön toimesta. Perheen 

ääntä hallituksessa edustaa perheneuvoston tai perhetapaamisen (Family Meeting) jäsen, 

joka tuo ilmi perheen näkemykset. Yhdessä hallituksen kokouksessa toimijoiden näkemyk-

set muodostavat pohjan perheyrityksen pitkäikäisyydelle ja arvon luomiselle. (Sharma et al. 

2013, 6). Keskusteluympäristö toimii samalla myös omistajaohjauksen virallisena kana-

vana. Kuviossa 9 on kuvattuna Hoyn ja Sharman kehittämä kolmiympyrämalli. 
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Omistajat

Hallitus

Johto

Perhe

- Osakeomistajien

neuvosto

- Family Office

- Perhesäätiö

- Yrityksen 

johtoryhmä

- Perheneuvosto

- Perhetapaamiset

 

Kuvio 9. Hoyn & Sharman kolmiympyrämalli keskustelusysteemistä (Sharma et al. 2013, 6) 

 

2.5.2 Perheyrityksen hallitus 

 

Yritysten hallitusta on mahdollista tarkastella joko agenttiteorian kautta kontrolli- ja valvon-

taelimenä, stewardship-teorian kautta palveluroolissa tai toimintaa tukevana ohjaus- ja neu-

vontaelimenä tai resurssiperustaisen teorian kautta strategisessa roolissa eli resurssina. 

Todellisuudessa kaikki esitellyt teoriat yhdistyvät käytännön hallitustoiminnassa enemmän 

tai vähemmän yhtäaikaisesti. Lähtökohtaisesti on kuitenkin selvää, että hallituksen jäsenet 

suorittavat omistajille palvelustehtävää, mutta samalla he tuovat yritykseen taustoistaan 

riippumatta tietoa ja yhteyksiä yrityksen ulkopuolelle. Strategiselta kannalta tarkasteltuna 

hallitusten jäsenten tausta ja yhteydet voivat muodostua korvaamattomiksi tilanteissa, jossa 

yrityksen toimintaympäristö muuttuu merkittävästi. (Napoli 2012, 6). 

 

Hallituksen jäsenet on tavallisimmin jaoteltu joko sisäpuolisiin (insider) tai ulkopuolisiin (out-

sider) jäseniin. Sisäpuolisen jäsenistön katsotaan koostuvan yritystä hallitsevasta per-

heestä ja yrityksessä työskentelevästä nykyisestä tai eläköityneestä entisestä johtajistosta. 

Ulkopuoliset jäsenet on vastaavasti jaoteltu joko yhteistyökumppaneihin (affiliate director) 

tai sitoutumattomiin johtajiin (independent director), joilla ei ole suoraa roolia yrityksen joh-

dossa. (Jensen & Meckling 1976, 2; Samara & Berbegal-Mirabent 2018, 3). Yhteistyökump-

panit ovat johtajia, joilla katsotaan olevan potentiaalia tai vaihtoehtoisesti heillä on aikai-
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sempia yhteyksiä yritykseen tai perheeseen. Esimerkkejä yhteistyökumppaneista ovat esi-

merkiksi lakimiehet, lainoittajat ja konsultit. Sitoutumattomilla johtajilla ei vastaavasti ole mi-

tään aikaisempia kytköksiä yritykseen tai perheeseen. (Samara & Berbegal-Mirabent 2018, 

3). 

 

Pääasiallisena erona yhteistyökumppaneiden ja sitoutumattomien johtajien välillä on suh-

teiden pituus yritykseen. Yhteistyökumppanit muodostavat tavanomaisesti pitkiä ja kestäviä 

liiketoimintasuhteita ylimmän johdon kanssa. Sitoutumattomat harvemmin palvelevat yrityk-

sessä yhtä kauan kuin sitoutuneet, joten he eivät myöskään muodosta yhtä vahvoja suhteita 

yrityksen ylimmän johdon tai perheen kanssa. Yhteistyökumppanit voivat huomattavasti 

helpommin toimia neuvonantajana perheyritykselle ilman, että heitä koetaan uhkana. Vas-

taavasti sitoutumattomat johtajat voidaan nähdä uhkana perheyrityksessä, sillä heillä voi 

olla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekokykyyn negatiivisesti. (Samara & Berbegal-Mira-

bent 2018, 3). 

 

2.6 Omistajuus 

 

Koiranen on määritellyt, että omistajuus voi tarkoittaa asemaa, rakennetta, tehtävää tai suh-

detta. Asema on tällöin omistajan status, joka asemoi ja määrittää omistajalle roolin ja iden-

titeetin. Rakenteena omistajuus on tilanteesta riippuva kokonaisrakenne, joka muodostuu 

erilaisista laillisista osaomistuksista. Osaomistukset voivat olla omistuksia esimerkiksi eri-

laisista yhtiöistä, joiden omistusosuus vaihtelee väliltä 0–100 %. Omistajuus tehtävänä tar-

koittaa sitä, mistä varsinainen omistaja on valmis kantamaan vastuun ja mitä työtä hän on 

valmis tekemään omistettavan kohteen hyväksi. Omistajuus suhteena taas tarkoittaa sitä, 

millainen suhde subjektin ja objektin välillä on. Subjektilla tarkoitetaan omistajaa ja objektilla 

omistettavaa kohdetta. Omistajuus voi olla joko hyvin läheistä tai etäistä ja se tuottaa erilai-

sia seuraamuksia, kuten oikeuksia ja velvollisuuksia. (Koiranen 2007, 8-12). 

 

Omistajuus ilmenee tyypillisesti joko taloudellis-laillisena omistajuutena, psykologisena 

omistajuutena tai sosiaalis-symbolisena omistajuutena. Sosiaalisesta näkökulmasta tarkas-

teltaessa omistajuus määritellään vuorovaikutussuhteessa omistajan ja muiden henkilöiden 

välillä. Tällöin omistajuus muodostuu vuorovaikutusten ja tulkintojen kautta. Taloudellis-lail-

linen omistajuus on sosiaalista omistajuutta, jossa erilaiset sopimukset, asetukset, lait ja 

yhteiskunta määrittelevät omistajuuden. Omistamisen oikeus on määritetty Suomessa pe-
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ruslakeihin. Operationaalinen omistajuus on erotettavissa taloudellis-laillisesta omistajuu-

desta siten, että operationaalisella omistajalla on oikeus käyttää, vaalia ja hoitaa kohdetta, 

jonka taloudellis-laillinen omistaja on operaattorille oikeuttanut. Operationaalinen omistaja 

ei tällöin kanna viimekädessä taloudellisia riskejä samassa suhteessa, kuin taloudellis-lail-

linen omistaja. (Koiranen 2007, 12–13). 

 

Psykologinen omistajuus on tunne, asenne tai mielentila siitä, että kohde kuuluu meille tai 

minulle. Psykologinen omistajuus on sidonnainen aikaan, sillä sen muodostuminen tapah-

tuu hitaasti, eikä se ole siirrettävissä helposti henkilöiden välillä. Psykologinen omistajuus 

perustuu ihmisen perustarpeisiin, sillä ihmisellä on tarve identiteetille, kyvylle hallita ja tun-

teelle omasta paikasta. Psykologinen omistajuus alkaa muodostua, kun ihminen tuntee koh-

teen riittävän hyvin ja tekee uhrauksia sen eteen, jonka myötä ihminen alkaa kokea hallin-

nan tunnetta. Psykologinen omistajuus voi ilmetä yhdessä taloudellis-laillisen omistajuuden 

kanssa tai ilman. Psykologinen omistajuus voi jäädä vaikuttamaan henkilöön pitkäksikin ai-

kaa kohteen poistamisen jälkeen. (Koiranen 2007, 13). 

 

Sosiaalis-symbolinen omistajuus ilmenee ihmissuhteiden ja tulkintojen välillä, eli se perus-

tuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tällöin ihminen pyrkii viestimään ympäristön kanssa 

erilaisilla valinnoillaan ja itseilmaisukeinoin. Sosiaalis-symboliselle omistajuudelle on tyypil-

listä statuksen tai sosiaalisen aseman julkituominen, kuten esimerkiksi kalliin auton omista-

minen. Tällöin ympäristö tulkitsee henkilön helposti varakkaaksi. (Koiranen 2007, 13). 

 

Kun omistajuutta tarkastellaan toiminnallisen luonteen kautta, huomataan, että omistajuu-

della on mahdollista tuottaa lisäarvoa markkinataloudessa. Omistajien ollessa riittävän pä-

teviä, tehtäväänsä oikein suhtautuvia ja aktiivisia, voivat he toimia merkittävässä roolissa 

yrityksen lisäarvon luonnissa. Hyvät ja aktiiviset omistajat tuovat yritykseen rahallisten re-

surssien lisäksi muita erilaisia resursseja, joilla voidaan taata yrityksen vaatima resurssi-

pohja. Lisäarvoa yritykseen on mahdollista luoda vain silloin, kun resursseja käytetään ja 

toiminta tuottaa vastiketta. Omistajaintressien toteuttaminen ja lisäarvon luominen yrityk-

selle on yrityksen hallituksen merkittävin yksittäinen vastuu. (Koiranen 2007, 15). 

 

Omistajien vaikutusvalta riippuu merkittävimmin yrityksen omistusrakenteesta. Hajautu-

neessa omistajakunnassa vallalla ja vaikuttavuudella on taipumus siirtyä ketjussa eteen-

päin joko hallitukselle, johdolle tai molemmille yhtäaikaisesti. Kuten aikaisemmin on todettu, 

omistajat voivat toimia yrityksessä keskitetysti kaikissa rooleissa: omistajana, hallituksessa 
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ja toimitusjohtajana. Vallan siirtymistä voidaan kuitenkin kontrolloida vahvan omistajastra-

tegian avulla. Vahvan omistajastrategian keskiöön on nostettu omistajaohjauksen päätök-

set, joilla omistajat voivat ohjata yrityksen suuntaa. (Lainema & Haapanen 2010, 25). On 

siis merkittävää, miten yrityksen osakkeet ja omistus ovat kokonaisvaltaisesti jakautuneet 

vallankäytön selkeyden kannalta tarkasteltuna. 

 

Hallituksen jäsenen ensisijaisena tehtävänä on ajaa yhtiön etua. Yhtiön edun tulisi ohjata 

myös toimitusjohtajan tekemiä valintoja ja päätöksiä, mutta johtoryhmätyöskentelyssä on 

havaittu syntyvän merkittäviä ristiriitoja siitä, miten yrityksen tavoitteet jäävät jäsenten edus-

tamien omien yksiköiden tavoitteiden varjoon. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa johtoryh-

män jäsenet riitelevät keskenään ja puolustavat omia yksiköitään. Sama ongelma voi kos-

kea myös omistajia, mikäli he eivät saa tuotua ilmi omaa tahtotilaansa ja näkemystään hal-

litustyöskentelyyn. Pitkään jatkuvat riitatilanteet voivat pahimmillaan lamauttaa johtoryhmän 

toiminnan kokonaan. (Ristikangas & Junkkari 2011, 32–33). 

 

Perheyrityksen omistajilla on erilaisia odotuksia liittyen yrityksen kehittymiseen. Omistuksen 

ollessa hajautunut ja jakautunut eri sukupolville, se voi oleellisesti johtaa tilanteeseen, joka 

vaikuttaa yrityksen mahdollisuuksiin toimia tulevaisuudessa. Ilmiötä voidaan karkeasti ku-

vata kuvion 10 mukaisella keinulauta-asetelmalla, jonka ääripäihin on sijoitettu arvon mak-

simointi ja osinkojen maksimointi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa omistus on jakautunut su-

kulaisten kesken, johtaa se erilaisiin omistajaodotuksiin ja eroihin. Yksi sukulaisista voi pyr-

kiä varmistamaan yrityksen jatkuvuutta sijoittamalla voittovaroja ja osaamistaan perheyri-

tyksen arvon maksimoimiseksi. Vastaavasti toinen sukulaisista, joka ei ole kiinnostunut yri-

tyksen tulevaisuudesta ja kehittämisestä, voi pyrkiä osinkojen maksimaaliseen kotiutuk-

seen. Osinkojen maksimoinnin tilanteessa päätöksenteon voidaan katsoa olevan lyhytjän-

teistä. Taiteilu omistajaodotuksien välillä vaikuttaa keinulaudan asentoon siten, että se mää-

rittää yrityksen jatkuvuuden tuleville sukupolville. Tilanteessa, jossa omistajuus ja omistaja-

odotukset ovat jakautuneet vieläkin isommalle joukolle, monimutkaistaa se tilannetta enti-

sestään (Ristikangas & Junkkari 2011, 33). 
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Osinkojen 

maksimointi

Arvon 

maksimointi

Lainassa tulevilta sukupolvilta

 

Kuvio 10. Omistajaodotukset ja niiden vaikutus (Ristikangas & Junkkari 2011, 33) 

 

2.7 Arvonluonnin malli 

 

Tässä osiossa käsitellään erilaisten teorioiden pohjalta muodostettua arvonluonnin mallia, 

jonka perusteella perheyrityksen taloudellista arvoa voidaan omistajuuden kautta kasvat-

taa. Arvonluonnin malli perustuu agenttiteoriaan, stewardship-teoriaan ja resurssiperustai-

seen näkemykseen. Johtuen resurssiperustaisen näkemyksen täydennyksenomaisesta 

luonteesta, arvonluonnin mallin pohjaksi on valittu erityisesti Sirmonin & Hittin (2003) lähes-

tymistapa. Teorioiden pohjalta on johdettavissa viisi erillistä tapaa luoda taloudellista arvoa 

omistajan asemaa hyväksi käyttäen. Arvoa on mahdollista luoda toimimalla aktiivisena 

omistajana, omistajan statuksen, synergiaetujen, omistajaohjauksen ja perheyrityksen ar-

vojen kautta. 

 

Corporate governancea itsessään on mahdollista tutkia useiden erilaisten teorianäkökul-

mien kautta, joista transaktiokustannusten taloustiede ja sidosryhmäteoria on agentti- ja 

stewardship-teorioiden rinnalla kaikkien tutkituimpia ja käytetyimpiä (Mallin 2013). Transak-

tiokustannusten taloustiede ja sidosryhmäteoria on jätetty arvonluonnin malliin liittyvien tar-

kasteluiden ulkopuolelle, mutta niillä on paikkansa osana corporate governance -tutki-

musta. Kuviossa 11 on havainnollistettu arvonluonnin mallin kytkeytyviä lähtökohtia. 
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Kuvio 11. Teorianäkökulmat arvonluonnin taustalla 

 

Kuviossa 12 on esitetty teorioista muodostettu periaatteellinen kuvio arvonluonnille. Mallin 

eri osia on käsitelty tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 
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Kuvio 12. Arvonluonnin malli 
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2.7.1 Aktiivinen omistaja 

 

Aktiviinen omistaja toimii aktiivisesti perheyrityksen päivittäisessä toiminnassa. Omistaja voi 

toimia yhtäaikaisesti omistajuuden lisäksi hallituksessa ja johtajana, riippuen yrityksen tilan-

teesta. Tällöin omistajalla on varsin helppoa osaltaan vaikuttaa yrityksessä syntyviin agent-

tikustannuksiin ja altruismin tasoon. Omistaja on myös aktiivisena toimijana voimakkaasti 

sitoutunut yritykseen ja näin ollen hän voi myös vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden tun-

teeseen yhteisöllisyydestä ja luottamuksen tasoon. Perheyrityksen omistajalla on usein eri-

laisia ei-taloudellisia tavoitteita yrityksen elinkaaren aikana, jotka myös osaltaan vaikuttavat 

siihen, että omistajalle muodostuu varsin voimakas kiintymys yritykseen. Tämä voi vaikut-

taa yrityksen investointirahoituksen saatavuuteen, johtuen haluttomuudesta laimentaa 

omistajuutta. 

 

Omistaja tuo yritykseen mukanaan runsaasti erilaisia resursseja, kuten inhimillistä ja sosi-

aalista pääomaa, kärsivällistä rahoitusta ja mahdollisesti selviytymispääomaa. Lisäksi hän 

voi aktiivisella toiminnalla sijoittaa yritykseen runsaasti erilaisia työpanoksia ja hänellä on 

mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi yrityksen hallintorakenteisiin. Tavallisesti aktiivisesti 

toimivalla omistajalla on varsin helppoa siirtää erilaiset mieltämänsä arvot yrityksen arvoiksi. 

Kuviossa 13 on kuvattu aktiivisen omistajan arvonluonnin ulottuvuutta. 
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Kuvio 13. Aktiivinen omistaja arvonluojana  
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2.7.2 Omistajan status 

 

Perheyrityksen arvoa on mahdollista kasvattaa omistaja-ainesta muokkaamalla. Tämä tar-

koittaa sitä, että toimintaan hankitaan mukaan omistajiksi sellaisia henkilöitä, joilla on joko 

statusarvoa perheyrityksen ulkopuolella tai pääsy erittäin poikkeuksellisiin ja merkittäviin 

resurssilähteisiin. Statusarvoa henkilö on voinut kerryttää toimimalla muissa yrityksissä tai 

vaihtoehtoisesti hän on hankkinut merkittävää kuuluisuutta muilla tavoin. Uudet omistajat 

tuovat perheyritykseen uutta osaamista ja kontakteja, mutta toisaalta he myös nostavat yri-

tyksen markkina-arvoa kuluttajien, materiaalitoimittajien, rahoittajien ja muiden sidosryh-

mien silmissä, johtuen henkilöiden kuuluisuudesta tai pääsystä poikkeuksellisiin resurssei-

hin. 

 

Uusien omistajien hankkiminen osaksi toimintaa laimentaa alkuperäisen omistajan vaiku-

tusvaltaa yrityksessä, mutta ongelmaa on mahdollista hallita tai torjua suunnitelmallisesti 

erilaisin sopimuksin tai osakesarjajärjestelyin. Kokonaisuudessaan uusien henkilöiden tulisi 

vähintäänkin ylittää tuotos-panos-suhde, eli heidän tuomansa arvo yritykseen on oltava 

suurempi kuin siitä koituvat kustannukset. Kuviossa 14 on kuvattu uusien omistajien statuk-

sesta muodostuvaa arvoa. 
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Kuvio 14. Omistajan status arvon luojana  
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2.7.3 Synergiaedut 

 

Yrittäjämäisesti toimiva omistaja voi pyrkiä hankkimaan perheyrityksen käyttöön lisää eri-

laisia resursseja, joiden avulla hän pyrkii luomaan lisää arvoa. Omistaja käyttää tällöin voi-

makkaasti sosiaalista pääomaa eli eri yhteyksiä organisaatioiden välillä. Verkostosta voi 

löytyä esimerkiksi vapaita laitteita, osaamista, työvoimaa tai materiaaleja, joita jalostamalla 

yritys voi luoda uusia tuotteita tai muodostaa kokonaan uusia arvoketjuja. 

 

Omistajalla voi olla omistuksia muista yrityksistä, jolloin hänellä voi olla mahdollisuus siirtää 

tai lainata resursseja käyttöönsä kohtuullisen vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Vas-

taavasti omistaja voi siirtää tai lainata perheyrityksestä resursseja muiden yksiköiden käyt-

töön, mikäli hän näkee sellaiselle tarvetta. Kuviossa 15 on esitetty synergiaetuja arvon-

luojana. 
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Kuvio 15. Synergiaedut arvonluojana  
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2.7.4 Omistajaohjaus 

 

Perheyrityksen omistajan on mahdollista vaikuttaa yrityksen toimintaan joko virallisesti yri-

tyksen hallituksen ja johdon kautta tai vaihtoehtoisesti epävirallisesti toimimalla itseriittoi-

sesti yrityksessä. Virallisesti toimiessaan omistajalla on mahdollista vaikuttaa osakkeen-

omistajia edustavan toimijan välityksellä yrityksen hallituksessa, jossa asiat käsitellään jär-

jestelmällisesti määräajoin. Omistajan sana on sitä painavampi, mitä enemmän hänellä on 

hallussaan omistuksia yrityksestä. 

 

Epävirallisesti toimiessaan omistajan on mahdollista ohittaa yrityksen hallitus ja johto, jolloin 

hän alkaa itseriittoisesti toteuttaa parhaaksi näkemiään toimia yrityksessä. Ei-perheyrityk-

sessä toiminta vaikuttaisi vähintäänkin poikkeukselliselta, mutta perheyrityksessä toiminta 

voi olla varsin tavanomaista ja joskus kenties jopa suotavaa. Määräävän omistajan on mah-

dollista esimerkiksi aiheuttaa yrityksessä yllättävä konfliktitilanne, jonka tarkoituksena on 

herätellä huonosti tehtäväänsä hoitanut hallitus tai yrityksen johto. Tämän tulisi suunnata 

konfliktin kohteita parempaan suoritukseen toiminnasta poistamisen uhalla. Kuviossa 16 on 

kuvattu omistajaohjauksen vaikutusta arvonluontiin. 
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Kuvio 16. Omistajaohjaus arvonluojana  
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2.7.5 Perheyrityksen arvot 

 

Perheyrityksen on mahdollista nostaa taloudellista arvoaan ilmaisemansa arvomaailman 

kautta. Ilmiö liittyy yrityksen hankkimaan maineeseen eli perheyrityksen kykyyn hallita mai-

nepääomaa, perhebrändiä tai brändi-identiteettiä. Brändi on käsitettävissä kilpailutekijänä, 

jonka rakentaminen vaatii perheyritykseltä usein merkittävästi aikaa. Brändi on usein miel-

lettävissä myös osaksi yrityksen markkinointia ja on liitettävissä sen tuotteisiin, palveluihin 

ja julkiseen imagoon. 

 

Perheyritykset luovat tavallisesti vahvoja ja pitkäikäisiä suhteita asiakkaisiinsa ja materiaa-

lintoimittajiinsa. Osasyy tähän on perheyrityksen kasvollisuus ja henkilöityminen, jolloin 

asiakas kokee miellyttäväksi henkilökohtaisen palvelun ja yhteistyön perheyrityksestä tun-

netun henkilön kanssa. Asiakas tietää siis tällöin, kenen ”ovesta astuu sisään”. Pienimmissä 

yrityksissä omistajien ilmaisemat arvot ovat usein rinnastettavissa suoraan yrityksen ar-

voiksi. Kuviossa 17 on havainnollistettu perheyrityksen arvojen viestintää arvojen luojana. 
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Kuvio 17. Perheyrityksen arvot arvonluojana  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tieteellistä tutkimusta tekevän tutkijan on valittava tutkimusongelmaansa soveltuvat tutki-

musmenetelmät, joilla pyritään ratkaisemaan tutkimusongelma. Oikean menetelmän valinta 

vaatii riittävän tarkan kuvan muodostamista ratkaistavasta ongelmasta.  Ratkaisun tuotta-

misen prosessiin on käytettävissä yleisiä tiedemaailman hyväksymiä ja testaamia menetel-

miä, jotka mahdollistavat periaatteellisesti luotettavan tiedon tuottamisen oikein tehtynä. 

Tutkijan tekemä lähestymistapa vaikuttaa myöhemmin valittuihin työkaluihin ja menetelmiin. 

(Kananen 2015, 64–65). 

 

Tutkimusstrategialla on tarkoitettu tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. 

Hirsjärven ajatusmalliesimerkin mukaisesti tutkimusstrategia on päätös, jossa valitaan, 

mennäänkö joen yli uiden, kävellen, lentäen vai purjehtien. Joki itsessään on nähty joko 

ongelmana tai tehtävänä. Tutkimusmetodi on kapeampi menetelmä, joka vastaa ajatusmal-

liesimerkin mukaisesti erityistä käytetyn veneen tai lentokoneen tyyppiä. Perinteisimmät tut-

kimusstrategiat keskittyvät joko kokeelliseen tutkimukseen, Survey-tutkimukseen tai ta-

paustutkimukseen (case study). (Hirsjärvi et al. 2009, 132–134). 

 

Survey-tutkimusstrategialle on tavallista, että siinä kerätään tietoa joukko-otannalla stan-

dardoidussa muodossa. Standardoitu muoto voi tarkoittaa esimerkiksi joko ennalta suunni-

teltua kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua. Survey-tutkimuksessa tunnetusta jou-

kosta valitaan otos yksilöitä, joilta aineisto kerätään. Aineistoa voidaan tämän jälkeen käyt-

tää kuvailemaan tai selittämään tutkittavaa ilmiötä. (Hirsjärvi et al. 2009, 134). 

 

Tutkijalla on mahdollisuus valita soveltuvin tutkimusmenetelmä tutkimuskysymyksiensä 

mukaisesti kolmen eri lähestymisvaihtoehdon väliltä. Lähestymistavat ongelman ratkaisuun 

ovat joko kvalitatiivinen tutkimustapa, kvantitatiivinen tutkimustapa tai näiden yhdistelmä. 

 

Kvalitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa tutkija käyttää aineistonkeruumenetelminä 

esimerkiksi erilaisia dokumentteja, havainnointia ja teemahaastatteluita. Kerätyn aineiston 

analyysimenetelminä kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä käytetään esimerkiksi mallin-

tamista, sisältöanalyysia ja keskusteluanalyysiä. Analyysistä muodostetaan johtopäätökset, 

joilla ratkaistaan tutkimusongelma. 
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Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelminä käytetään 

erilaisista kyselyistä ja tilastoista muodostettuja laskennallisia aineistoja. Määrällisen tutki-

muksen tutkimusaineistoja analysoidaan tilastotieteen mukaisilla matemaattisilla teknii-

koilla, kuten erilaisilla todennäköisyysjakaumilla, regressioanalyyseillä ja tilastoriippuvuuk-

silla. Tuloksista johdetuista johtopäätöksistä muodostuu ratkaisu tutkimusongelmaan. 

 

Tutkimusmenetelmiä, kvalitatiivista ja kvantitatiivista, voidaan myös käyttää toisiaan tuke-

vina lähestymistapoina, jotka eivät kilpaile keskenään. Täydentävinä suuntauksina niitä voi-

daan käyttää esimerkiksi siten, että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään kvantita-

tiivisen tutkimusmenetelmän eräänlaisena esikokeena. Tällä tavoitellaan mitattavien asioi-

den tarkoituksenmukaisuutta ongelmien kannalta. Menetelmiä voidaan myös käyttää yhtä-

aikaisesti rinnakkain, jolloin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän tuloksia voidaan laajentaa 

koskemaan koko aineistojoukkoa. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä voi toimia edeltä-

vänä vaiheena kvalitatiiviselle. Tällöin pystytään esimerkiksi kohdentamaan survey-tutki-

musta siten, että kyetään muodostamaan vertailturyhmiä kvalitatiivisen tutkimusmenetel-

män haastatteluja varten. (Hirsjärvi et al. 2009, 136–137). 

 

Joissakin tapauksissa tutkimuksia on kritisoitu niiden yksioikoisista menetelmävalinnoista. 

Useat eri tutkijat ovat suosineet erilaisten tutkimusmenetelmien yhdistämistä, koska ne tuo-

vat lähtökohtaisesti laajemman näkökulman ja lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Joiden-

kin tutkijoiden mukaisesti yhdellä tutkimusmenetelmällä toteutettu tarkastelu nähdään var-

sin kapea-alaisena ja heikkona tutkimuksena. Onkin siis suositeltu, että tutkija valitsee tut-

kimuskohteeseen useamman menetelmän joukon, jotka soveltuvat ongelmanratkaisuun. 

(Metsämuuronen 2011a, 115–116; Hirsjärvi & Hurme 2015, 38–39). 

 

Monimetodinen lähestymistapa vähentää niin sanottua perusteetonta varmuutta, joka ilme-

nee yhden tutkimusmenetelmän mukaisessa tapauksessa. Tällöin tutkija voi helposti pää-

tyä uskomaan, että on löytänyt omasta mielestään ”oikean” vastauksen tutkimuskysymyk-

seensä, kun toisella tukevalla menetelmällä voidaan mahdollisesti synnyttää toisenlaisia 

vastauksia. Vanhempi nimitys monimetodiselle lähestymistavalle on triangulaatio. (Metsä-

muuronen 2011a, 115–116; Hirsjärvi & Hurme 2015, 39). Monimetodisen tutkimusmenetel-

män huonoina puolina ovat tutkimukseen käytetyn ajan pidentyminen ja kustannusten 

kasvu (Hirsjärvi & Hurme 2015, 33). 
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Tutkijan on mahdollista valita työhönsä sopivimmat tiedonkeruumenetelmät useiden erilais-

ten tiedonkeruumenetelmien joukosta, joista haastattelu menetelmänä on tyypillinen. Haas-

tattelu on yksi käytetyimmistä tiedonkeruun muodoista ja erityisesti vapaamuotoisten haas-

tattelujen tai erittäin vähän strukturoitujen menetelmien käyttö on lisääntynyt. Tällaiseen 

haastattelutapaan on tavallisesti suhtauduttu varsin teknisesti, eikä sen käyttöä ole pidetty 

mitenkään ongelmallisena. Haastattelu on nähty yleisesti varsin joustavana menetelmänä 

ja sopivana erilaisiin tutkimuskohteisiin. Haastattelutilanne itsessään mahdollistaa tiedon-

hankinnan suuntaamisen ja sillä on mahdollista tuoda esiin erilaisia motiiveja. Lisäksi eri-

laisten haastatteluaiheiden järjestystä on tarvittaessa mahdollista muuttaa tilanteen mu-

kaan. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 34). 

 

Käsitteenä haastattelua on kuvattu Hirsjärven ja Hurmeen toimesta seuraavasti: ”Haastat-

telulla tähdätään informaation keräämiseen ja on näin ollen ennalta suunniteltua, päämää-

rähakuista toimintaa”. Haastattelutilanteessa haastattelija ei aina antaudu osalliseksi kes-

kusteluun, vaan haastattelu tapahtuu haastattelijan ehdoilla tai vähintäänkin hänen johdol-

laan. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 42). 

 

Haastattelun etuina nähdään esimerkiksi se, että ihminen on nähtävissä tutkimustilan-

teessa subjektina, joka on haastattelun aktiivinen osapuoli ja luo merkityksiä. Haastatelta-

valle on tällöin annettava mahdollisuus tuoda vapaasti ilmi niitä asioita, jotka häntä koske-

vat. Haastatteluilla halutaan pyrkiä selventämään vastauksia, syventämään tietoa tai jois-

sakin tilanteissa tutkia erityisen arkaluonteisia tai vaikeita asioita. Joskus haastattelun koh-

teena oleva aihe voi lähtökohtaisesti olla vähän tutkittu ja sen avulla pyritään luomaan nä-

kemystä ja pohjaa liittyen aiheeseen. Tällöin tutkija ei välttämättä voi ennakoida vastausten 

suuntia. Joissakin tapauksissa tutkija voi vastaavasti jo ennakkoon tiedostaa, että haastat-

telun aihe voi tuottaa monitahoisia ja moneen suuntaan viittaavia vastauksia. On kuitenkin 

tavallista, että haastateltavan puhe halutaan usein sitoa osaksi laajempaa kontekstia. (Hirs-

järvi & Hurme 2015, 35). 

 

Menetelmänä haastattelu sisältää kuitenkin joitakin ongelmia, jotka tutkijan olisi hyvä tie-

dostaa ennen haastattelun suorittamista. Aineiston keruun säätely tilanteen mukaan ja 

haastateltavien myötäily vaatii erityistä taitoa ja kokemusta, joka vastaavasti on saavutetta-

vissa kouluttautumalla haastattelijan rooliin. Tutkijan tulisi myös sisäistää se, että haastat-

telu eri vaiheineen vie aikaa ja aiheuttaa aina tutkijalle kustannuksia. Haastattelu itsessään 

voi sisältää useita virhelähteitä, jotka ovat joko haastattelijasta itsestään tai haastattelun 
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kohteesta johtuvia. Haastattelun laatua voi heikentää esimerkiksi haastattelun kohteen tai-

pumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia, jolloin se ei anna todellista kuvaa tutkitta-

vasta kohteesta. Vapaamuotoisen haastatteluaineiston käsittelyn on kuvattu usein olevan 

ongelmallista, sillä siinä ei ole olemassa erityisiä yleisesti hyväksyttyjä malleja. (Hirsjärvi & 

Hurme 2015, 35). 

 

Observointi eli havainnointi on kaikille tieteenhaaroille yhteinen ja välttämätön perusmene-

telmä tieteellisen tutkimuksen tekemiseksi. Havainnointi voi olla joko reaktiivista tai ei-reak-

tiivista, jolloin tarkastelun alainen kohde joko tietää olevansa havainnoinnin kohteena tai ei. 

Havainnointia voidaan käyttää myös käyttäytymisen tai kielellisten ilmaisujen tarkkailuun. 

Lähtökohtaisesti havainnoinnin on katsottu kuuluvan merkittävämmin kvantitatiivisen tutki-

musmenetelmän työkaluksi, mutta sitä voidaan käyttää onnistuneesti myös kvalitatiivisissa 

tutkimuksissa. Tieteellisesti toteutettu observointi voi olla joko hyvin kontrolloitua ja syste-

maattista tai vaihtoehtoisesti haastattelun yhteydessä toteutettua tarkkailua. (Hirsjärvi & 

Hurme 2015, 37). 

 

Tutkimushaastattelut eroavat toisistaan lähinnä strukturointiasteen perusteella, eli sillä, 

kuinka kiinteästi haastattelukysymykset on muotoiltu ja kuinka haastattelija jäsentelee tilan-

netta. Erilaiset haastattelut on jaoteltavissa erilaisiin haastattelulajeihin, joita ovat esimer-

kiksi formaali haastattelu, strukturoimaton haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu, teema-

haastatteluun, syvähaastattelu ja kvalitatiivinen haastattelu. Formaali haastattelu on luon-

teeltaan hyvin jäsennelty ja standardoidu lomakepohjainen haastattelumuoto, kun vastaa-

vasti strukturoimaton haastattelu on varsin vapaamuotoinen ja kysymykset avoimia. Tee-

mahaastattelu sijoittuu strukturoinnin mukaan tarkasteltuna edellä mainittujen välimaas-

toon. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 43–44). 

 

Teemahaastattelun katsotaan kuuluvan puolistrukturoimattomiin haastattelumenetelmiin. 

Puolistrukturoimattomalle haastattelumuodolle ei kuitenkaan ole muodostunut erityistä 

yleistä määritelmää siitä, kuinka se muodostuu. Yhteistä puolistrukturoiduille menetelmille 

on kuitenkin se, että jokin erityinen haastattelun näkökohta on lukittu, mutta ei läheskään 

kaikki. Erään näkökannan mukaisesti puolistrukturoimattoman haastattelun kysymykset 

ovat kaikille haastateltaville samat, mutta heillä on mahdollisuus vastata kysymyksiin omin 

sanoin. Toisen näkökulman mukaan haastattelijalla on mahdollisuus muokata haastattelu-

tilanteessa kysymysten sanamuotoja. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47). 
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Hirsjärvi ja Hurme ovat päätyneet nimittämään puolistrukturoitua haastattelumenetelmää 

väitöskirjatutkimuksiensa pohjalta teemahaastatteluksi, sillä tavallisesti puolistrukturoitu 

haastattelu on kohdennettu erinäisiin teemoihin, joista haastatteluissa keskustellaan.  Ter-

minä teemahaastattelua ei löydy muista kielistä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä toteu-

tettaisi samankaltaisesti muuallakin. Teemahaastattelu eroaa fokusoidusta haastattelusta 

siinä, että se ei edellytä tieteellisesti aikaansaatua kokemusta haastateltavissa. Teema-

haastattelun pohjalta odotetaan tällöin, että yksilöiden ajatuksia, uskomuksia, kokemuksia 

ja tunteita on mahdollista tutkia. Tällöin on korostettu haastateltavien määritelmiä ja elä-

mysmaailmaa tilanteesta. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48). 

 

Teemahaastattelun on nähty sijoittuvan lähemmäs strukturoimatonta kuin strukturoitua 

haastattelua. Puolistrukturoitu asetelma johtuu siitä, että haastatteluun valitut teema-aiheet 

koskevat kaikkia haastateltavia. Vastaavasti siltä kuitenkin puuttuu strukturoidulle lomake-

haastattelulle ominainen tarkkaan mietittyjen kysymysten asettelu ja järjestys. Teemahaas-

tattelun etuna on nähty se, että se ei ole sidottu tarkasti haastatteluiden määrään, erilaisiin 

lähestymistapoihin tai siihen, kuinka syvällisesti haastattelussa asioista puhutaan. Lähesty-

mistavat tässä tapauksessa koskevat valintaa kvalitatiivisten tai kvantitatiivisten tutkimus-

menetelmien välillä. Teemahaastattelulla tuodaan kuuluviin tutkittavien ääni ja se toisaalta 

myös vapauttaa haastattelun tutkijan näkökulmasta. Teemahaastattelu mahdollistaa haas-

tateltavien ihmisten tuovan ilmi oman merkityksensä ja tulkintansa käsiteltävästä asiasta ja 

sen, kuinka ne muotoutuvat vuorovaikutuksesta johtuen. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48). 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen, empiirinen tutkimusme-

netelmä. Tutkimuksen teorian ja käytännön suhde valittiin teoriasta käytäntöön eli deduktio. 

Deduktiota on käytetty Kanasen tekemän tutkimusotteiden vertailun mukaisesti enemmän 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kuin kvalitatiivisessa (Kananen 2015, 66).  Tiedonkeruu-

menetelmiksi valittiin dokumenttitarkastelu ja asiaa tarkentavat teemahaastattelut. Analyy-

simenetelminä käytettiin haastatteluiden perusteella muodostunutta sisältöanalyysiä ja mal-

lintamista. 

 

3.1 Tutkimusaineisto ja aineiston analysointi 

 

Tämän diplomityön tutkimusaineisto on mahdollista jakaa tutkimuksen kannalta kahdeksi 

erilliseksi vaiheeksi ja kokonaisuudeksi. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin laajasti tut-
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kimuskysymyksiin liittyviä teorialähtökohtia erilaisten dokumenttien ja kirjallisuuden poh-

jalta. Näkemysten pohjalta muodostettiin teoreettinen arvonluonnin malli, jonka tarkoitus on 

toimia lähtökohtaoletuksena myöhemmässä vaiheessa tutkimusta. Edellä mainitut toimet 

voidaan käsittää ensimmäisenä kokonaisuutena. Tutkimuksessa käytettyjen kirjallisuusläh-

teiden ja dokumenttien etsimisessä käytettiin hyödyksi Lappeenrannan tiedekirjaston haku-

järjestelmää ja Google Scholaria. Toinen vaihe käsitti teemahaastattelujen suunnittelun, to-

teutuksen, litteroinnin ja analysoinnin. Teemahaastatteluiden perusteella muodostuneita 

näkemyksiä peilattiin esiteltyihin teorialähtökohtiin ja muodostettuun malliin. Tämä koko-

naisuus vastaavasti muodosti tutkimusaineiston toisen kokonaisuuden. Kuviossa 18 on 

koostettu tässä diplomityössä käytettyjen merkittävien lähteiden viittausmääriä Google 

Scholarin mukaisesti. Kuvio 18 sisältää toukokuuhun 2018 mennessä löydettävissä olleet 

viittaukset. 
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Kuvio 18. Käytettyjen lähteiden viittausmäärät Google Scholarin mukaisesti 

 

Teemahaastatteluiden teemoiksi valittiin neljä erillistä osioita, joista ensimmäinen osa kä-

sitteli haastateltavaa yritystä yleisesti. Ensimmäisen teemaosion kysymysten tarkoituksena 

oli toimia haastattelun pohjustuksena. Toinen osio käsitteli yrityksen omistajia, hallitusta ja 
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toimitusjohtajaa, joilla pyrittiin selvittämään yrityksen governance-rakenteita. Kolmas osio 

oli varattu arvoille, joilla selvitettiin haastateltujen perheyritysten arvomaailmaa ja kuinka ne 

viestivät siitä. Kolmanteen osioon oli liitetty osaksi myös yksi osatutkimuskysymys, jolla py-

rittiin selvittämään suoraan haasteltavien näkemystä asiasta. Neljäs osio oli varattu haas-

tateltaville itselleen, jossa he saivat vapaasti kommentoida haastattelua tai keskustella ylei-

sesti asioista. Koko kysymyslomake on nähtävissä liitteenä 1. Teemahaastattelujen ydinky-

symykset muodostettiin johtamalla ne esitellyistä teorioista. Haastattelun kannalta tärkeim-

mät teemakysymykset oli sijoitettu osioihin kaksi ja kolme, jotka sisälsivät seuraavat kysy-

mykset: 

• Kertoisitteko yrityksenne omistajista ja taustoista? 

• Kertoisitteko yrityksenne hallituksesta, sen tavoista toimia ja lyhyesti henkilöiden 

taustoista? 

• Miten yrityksessänne omistajaohjaus toimii/muodostetaan strategia? 

• Mitä arvoja perheyrityksellänne on? Mitä arvoja perheyritys viestii ulospäin? 

• Onko perheyritysten arvojen muuttaminen sallittua, jos se mahdollistaisi ja kannus-

taisi yrityksen kasvuun? 

 

Haastattelut suoritettiin yritysten omissa toimitiloissa ja ne tallennettiin erilliselle kannetta-

valle tallentimelle. Haastattelujen jälkeen suoritettiin tallenteiden purku tekstiksi eli litterointi. 

Litterointia tehdessä tutkija pyrki muuntamaan puheen mahdollisimman tarkaksi tekstiksi. 

Tästä johtuen myöhemmässä analyysissä käytetyt tekstit voivat sisältää murretta. Taulu-

kossa 3 on nähtävissä yhteenveto haastatteluiden pohjalta tuotetusta litterointiaineistosta. 

 

Taulukko 3. Yhteenveto haastatteluaineistosta 

Yritys Litteroidun tekstin pituus Kesto Haastatteluaika 

A 5 882 sanaa 1 h 30 s 7.6.2018 

B 5 774 sanaa 54 min 10 s 14.6.2018 

C 7 088 sanaa 1 h 22 s 14.6.2018 
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3.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimukseen liitetään tavanomaisesti käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti. Molemmilla kä-

sitteillä kuvataan tutkimuksen luotettavuutta, mutta niillä on keskenään erilainen merkitys. 

Validiteetti tarkastelee luotettavuutta siten, onko tutkimus mitannut todellisuudessa sitä, 

mitä sillä on lähtökohtaisesti pyritty tutkimaan. (Metsämuuronen 2011a, 65). Reliabiliteetti 

vastaavasti tarkastelee tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimuksessa käytetty mittari on reli-

aabeli, mikäli toistomittausten tulokset ovat riittävän lähellä alkuperäisiä mittaustuloksia. 

(Metsämuuronen 2011a, 74). Merkittävimmät tutkimuksen validiteettiin vaikuttavat epä-

luotettavuuden lähteet ovat poistettavissa hyvällä tutkimusasetelmalla, teorian johtamisella 

ja muodostamalla oikeita käsitteitä, sekä otannalla. (Metsämuuronen 2011a, 65). 

 

Validiteettia on mahdollista tarkastella joko ulkoisen tai sisäisen näkemyksen kautta. Ulkoi-

nen validiteetti keskittyy tutkimuksen yleistettävyyteen. Mikäli tutkimus on yleistettävissä, 

on tällöin mahdollista selvittää, mihin ryhmiin se kuuluu. Ulkoisessa validiteetissä tällöin 

keskiöön nousee tutkimusasetelma, jossa on pyritty poistamaan luotettavuuteen vaikuttavat 

uhat mahdollisimman tarkasti. Sisäisellä validiteetilla vastaavasti kuvataan tutkimuksen 

omaa luotettavuutta. Metsämuurosen mukaisesti sisäinen validiteetti vastaa tyypillisesti ky-

symyksiin: ”Ovatko käsitteet oikeita? Onko teoria oikein valittu? Onko mittari oikein muo-

dostettu? Mitataanko mittarilla sitä mitä on tarkoitus? Mitkä tekijät mittaustilanteissa vaikut-

tavat luotettavuutta alentavasti?”. (Metsämuuronen 2011a, 65). Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa sisäisen ja ulkoisen validiteetin toteutuminen on toisenlaista kuin kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa. Kvalitatiivisessa lähestymistavassa sisäinen validiteetti on nähty tutkijan tie-

teellisen otteen ja tieteenalan osaamisena, kun taas ulkoisella validiteetilla on tarkoitettu 

tehtyjen johtopäätösten, tulkintojen ja aineiston välillä toteutettujen johtopäätösten pysy-

vyyttä. (Metsämuuronen 2011b, 200). 

 

Tutkimuksen toistettavuus eli reliabiliteetti on mahdollista muuttaa mitaksi, jolloin puhutaan 

reliaabeliuskertoimesta. Reliabiliteetti on mahdollista laskea kolmella eri tavalla: toistomit-

tauksilla, rinnakkaismittauksilla tai sisäisen konsistenssin menetelmällä. Toistomittaukset 

on toteutettu samalla mittarilla, mutta eri aikaan. Rinnakkaismittaukset on toteutettu saman-

aikaisesti eri mittareilla ja sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden tapauksessa, samaan 

aikaan ja samalla mittarilla. Menetelmistä toistomittaukset ovat alttiimpia virheille, sillä mi-

tattu ilmiö voi muuttua mittausten välissä. (Metsämuuronen 2011a, 75). Yleisesti on suosi-

teltu, että mikäli mittarin reliabiliteetti ja validiteetti on ennakkoon varmistettu ja se soveltuu 
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käytettävään aineistoon, olisi tutkijan suotavaa käyttää tällaista mittaria. Muussa tapauk-

sessa tutkijan on luotava oma mittari, jonka luotettavuus on suoraan verrannollinen tutki-

muksen luotettavuuteen. (Metsämuuronen 2011a, 67–68). 

 

Ihmistieteellisen tutkimuksen luonteesta johtuen nousee lähtökohdaksi tutkittavan ilmiön 

luonne ja tutkimusmenetelmien vastaavuus. Tästä johtuen ei voida suoraan sanoa, onko 

tutkimukseen valittu tutkimusmenetelmä itsessään luotettava tai epäluotettava vaan luotet-

tavuus syntyy suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Pohtimalla luotettavuutta pyritään saamaan 

vahvistus sille, etteivät tutkimuksessa saavutetut tulokset ole seurausta satunnaisista asi-

oista. Tarkastelijan on mahdollista siis todeta ja tuloksista on mahdollista löytää ne tulkinnat, 

joihin tutkija on päätynyt tutkimuksessaan. (Metsämuuronen 2011b, 202). 

 

Tutkimuksessa luotettavuutta on pyritty parantamaan hyödyntämällä triangulaatiota. (Met-

sämuuronen 2011a, 266; Metsämuuronen 2011b, 202; Hirsjärvi & Hurme 2015, 39). Trian-

gulaatiossa ilmiötä on tutkittu eri perspektiiveistä tulosten selkeyttämiseksi, esimerkiksi eri-

laisten teorioiden kautta. Tutkimuksen eri vaiheissa tutkija on pyrkinyt pysymään neutraa-

lina ja puolueettomana, myös haastatteluita tehdessään. Johtopäätöksien veto on toteutettu 

vuorottelemalla hankitun aineiston, mallintamisen ja teorian välillä. Raportointia suoritta-

essa tutkija on pyrkinyt kuvaamaan ilmiöitä mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti si-

ten, että myös lukijalla on mahdollisuus luoda tulkintoja ja johtopäätelmiä tutkimuksesta.  
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4 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Haastattelujen kohteeksi valittiin kolme keskenään erilaista perheyritystä eri puolelta Suo-

mea. Haastattelut toteutettiin kesäkuun 2018 aikana tapaamalla valittujen perheyritysten 

omistajat henkilökohtaisesti. Jokaiseen haastatteluun oli varattu tunnin verran yhteistä kes-

kusteluaikaa. Haastattelut jokaiselle haastateltavalle toteutettiin samoilla teemoilla ja kysy-

mysrungolla, mutta kysymysten järjestys saattoi kuitenkin vaihdella keskustelun kulun mu-

kaisesti. Haastattelujen yhtenä tavoitteena oli luoda kuvaa siitä, miten haastateltavat näki-

vät käsiteltävänä olevat teemat omasta näkökulmastaan. Tästä syystä haastattelujen sisäl-

löt eivät ole keskenään suoraan täysin vertailukelpoisia. Haastattelujen kohteet on jätetty 

tässä tutkimuksessa tuntemattomiksi. Haastateltavat yritykset valikoitiin satunnaisotannalla 

yritystietokannasta ja niiden soveltuvuus tarkastettiin perheyritysten liiton määritelmien mu-

kaisesti. Kohdehenkilöiksi haastatteluihin valikoitiin yrityksen toimitusjohtajat. 

 

Haastatelluista kohteista yritys A toimii tekstiiliteollisuuden alalla, joka kehittää, tuottaa ja 

valmistaa erilaisia lopputuotteita. Yrityksessä on hiljattain saatu päätökseen sukupolven-

vaihdos. Yrityksen liikevaihtoluokka on noin 15 miljoonaa euroa ja se on alun perin perus-

tettu 1980-luvulla. Yritys B toimii tilitoimistopalveluita tuottavalla taloushallinnon alalla. Yri-

tys työllistää haastattelujen hetkellä 22 työntekijää, sen liikevaihtoluokka on noin 1,5 miljoo-

naa euroa ja se on toteuttanut osittaisen sukupolvenvaihdoksen. Yrityksen toiminnassa on 

mukana perheenjäseniä, joilla on omistuksia muista yrityksistä, jotka toisaalta osaltaan tu-

kevat haastatellun yrityksen toimintaa. Yritys B on perustettu 1980-luvulla. Yritys C toimii 

elintarviketeollisuudessa ja on myös samalla otannan vanhin yhtiö. Yritys C on perustettu 

alun perin 1930-luvulla ja työllistää vakituisesti vähintään 175 henkilöä. Yritystä hallitsee 

kolmannen sukupolven henkilö, mutta omistusta on järjestelmällisesti siirretty jo neljännelle 

sukupolvelle. Yrityksen liikevaihtoluokka on 100 miljoonan euroa. 

 

Tarkasteltaessa haastateltujen yritysten henkilöiden rooleja, havaitaan, että henkilöiden si-

säiset rooliasetelmat ovat hyvin samankaltaisia. Yritys A:n toisen sukupolven toimitusjoh-

taja toimi yrityksen merkittävänä enemmistöomistajana, hallituksessa ja toimitusjohtajana. 

Yritys B:ssä haastateltu toimitusjohtaja on perheyrityksen ensimmäisen sukupolven edus-

taja, joka toimi yrityksen enemmistöomistajana, hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjoh-

tajana. Yritys C:n toimitusjohtaja toimi yrityksen enemmistöomistajana, hallituksessa ja toi-

mitusjohtajana. Taulukossa 4 on nähtävissä yhteenveto haastatelluista yrityksistä. 
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Taulukko 4. Yhteenveto haastatelluista perheyrityksistä 

Yritys Rooli perheyrityksessä Toimiala Liikevaihtoluokka 

A Omistaja/hallitus/toimitusjohtaja Tekstiiliteollisuus 15 M€ 

B Omistaja/hallitus/toimitusjohtaja Tilitoimistopalvelut 1,5 M€ 

C Omistaja/hallitus/toimitusjohtaja Elintarviketeollisuus 100 M€ 

 

4.1 Yritys A:n teemahaastattelu 

 

Alun perin yritys A:n on perustanut toimitusjohtajan setä. Hieman myöhemmin toiminnan 

kehittyessä ja vakiintuessa mukaan liittyivät toimitusjohtajan isä ja äiti, jolloin myös yrityksen 

omistajuus alkoi siirtyä merkittävästi toimitusjohtajan perheelle. Lopullisesti omistajuus siir-

tyi toimitusjohtajan perheelle vuoden 2000 aikana. Yrityksessä on tehty sukupolvenvaihdos, 

joka toteutettiin järjestelmällisesti, hallitusti ja pitkäjänteisesti. Haastattelun hetkellä toimi-

tusjohtaja ja hänen sisarensa ovat perheyrityksen pääomistajia noin 70 % osuudella. Per-

heen isä omistaa yrityksestä noin 20 % ja toimii yrityksen hallituksessa. Yrityksestä 10 % 

omistaa yrityksessä pitkään toiminut avainhenkilö, joka ei kuulu perheeseen. Omistajia yri-

tyksessä on siis yhteensä neljä kappaletta, joista kolme on toiminut aktiivisesti yrityksen 

päivittäisessä toiminnassa. Haastattelussa omistajista kellään ei ilmennyt omistuksia 

muista yrityksistä. Yritys on toteuttanut hallitun kasvamisensa orgaanisesti. 

 

Yritys A:n nykyisistä omistajista toimitusjohtaja ja hänen sisarensa ovat molemmat suorit-

taneet maisterin tutkinnon yliopistossa. Molemmat ovat työskennelleet aiemmin muissa yri-

tyksissä ennen nykyistä uraansa perheyrityksessä. Yrityksen pienomistajiin kuuluva avain-

henkilö on suorittanut viimeisimmäksi eMBA-koulutuksen ja on työskennellyt myös muissa 

yrityksissä ennen uraa yritys A:ssa. Hänen muu koulutustaustansa ei selvinnyt haastattelun 

pohjalta. Perheen isän koulutustausta ja työhistoria jäi haastattelun perusteella myöskin hä-

märän peittoon. Toimitusjohtajan sanoin: ”[– –] hyvin vähän opiskellut... mies on. Sillä ta-

valla. Hän on käynyt jonkun... jonkun sellaisen hyvin lyhyen tutkinnon.”. Taulukossa 5 on 

nähtävissä yhteenveto yritys A:n taustoista. 
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Taulukko 5. Yhteenveto yritys A:n omistajuudesta ja koulutustaustoista 

Henkilö Jaottelu perheyrityssysteemin 

mukaisesti 

Omistusten 

määrä (%) 

Koulutusaste 

A Perhe/omistaja/liiketoiminta n. 35 % Ylempi korkeakouluaste 

B Perhe/omistaja/liiketoiminta n. 35 % Ylempi korkeakouluaste 

C Perhe/omistaja/liiketoiminta n. 20 % – 

D Omistaja/liiketoiminta n. 10 % eMBA-koulutus 

 

Yritys A:n hallitukseen kuuluvat kaikki omistajat, joista toimitusjohtajan sisar toimii hallituk-

sen puheenjohtajana. Lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi ulkopuolista jäsentä, jotka eivät 

muutoin ole kytkeytyneet yrityksen toimintaan. Hallitustoiminta otetaan perheyrityksessä 

vakavasti ja sen nähtiin tuovan merkittävää lisäarvoa yritykselle. Ulkopuolisten hallitus-

jäsenten koettiin lisäävän yritykseen erityisosaamista, vertaistukea ja ulkoista näkemystä, 

mutta toisaalta heidän nähdään toimivan eräänlaisina tarkkailijoina, jotka kyseenalaistavat 

ja haastavat perheyrityksen omistajien ideoita. Tällä tavalla omistajat pyrkivät estämään 

perheyrityksen omistajien näkökantojen ja ajattelutapojen suppeutumista. Haastattelun mu-

kaan perheyritys on käyttänyt toiminnan tukena myös merkittävästi konsultteja, jotka ovat 

tuoneet osaamista tai näkemystä liittyen erilaisiin perheyrityksen tilanteisiin. 

 

Toimialasta johtuen perheyritykselle on tavallista, että sen talous on tiukoilla kaksi kertaa 

vuodessa. Haastattelijan tiedustellessa toimitusjohtajalta sitä, että kuinka omistajat ovat täl-

löin toimineet kyseisessä tilanteessa: 

 

”Kun me ollaan tällaisessa bisneksessä, esimerkiksi kun ajatellaan talviseson-

kia. Mehän ruvetaan niinkun... itseasiassa meidän niinku... talvituotanto pyörii 

jo täysiä tällä hetkellä. Ja voit varmasti kuvitella, että rahat niistä talvituotteista 

ei oo vielä läheskään tilillä, eikä oo niinku lähikuukausinakaan. [– –] Ja kyllä 

siinä kohdassa niinkun… tämmöisiä lyhytaikaisia lainoja yritykselle on myös 

omista varoista annettu. Että sillä lailla lyhytaikaista kassatilanteeseen mu-

kautumista on.”. 

 

Haastattelijan tiedustellessa perheyritys A:n omistajien suhtautumista yrityksen investoin-

teihin, yrityksen toimitusjohtaja vastasi seuraavasti: 
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”No, me investoidaan jatkuvasti. Sen takia, että että ei tulisi semmoista… 

niinku semmosta suurta, niinku läjää kerralla hoidettavaksi. Että jatkuvasti asi-

oita tekemällä, niin ei tule sit semmosia yllätyksellisiä valtavia vuosia, ei pitäs 

tulla. [– –] Kyl niinkun… yritykseen investoidaan, niinku mielellään. Kyl me 

niinku tulevaisuutta tässä rakennetaan… meidän katsonta on kaukana, eikä 

lähellä. [– –] Mut sitte ku kysyit, että miten me suhtaudutaan niihin, niin kyl me 

selvästikin positiivisesti suhtaudutaan, kun ollaan valmiita tekeen sitten… te-

kemään tällaisia investointeja.”. 

 

Erääksi hallituksen hyödyntämisen esimerkiksi yritys A:n toimitusjohtaja esitteli seuraavan 

tapauksen: 

”Esimerkiksi, no jos ajatellaa tää ERP-projekti. Sillon kun me vietiin tämä asia, 

että me... meiän selkee ongelma oli se, että meidän myynnin ennustaminen 

on liian manuaalista. Me laskettiin meidän myyntejä per tuote per kuukausi, 

niinku manuaalisesti läpi. Se oli hirvittävän työlästä. Ja meillä oli vaikee pysyä 

perässä, et sitä piti tehdä niin intensiivisesti. Ja samalla sitten huomattiin, että 

meidän tuotannonsuunnittelu, mikä liittyy myös myynnin ennustamiseen. [– –

] Se hallinto oli niin hankalaa, että me kaivattiin apua siihen. Ja me mentiin 

sitte tämän ongelman kanssa sinne hallitukseen ja me ajateltiin, että me han-

kitaan joku uusi tilastointijärjestelmä, joka on meiän vanhan ERP:n rinnalla. 

Mutta me tultiinkin sitten loppujen lopuksi sieltä pois semmoisen päätöksen 

kanssa, että me pistetään kokonaan uusiksi. [– –] Että ei pelkästään menty 

laittaa tilastointijärjestelmää vaan ERP uusiksi. Että se muuttui keskustelun 

aikana näin.”. 

 

Hallitustyöskentely on yritys A:ssa hyvin järjestelmällistä ja se järjestää varsin säännöllisesti 

hallituksen kokouksia. Hallituksen kokouksen järjestämisfrekvenssiksi haastattelussa ilmoi-

tettiin minimissään neljä kertaa vuodessa, tavallisemmin kuitenkin viisi kertaa vuodessa. 

Omistajien tavoitteena oli pitää hallitustyöskentely aitona siten, ettei käsiteltävistä asioista 

päätetä jo ennakkoon ennen tulevan hallituksen kokousta. Yritys A:n toimitusjohtaja kokee, 

että ennakkoon asioista päättäminen on ajanhukkaa kaikille hallituksen osapuolille. Haas-

tattelun mukaisesti perheyritys A:n toimitusjohtaja katsoo, että myös perheyrittäjyys vaatii 

jonkinlaisia rakenteita. Toimitusjohtajan mukaan perheyritys A:n nykyinen hallintorakenne 

on riittävä yrityksen nykytilanteeseen nähden. 
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Perheyrityksessä on järjestetty satunnaisesti tarpeen vaatiessa myös epävirallisia omista-

jien välisiä kokouksia. Omistajat ovat tyypillisesti keskustelleet epävirallisissa omistajako-

kouksissa asioista, jotka joko vaikuttavat yrityksen toimintaan merkittävästi, ne vaativat 

omistajien hyväksynnän ja keskinäisen tuen tai ne vaativat yhteistä konsensusta. Yritys A:n 

toimitusjohtaja kertoi seuraavan esimerkkitapauksen liittyen omistajien välisiin epävirallisiin 

kokouksiin: 

”No jos ajatellaan... no esimerkiksi tätä tuotantoprosessien läpikäyntikäymistä 

ja siihen liittyvää projektia, mikä nyt aloitettiin. Itseasiassa… meillä viime 

vuonna oli paljon vaikeuksia tuotannossa. Siitä tuli sitten jälkitoimituksia. Mä 

aloin sitten mun sisaren… kun hän on hallituksen puheenjohtaja. Niin mää 

hänen kanssa juttelin siitä, että mä toivon, että tälle vuodelle me otetaan hal-

litukseen semmoseksi kärkiteemaksi tuotantotyöskentely. Ja prosessien läpi-

käynti. Että tää mun näkemyksen mukaan [– –] jos me jatketaan näin, niin se 

aiheuttaa sen, että meidän kasvu loppuu. [– –] Ja [hän] sitte sano, että hän 

näkee tän: ”Et joo, kyllä se käy”. Sen jälkeen me itseasiassa vielä keskusteltiin 

siitä niiku omistajien kesken [– –] ennenkun vietiin se sitten hallitukseen.”. 

 

Yritys A:n toimitusjohtaja näki, että ulkopuoliset hallituksen jäsenet auttavat heitä merkittä-

västi yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa. Toimitusjohtajan mukaan, kun yritys A:n 

hallitukseen valitaan uutta henkilöä, painottivat omistajat henkilöltä tehtävään riittävää 

osaamista, mutta lisäksi myös sitä, että henkilö on niin sanotusti ”hyvä tyyppi”. Toimitusjoh-

taja kuvasi haastattelussa hankintaprosessia seuraavasti: 

 

”Siis meidänhän tyylihän on semmonen, et esimerkiks kun me haettiin uutta 

hallituksen jäsentä, niin haettiin tietynlaista osaamista. Et oli mietinnässä, että 

minkälaista osaamista me tarvitaan. Mutta kun me haastateltiin potentiaalisia 

uusia henkilöitä, niin ensisijaisesti me haetaan sitä semmosta tyyppiä, jonka 

kanssa me halutaan tehdä töitä. [– –] Mä haluan, että mua arvostetaan... ja 

mun yhtiökumppaneita arvostetaan. Ja mun mielestä hyvä keskustelu on ni-

menomaan vaan, että arvostetaan sitä toista henkilöä ja hänen osaamistaan. 

Ja sitten kun haastatteluja tehdään tällaisista lähtökohdista, niin kyllähän 

sieltä tulee, lähes aina ihmisiä, jotka on intohimoisesti niin kuin mukana siinä 

ja heitä kiinnostaa oikeasti.”. 
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Teoreettisen näkökulman mukaisesti tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että perheyritys A:n omis-

tajat ovat määritelleet yrityksen ihmiskäsityksen stewardship-teorian mukaisesti. Hallituk-

sen jäsenet pyrkivät tällöin toimimaan merkittävästi kollektiivisen edun puolesta ja itsensä 

toteuttamisen vuoksi. Perheyrityksen toimitusjohtaja kuvailikin erityisesti suhdetta ulkopuo-

lisiin hallitusjäseniin seuraavasti: 

 

”[– –] ja he ovat tekemässä siellä muutakin, kuin työtään että. Että kyllä me 

tiedetään toistemme elämistä todella paljon... ja jutellaan monenlaisista asi-

oista. Että kyllä se niinkun siinä mielessä on... sellainen kutsumusammatti, 

jotka meillä on ollut mukana. Mut joo... kylhän me niinkun palkkiotkin makse-

taan tietenkin.”. 

 

Omistajaohjauksen kannalta tarkasteltuna yritys A:n omistajien tahtotila näkyy merkittävim-

min hallitustyöskentelyn kautta. Haastattelun mukaan yritys A:n omistajat määrittelevät vuo-

sittain yritykselle erilaisia tavoitteita ja rajoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen teke-

mään tulokseen ja kasvuun. Määrittelyt liitetään osaksi yrityksessä muodostettavaa strate-

giaa ja niiden pohjalta hallituksessa muodostetaan seuraavan kauden avainprojektit, joilla 

pyritään saavuttamaan tavoitteet. Omistajat toimivat aktiivisesti yrityksessä johtajina ja toi-

saalta usein avainprojektien vetäjinä. Omistajat pyrkivät jatkuviin maltillisiin investointeihin 

ja näkivät ne panostuksina yrityksen tulevaisuuteen. Yrityksen omistajat toteuttavat yrityk-

sessä jonkin verran ei-taloudellisia toimia. Ei-taloudelliset toimet liittyvät tiettyjen sidosryh-

mien paikalliseen tukemiseen, yrityksen työolojen parantamiseen ja houkuttelevuuteen työ-

paikkana. 

 

Keskusteltaessa perheyritys A:n arvoista, toimitusjohtaja ilmoitti yrityksen nykyisiksi arvoiksi 

eräänlaisen näkökannan tai eräänlaisen yrityksen ”asenteen”, joka sisältää ratkaisulähtöi-

syyttä ja helposti lähestyttävyyttä. Tähän ”asenteeseen” sisältyy toimitusjohtajan sanoin 

myös seuraava lähestymistapa: 

 

”[– –] että kun me sanotaan, että joku asia tapahtuu jollain tavalla, niin se ta-

pahtuu jollain tavalla. Ja niihin kuuluu myös se, että ei saa yliluvata. Ja sen 

lisäksi, että me halutaan tehdä vähän silleen pilke silmäkulmassa, et kuten 

sanoin, yritetään pitää hauskaa aina välillä. Elämässä on riittävästi vaikeita 

asioita, että ei luoda niitä lisää.”. 
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Nykyisien arvojen lisäksi haastattelija tiedusteli, tiesikö toimitusjohtaja yrityksen aikaisem-

pia arvoja: 

”En muista kyllä, että mitkä oli arvot kymmenen vuotta sitten… voisin arvata, 

että siellä on luotettavuutta, siellä on toimitusvarmuutta ja siellä on hyvää yh-

teistyökumppanuutta ja tällaisia asioita. Ei kovin kaukana niistä asioista, mitä 

meillä siellä nyttenkään on.”. 

 

Arvoja yritys A:ssa pidetään merkityksellisinä ja tärkeinä ja niihin liittyvä tarkastelu toteute-

taan yrityksen hallituksessa vuosittain. Yrityksessä on pyritty selvittämään myös työnteki-

jöiden näkemystä yrityksen arvoista: 

 

”[– –] me on kysytty meidän henkilöstöltä niinku tällaisilla äänestyslapuilla niitä 

termejä ja niitä adjektiiveja, että mitä me ollaan. Ja me on niistä sitten… niistä 

sitten niinku koottu se... ne meidän arvot. [– –] me on pistetty ne mustaa val-

koiselle, niitten lappujen perusteella. Ja on ne tuolla seinälläkin.”. 

 

Kirjatuista arvoista johtuen haastattelija tiedusteli toimitusjohtajalta myös, onko yrityksen 

omistajilla jotain sellaisia arvoja, jotka eivät olleet kirjattuina näihin samoihin arvoihin: 

 

”Me halutaan olla oikeudenmukaisia. Et se on selvä asia. Ollaan rehellisiä. 

Aikasemmasta, niinku pankkimaailmasta, niinkö itselle jäi sellaisena opetuk-

sena se, et mä en halua enää koskaan tehdä eettisesti epäilyttävää työtä. 

Pankkimaailma oli mulle sellainen… mä en ollut aina varma, että oonko mä 

siinä ihmisten puolella. Sellasia päätöksiä en haluu enää tehdä, jossa edes 

koen hiukan, että kusetetaan. Et se on niinkun semmonen henkilökohtaisesti 

tärkeä asia. [– –] me tehdään yrityksen näkökulmasta sellasia hyvin harkittuja 

ja vastuuntuntoisia päätöksiä. Tällä hetkellä ainakin koen... niin… hyvin han-

kalaksi, että tehtäis sellasia ratkaisuja, jotka asettavat meidän yrityksen sel-

västi riskin alle. [– –] Mut mun mielestä mitä eniten voi tehdä... on se, että 

arvostaa niitä sun työntekijöitä.”. 

 

Haastattelijan tiedustellessa sitä, miten yritys A:n toimitusjohtaja näki arvojen muuttamisen, 

mikäli se mahdollistaisi tai kannustaisi yrityksen kasvuun: 

 



 

81 
 

”Totta kai. Muutos on vääjäämätöntä. Henkilökohtaisesti mä koen, että ne yri-

tykset tulee tulevaisuudessa menestymään, jotka pystyy muuttumaan ja vas-

taamaan siihen markkinan tarpeisiin. Suhdanteet muuttuu koko ajan ja vaan 

ne selviää, jotka pystyy muuttumaan. Se, että mä sanosin, että me ei voida 

joustaa... niinkun ollenkaan... mää luulen, että se ois tosi vaikee... vaikee ti-

lanne koko yritykselle. Kyllä arvoja voi muuttaa. Yrityksen näkökulmasta mä 

katsoisin, että niitten on kuitenkin jotenkin heijasteltava omistajien arvomaail-

maa. Että, mä en usko, että on mahdollista... käytännössä sillä tavalla... että 

oma arvomaailma on täysin ristiriidassa siihen, kuinka johtaa esimerkiksi yri-

tystä. Tai ainakaan mä en varmasti siihen pystys. Että siinä mielessä siinä on 

niinkun rajoituksia, että minkälaiseen arvomaailmaan voidaan pyrkiä. Et sen 

täytyy olla niinkun omistajien kykyjen ja osaamisen... tai tahtotilan mukainen.”. 

 

4.2 Yritys B:n teemahaastattelu 

 

Haastattelun kohteena ollut yritys B on 1980-luvulla perustettu auktorisoitu tilitoimistoalan 

perheyritys, jonka perustajaomistaja on yhä aktiivisesti mukana toiminnassa. Yritys B on 

perustettu alun perin varsin vaatimattomista lähtökohdista, joista se on kehittynyt orgaani-

sesti 22 henkeä työllistäväksi, paikallisesti varsin tunnetuksi toimijaksi. Perheyrityksessä 

työskentelevät kaikki perheenjäsenet, johon kuuluvat perustajaomistaja, perustajaomista-

jan puoliso ja kaksi lasta. Toinen lapsista omistaa lisäksi IT-alan yrityksen, joka osaltaan 

tuottaa tiettyjä erityispalveluja Yritys B:n tarpeisiin. Yritys B omistaa merkittävästi toimitiloja, 

joita se vuokraa muille yrityksille. Perheyrityksessä on toteutettu osittainen sukupolvenvaih-

dos, jonka mukaisesti perustajaomistaja omistaa yrityksestä noin 55 %, perustajaomistajan 

puoliso noin 20 % ja loput on jaettu puoliksi lapsien kesken. Yrityksessä ei näin ollen ollut 

muita omistajia. 

 

Yritys B:n perustajaomistaja on suorittanut alun perin ylioppilasmerkonomin tutkinnon 1970-

luvulla, jota hän on täydentänyt lukuisilla tutkinnoilla ja koulutuksilla. Perustajaomistajan 

puoliso on suorittanut tietotekniikka-alan peruskoulutuksen, jota hän on myöskin täydentä-

nyt erilaisilla tutkinnoilla ja koulutuksilla. Perheyrityksen molemmat lapset ovat suorittaneet 

yliopistossa maisteritasoiset tutkinnot ja toinen lapsista on suorittanut lisäksi myös tietojen-

käsittelytieteiden maisteriohjelman. Taulukossa 6 on nähtävissä yhteenveto yritys B:n taus-

toista. 
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Taulukko 6. Yhteenveto yritys B:n omistajuudesta ja koulutustaustoista 

Henkilö Jaottelu perheyrityssysteemin 

mukaisesti 

Omistusten 

määrä (%) 

Koulutusaste 

A Perhe/omistaja/liiketoiminta n. 55 % Keskiaste 

B Perhe/omistaja/liiketoiminta n. 20 % Keskiaste 

C Perhe/omistaja/liiketoiminta n. 12,5 % Ylempi korkeakoulu 

D Perhe/omistaja/liiketoiminta n. 12,5 % Ylempi korkeakoulu 

 

Yritys B:n hallitukseen kuuluvat kaikki omistajat, joista yrityksen perustajaomistaja toimii 

myös hallituksen puheenjohtajana. Virallisia hallituksen kokouksia yrityksessä järjestetään 

vuosittain muutamia. Perustajaomistaja kuitenkin myönsi haastattelussa, että hallitustoimin-

nan viralliseen puoleen olisi hyvä panostaa enemmän. Tiheämpää järjestämisfrekvenssiä 

hallituksen kokouksille ei nähty tarpeelliseksi, sillä perustajaomistajan mukaan merkittävä 

osa keskustelusta ja ongelmien ratkaisusta tapahtuu päivittäisen toiminnan ohella. Perhe-

yritys B:n perustajaomistaja toimii perheyrityksen lisäksi kahden muun yrityksen hallituk-

sissa ja jäsenenä merkittävässä valiokunnassa. Haastattelun mukaisesti perheen lapsilla 

voi mahdollisesti olla kytköksiä muihin yrityksiin, mitkä eivät liity perheyrityksen toimintaan. 

Tämä ei kuitenkaan käynyt täysin selväksi. 

 

Tiedustellessa perustajaomistajalta vallankäytöstä perheyrityksessä, vastasi hän siihen 

seuraavasti: 

”Tietysti meillä on… kaikki, jos aatellaan tilintoimiston niinku taloutta ja johta-

mista, niinku tietenki lähtökohtasesti kaikki langat käsissä. Mutta, taas täällä 

toiminnassa, niin mulla on enempi niinku täällä ammattipuolella tämä vallan-

käyttö ja osaaminen. Että jos tulee joku tiukka paikka jonkun yrityksen kanssa, 

niin monta kertaa mää sit otan niihin yhteyttä, et: ”Nyt mennään näin tai nuin”. 

Et se on sen tyyppistä. Ja tietenkin se, että työntekijöiden kans mitä käydään 

asioita läpi, että jos muuttuu asioita. Tai miten pitää menetellä, niin ne on aika 

pitkälti mun takana. Toki on ammattimainen henkilökunta, et nehän koko ajan 

kouluttautuu ite.”. 

 

Haastattelijan tiedustellessa yrityksen hallituksen kehittämisestä ulkopuolisella hallituksen 

jäsenellä, vastasi perustajaomistaja kysymykseen seuraavasti: 

 

”No siittähän on varmasti paljonki hyötyä, että tuota. Me ei olla kyllä nähty sitä 

tarpeelliseks, meillä on erittäin hyvä tilintarkastaja. Me peilataan paljon asioita 
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paljon hänen kautta. Et se on ollu yks kanava. Ihan niin kun tämmösissä aja-

tuksissakin, mitä yritystoimintaa liittyy. Ei nyt täs vaiheessa ainakaa oo katottu 

tarpeelliseksi.”. Lisäksi haastattelija kysyi ulkopuoliseen hallituksen jäseneen 

liittyen, että kuinka omistajaperustaja reagoisi, jos kyseinen toimenpide nos-

taisi yrityksen arvoa: ”Miksi ei. Onhan se mahdollista. Ja tokihan, jos tässä ois 

joku ulkopuolinen osakkeenomistaja, niin sillonhan se ois varmaa, että näin 

olisikin. Mutta tässä kohtaa, ei ole ollu tarvetta.”. 

 

Haastattelijan kysyessä omistajien joustamisesta yrityksen hyväksi taloudellisesti vaativina 

aikoina, vastasi perheyritys B:n perustajaomistaja seuraavasti: 

 

”90-luvun alussa, kun tuli tuo suur romahus ja meillä oli just nämä tilat valmis-

tunu. Meillä oli tässä alakerrassa vaan tilat. Ja tota… tuli tää 90-luvun alun 

romahdus, niin kyllä mä muistan, että semmonenki tilanne oli kerran, et puo-

lison tililtä piti lainata... tilitoimistolle. Et se pysty palkat maksaa sillä hetkellä. 

Se toki korjaantu siinä siinä sitten. Että joo, kyllä.”. Haastattelija jatkoi kysy-

mystä, onko vastaavia tilanteita ilmennyt usein. Tähän perustajaomistaja vas-

tasi: ”No en oikeestaan muita muista semmosia. On voinu [– –] joku hetki olla, 

et on lainattu hetkellisesti. Mutta toi on jääny erityisesti mieleen.”. 

 

Keskusteltaessa perustajaomistajan kanssa siitä, onko yrityksellä kytköksiä muihin yrityk-

siin suhteiden kautta: 

 

”Aika vähän. Tosi vähän. Yleensä se on niin, että siellä yrityksessä on sit joku 

henkilö, joka tekee osan.”. 

 

Haastattelijan tiedustellessa perustajaomistajan suhtautumista sidosryhmiin: 

 

”Joo, ne on tosi tärkeitä. Meillä on todella tärkeetä, et meillä on hyvät suhteet 

pankkeihin. Meidät tunnetaan [– –] rahalaitoksissa, se on ihan varma. Kaikki 

tilintarkastajat tuntee meidät, verottaja tuntee meidät. Kymmenien vuosien 

ajalta. Toki sekin on hajaantunut nykyään, että esimerkiksi verovalmistelu voi 

tapahtua missä päin Suomea vaan. Nää on tärkeitä sidosryhmiä. Sitte yrittä-

jäjärjestö, tietenkin mä oon siellä mukana. Ja tota... tän tyyppiset etujärjestöt.”. 
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Keskusteltaessa yleisesti erilaisista etujärjestöistä, kommentoi perustajaomistaja seuraa-

vasti niiden hyödyllisyydestä: 

 

”No… esimerkiks tuolla… valiokunnassa kun mä oon mukana, niin mähän 

kuulen siellä semmosia, mitä on tulemassa. Asioita... tämmösiä, jotka voi vai-

kuttaa meidän asiakkaisiin. Mä vien sitä tietoo niinku eteenpäin. Mut kyllä niitä 

pystyy hyödyntämään. Totta kai.”. 

 

Strategian muodostaminen tapahtuu perheyritys B:ssä pääsääntöisesti muiden päivätoi-

mintojen ohella muutaman kerran vuodessa. Poikkeuksellisesti omistajat pitävät kokouksia 

työajan ulkopuolella, mikäli siihen on erityisen painava syy. Tulevaisuuden tavoitteista omis-

tajuudelle perustajaomistaja kommentoi seuraavasti: 

 

”No varmaan… meillä jossakin vaiheessa tulee järjestelyjä omistusten suh-

teen. Mut miten sen tulee. Varmaan voi olla… niinku pitkälle... perheen sisällä 

tietenkin se, että jossakin vaiheessa alkaa se luopuminen meikäläisillä. Ei 

muuta.”. 

 

Perustajaomistaja myönsi haastattelussa, että omistajat ovat satunnaisesti joutuneet teke-

mään päätöksiä, jotka virallisesti olisivat vaatineet hallituksen kokouksen. Tämä on johtunut 

tyypillisesti poikkeuksellisista tilanteista, mutta myös toisaalta perustajaomistajan asema on 

mahdollistanut toiminnan. Perustajaomistaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

 

”Kyllä varmaan ohikin mennään. Et tavallaan: ”Tämmöinen pitää tehdä nyt.”. 

Vuosien varrella on varmaan tehty pöytäkirja tässä ja nyt, sit jälkikäteen otettu 

nimet. Se on ihan vaan... se on joskus väistämätöntä. Joskus ku jotain lainaa 

on tarvinnu tai jotain muutosta. Pankki vaatii aina näissä asioissa, et on halli-

tuksen kokouksen päätös. Mä oon kirjotellu sen pöytäkirjan ja käyny hakee 

nimet.”. 

 

Haastattelussa tiedusteltiin perustajayrittäjältä, onko perheyritys B:n omistajilla mitään ei-

taloudellisia tavoitteita yritykselle. Haastattelusta kävi ilmi, ettei omistajilla näitä ollut. Pe-

rustajaomistaja kommentoi omistajien tavoitteita muutoin seuraavasti: 

 

”No me tietysti pyritään mahollisimman hyvään talouteen, et pystytään 

niinku... jakamaan osinkoa. Ja tota... miten mä nyt sanosin. Yrityksillä, joilla 
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on hyvä kassa, niin sen yrittäjän on helppoa nukkua yön yli. En puhu pelkäs-

tään itsestäni, vaan tää on niinku niin monen kans keskusteltu. Et sillon ku 

sulla on kassa miinuksella, niin sulla on tosi vaikeeta. Sun pitää koko ajan 

miettiä, et mistä nyt. Et se on tärkeet, et kassa on kunnossa.”. 

 

Teoreettisen näkökulman mukaisesti tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että perheyritys B:n omis-

tajat ovat määritelleet perheyrityksessä vaikuttavaksi ihmiskäsitykseksi enemmän agentti-

teorian mukaisen lähestymistavan, kuin stewardship-teorian. Haastattelun mukaan keskus-

telu vaikuttaa fokusoituvan voimakkaasti taloudellisiin etuihin, joka tarkasteltuna on yksi 

agenttiteorian piirre. Toinen piirre, mikä vaikuttaisi tukevan agenttiteorian mukaista ihmis-

käsitystä, liittyy French & Ravenin (1959) mukaiseen valtaluokkajakoon. Yleisesti tarkastel-

tuna perheyrityksen omistajilla on mahdollisuus käyttää ja toimia erilaisten valtatyyppien 

mukaisesti, mikäli siihen on erityistä tarvetta. 

 

Perheyrityksen arvoiksi perustajayrittäjä ilmoitti haastattelussa työntekijöistä huolehtimisen, 

toiminnan kannattavuuden ja toimimisen eettisesti ja moraalisesti kestävällä tavalla. Viesti-

minen arvoista tapahtuu perheyrityksessä perustajaomistajan mukaan ”matalan profiilin 

viestintänä”. Tiedustellessa perustajayrittäjältä onko perheyritysten arvojen muuttaminen 

sallittua, mikäli se mahdollistaisi tai kannustaisi yrityksen kasvuun, vastasi hän seuraavasti: 

 

”Mun mielestä on. Jos tota... tietenki se, että halutaanko sitä kasvua missä 

määrin. Jonkun verranhan sitä pitää olla, että ei se voi jäähä junnaamaan pai-

kalleen. Sitte jos haluaa semmoseen aktiiviseen kasvuun, niin sittehän täytys 

ihan tehä suunnitelmat ja lähtä niinku viemään sitä systemaattisesti eteen-

päin. Tottakai se on… mut sehän täytyy tulla sieltä yrityksestä. Omistajilta, 

hallitukselta, toimitusjohtajalta.”. 

 

4.3 Yritys C:n teemahaastattelu 

 

Yritys C on perinteikäs ja pitkäikäinen perheyritys, jonka toiminnassa mukana oli haastatte-

lun hetkellä jo neljäs sukupolvi. Yritystä johtaa aktiivisesti kolmannen sukupolven edustaja, 

joka toimi myös haastattelun kohteena. Yrityksen ensimmäinen muoto oli perustettu alun 

perin jo 1930-luvulla, jonka oli perustanut haastateltavan isoisä. Haastatellun isä oli perus-

tanut 1950-luvulla erillisen yrityksen, joka toimi samalla toimialalla. 1970-luvulla haastateltu 

omistaja oli ostanut yrityksen isoisältään yhdessä veljensä kanssa. Veljekset fuusioivat 
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isänsä liiketoimet osaksi yritystä 1980-luvun alussa. Yrityksessä toteutettiin liiketoiminnan 

virtaviivaistamista 1980-luvun puolessa välissä, jolloin siitä erotettiin omaksi yhtiöksi tiettyjä 

toimintoja. Haastatellulla henkilöllä on nykyisinkin hallussaan jonkin verran omistuksia 

eriytetystä yhtiöstä. Eriyttämistoimenpiteiden jälkeen varsinainen yritys on jatkanut kasvu-

aan orgaanisesti, eikä se ole haastattelun mukaan toteuttanut yritysostoja. 

 

Perheyrityksen edustaja ilmoitti haastattelussa omistavansa valtaosan yrityksestä, mutta 

että hänen kolme lastaan ovat myös toiminnassa mukana omistajina. Lapsista yksi on mu-

kana päivittäisessä toiminnassa aktiivisesti. Perheyrityksen edustajan veli on yrityksessä 

mukana ilmoituksen mukaisesti pienosakkaana. Edustaja myös ilmoitti, että 90 % omista-

juudesta on perheen hallinnassa ja 10 % omistajuudesta on jaettu yrityksessä toimivien 

avainhenkilöiden kesken. 

 

Perheyritys C:n omistajat vaikuttavat yleisesti olevan hyvin verkostoituneita. Perheyrityk-

seen suoraan kytkeytyneen sidosryhmäverkoston lisäksi perheyrityksen pääomistaja toimii 

aktiivisesti myös paikallisen kauppakamarin johdossa ja perheyrityksen toimialaan liitty-

vässä merkittävässä edunvalvontajärjestössä puheenjohtajana. Lisäksi eräs pääomistajan 

lapsista toimii paikallista elinkeinoelämää edistävän liikelaitoksen johtokunnassa ja kaupun-

ginvaltuutettuna. 

 

Yritys C:n pääomistaja on koulutustaustaltaan ylioppilas ja hän on täydentänyt osaamistaan 

runsaasti erilaisilla koulutuksilla tarpeen mukaisesti. Aktiivisesti yrityksen toiminnassa mu-

kana oleva lapsi on käynyt korkeakoulun. Toinen lapsista, joka toimii lähinnä yrityksen hal-

lituksessa, on opiskelemassa tohtoriksi. Kolmas lapsista on taustaltaan myös tohtori, mutta 

hän työskenteli haastattelun hetkellä pääsääntöisesti ulkomailla. Hän on kuitenkin työsken-

nellyt satunnaisesti perheyrityksessä. Muiden omistajien taustat eivät käyneet selviksi 

haastattelun perusteella. Taulukossa 7 on nähtävissä yhteenveto yritys C:n taustoista. 
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Taulukko 7. Yhteenveto yritys C:n omistajuudesta ja koulutustaustoista 

Henkilö Jaottelu perheyrityssysteemin 

mukaisesti 

Omistusten 

määrä (%) 

Koulutusaste 

A1 Perhe/omistaja/liiketoiminta – Keskiaste 

B1 Perhe/omistaja/liiketoiminta – Korkeakoulu 

C1 Perhe/omistaja/liiketoiminta – Tutkijakoulutusaste 

D1 Perhe/omistaja – Tutkijakoulutusaste 

E1 Perhe/omistaja – – 

Muut Omistaja/liiketoiminta n. 10 % – 

1 Perhe omistaa yhteensä 90 % yrityksestä 

 

Yritys C:n hallitukseen kuuluvat perheyrityksen pääomistaja, pääomistajan kolme lasta, yri-

tyksen talouspäällikkö ja ulkopuolinen hallituksen puheenjohtaja, joka ei muutoin osallistu-

nut yrityksen toimintaan. Pääomistajan lapsista yksi toimii hallituksen sihteerinä. Haastatte-

lijan tiedustellessa ulkopuolisista hallitusjäsenistä perheyrityksen pääomistaja näki, että ul-

kopuolinen hallituksen jäsen tuo merkittävää hyötyä, tukea ja osaamista yritykseen. Per-

heyrityksen omistajat olivatkin usein pohtineet, tulisiko perheyrityksen hallitukseen ottaa 

mukaan vielä yksi ulkopuolinen jäsen, mutta yrityksen nykyisestä tilanteesta johtuen pää-

omistaja kuitenkin katsoi, ettei ylimääräiselle hallituksen jäsenelle ole toistaiseksi ollut tar-

vetta. 

 

Perheyritys C:lle on ollut tavanomaista, että sen tuottamat tuotot on sijoitettu takaisin yrityk-

seen jossain muodossa. Yrityksen pääomistaja totesi haastattelussa perheyrityksen talous-

johtamisesta seuraavasti: 

 

”Jollakin lailla aina mennee takasi. Et just osinkoja ja niitä hyvin maltillisesti on 

maksettu. Mutta tavallaan se raha, mikä sieltä tullee, niin se mennee käytän-

nössä kaikki tänne johonkin sidosryhmään. Tai johonkin muuhun sillain, että 

se, joka liittyy meidän asioihin.”. 

 

Omistajien tavoitteista yritykselle tiedusteltaessa kävi ilmi, että perheyritys C:n omistajilla ei 

ole pääomistajan mukaisesti mitään erityisiä tavoitteita. Pääomistaja kommentoi haastatte-

lussa omistajien tavoitteita seuraavasti: 

 

”Eihän meillä sillä lailla oo. Meillähän on tietenkin budjetit ja tämmöset tavot-

teet… mutta itse omistajina meillä ei oo ku... kuhan saahaan oma palkka tästä, 
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niin se riittää hyvin kummasti. Että siinä ei oo sillä lailla ongelmaa. Mutta tuota, 

sillai, että talo kasvaa ja se pysyy hyvässä kunnossa. Siinähän sitä onki.”. 

 

Perheyritys C:n hallinnointi-, ohjaus- ja johtamisjärjestelmät ovat haastattelun mukaisesti 

muodostuneet hyvin järjestelmällisiksi ja ammattimaisiksi. Perheyrityksen toiminnan suun-

nittelu ja strategian toteutumisen seuranta tapahtuu järjestelmällisesti vuosikellon mukai-

sesti. Strategiaa kokonaisuutena tarkastellaan tyypillisesti muutaman vuoden välein ja sitä 

muokataan tarvittaessa vallitsevien markkinavoimien vaatimusten mukaiseksi. Omistajien 

välisiä erillisiä keskustelutilaisuuksia pääomistajan mukaan perheyrityksessä ei järjestetä, 

vaan liiketoimintaan ja perheeseen liittyvä keskustelu tapahtuu joko päivittäisen työn 

ohessa tai hallitustyöskentelyn kautta. Muita ei-taloudellisia tavoitteita perheyrityksessä ei 

havaittu haastattelun perusteella. 

 

Perheyrityksen arvoista pääomistaja vastasi haastattelussa seuraavasti: 

 

”No ei meillä nyt sillä lailla mittää hirviästi arvoja oo. Pitää tehä rehtisti kaikki 

hommat ja olla rehellinen. Ja tuota... tavallaan kaikkia kohdellaan... tai siis 

nehän on kirjattukki meillä, ku mää oon pitäny henkilökuntainfoja. Niin että, 

meidän pitää kohdella... kaikki ihmiset on samanarvosia. Kaikki mennee sinne 

kahen metrin puuhun… puolelle tai sitte polttouuniin. Niin tuota… samanlai-

sena. Ne on tänä päivänä, oli se kalastaja, rekkamies, johtaja… niin kaikki on 

samanarvosia. Ne ei oo yhtään kummempia ihmisiä, kaikkia tarvitaan.”. 

 

Teoreettisesti tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että perheyritys C:n omistajat ovat määritelleet 

yrityksessä vaikuttavaksi ihmiskäsitykseksi stewardship-teorian. Perheyrityksen pääomis-

taja korostaa haastattelun mukaisesti arvoja, mutta myös näkemys ja suhtautuminen per-

heyrityksen ulkopuolisiin hallituksen jäseniin ja talousasioihin voivat kieliä ihmiskäsityk-

sestä. 

 

Haastattelijan tiedustellessa sitä, miten yritys C:n pääomistaja näki perheyrityksen arvojen 

muuttamisen, mikäli se mahdollistaisi tai kannustaisi yrityksen kasvuun: 

 

”Tottakai. Eihä se oo meiän... ei me voija kattoa yhteen suuntaan koko ajan, 

jos se ois. Maailma muuttuu, niin meijänhä pittää muuttaa omia... omia juttuja 

siitä etteenpäin.”. 
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Haastattelun loppupuolella haastattelija tiedusteli perheyrityksen brändistä, johon pääomis-

taja vastasi seuraavasti: 

 

”Meillähän on mainostoimisto ollu tässä lähelle parikymmentä vuotta. Sen 

kautta on tehty sitä työtä. Sitte meillä on ollu... me ollaan yritetty brändiä… 

meillähän on ollu semmonen… [A & B] -tuotemerkit. Sitte meillä on tämä [per-

heyrityksen logo]. [– –] vajaa kymmenen vuotta sitte, nii [– –] yliopistosta kävi 

yks brändiasiantuntija, joka on ollu [– –] töissä ja paljon Suomessa. [– –] Siinä 

sitte, että minkälaisia brändejä tuonne ulukomaille… niin minkälaisilla [brän-

deillä] mennään sinne. Se sano, että te ette tarte kuule mittään muuta, ku 

paatte tuon [perheyrityksen logon] ja sillä meette sitte. Ja se on toiminu hele-

vetin hyvin. Nämä [A & B] -tuotemerkit, me on jätetty pois. Ni tälleen meidän 

brändillä... se on vaan ihmeesti menny eteenpäin.”. 

 

Haastattelija tiedusteli vielä brändin ylläpidosta perheyrityksen pääomistajalta, johon hän 

vastasi seuraavasti: 

 

”Ylläpidetään, Facebookkia, Instagrammia... ollaan mukana tuolla, heitetään 

joitaki mainoksia ja niin poispäin. Nyt me varotaan vaan sitäki, ku meiän ka-

pasitetti täällä tehtaalla on ihan täys. Me ollaan jopa ongelmissa sen kapasi-

teetin kans. Me nyt… että saahaan laajennettua, ni sitte me voidaan vientiin 

panostaa lissää.”. 

 

Verkostoista ja verkostoitumisesta keskustellessa, totesi perheyritys C:n pääomistaja seu-

raavasti: 

”Onhan meillä verkostoiduttu paljonki, joka paikkaan. Kilpailijoitten kans voi-

daan sanoa terve, hyvvää päivää, mutta... sitte potku perseen tai konekivvää-

riä. Siinä on se niinku se selvä lauseke niistä. [– –] Ja sittehän on tämmöstä, 

verkostoitumista on vähän joka paikkaan yritetty pitää. On sitten kuljetusliik-

keisiin, erilaiseen kunnossapitoon. Sitte ku mä oon tuolla [edunvalvontajärjes-

tössä], niin sieltä tulee kaikennäköstä juttua. Sitte mä oon [kauppakamarin 

johdossa] vielä, niin sieltä tulee verkostoitumisesta erilaisia yrittäjiä siellä. 

Sieltä näkemyksiä tulee, mitä sieltä tapahtuu. [– –] Mutta ku me ollaan kan-

sainvälistytty, niin tavallaan me ei päästä mihinkään kilpaileviin tehtaisiin tai 

mihinkään tahansa. Mutta me ei oikeastaan tarvitakkaan niitä. Sitte näitä on 

näitä tavarantoimittajia, jotka tekkee meille linjoja ja konneita ja laitteita. Sitä 
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kauttahan tulee monen näkönen verkostoituminen koko systeemiin sitten. [– 

–] Eli tavallaan vielä siihen, niinku yleisesti, että kokonaisjuttuna meillä on val-

tavan iso verkosto täällä. Mulla itellähän on henkilökohtaisesti valtavan iso 

verkosto kaikennäköseen asiaan.”. 

 

Lopuksi, eräs mielenkiintoinen asia, joka nousi haastattelussa esiin perheyritys C:n kanssa, 

on sen tapa hyödyntää ulkopuolisia sidosryhmiä myös yrityksen operatiivisessa toimin-

nassa. Yritys käyttää merkittävästi erilaisia ulkopuolisia konsultteja ja neuvonantajia osana 

yrityksen prosessien ylläpidossa ja kehittämisessä. Lisäksi pääomistaja katsoi, että yrityk-

seen kytkeytynyt tilintarkastusyhteisö on tuonut erityistä ja merkittävää tukea sekä apua 

perheyritykselle. Pääomistaja katsoikin tilannetta niin, että yleisesti tarkasteltuna muut yri-

tykset eivät välttämättä osaa hyödyntää riittävästi ulkopuolisten sidosryhmien ammattitaitoa 

osana liiketoimissaan. 

 

4.4 Tutkimustulosten peilaus teoreettiseen viitekehykseen 

 

Haastatellut perheyritykset olivat toisistaan hyvin poikkeavia niin iällisesti, toimialoiltaan 

kuin liikevaihdoiltaan. Perheyritys A:ssa oli juuri saatu päätökseen sukupolvenvaihdos, per-

heyritys C:ssä sukupolvenvaihdosprosessia on aloitettu ja perheyritys B:ssä se on edessä 

tulevaisuudessa. Selvimmät corporate governance -rakenteet olivat havaittavissa perheyri-

tys C:ssä ja A:ssa. Perheyritys B:ssä corporate governance -rakenteet olivat vähiten ha-

vaittavissa ja hallitustoiminta on kyseisessä yrityksessä muutoinkin varsin epämuodollista. 

Kaikkia perheyrityksiä yhdisti kuitenkin suuri omistusten määrä omasta perheyrityksestä. 

Mazzolaa (2011) mukaillen kaikilla haastatetuilla perheyrityksillä olisi näin ollen varaa pu-

dottaa omistusosuuksien määrää, mikäli haluttaisiin nostaa pääoman tuottoprosenttia. 

 

Koirasta (2007) mukaillen perheyrityksen omistajien on mahdollista tuottaa perheyritykseen 

merkittävää lisäarvoa, mikäli he ovat riittävän päteviä, tehtäväänsä oikein suhtautuvia ja 

aktiivisia omistajia. Habbershon ja Williamsin (1999) ja Mazzolan (2011) mukaisesti per-

heen osallistuminen yrityksen hallitukseen tai johtotehtävin luo asiakasuskollisuutta ja sosi-

aalisia suhteita, jotka myös osaltaan vaikuttavat arvoa kasvattavasti. Tarkasteltaessa haas-

tateltuja perheyrityksiä, kaikissa niissä omistajat olivat aktiivisia omistajia. Kaikkia haasta-

teltuja perheyrityksiä yhdisti se, että omistajista yksi oli aina toimitusjohtaja, mutta myös 

samanaikaisesti hallituksen jäsen. Kaikkien perheyritysten omistajat toimivat aktiivisesti 
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osana yrityksen päivittäistoimintaa ja toivat perheyrityksen käyttöön muita erilaisia resurs-

seja, kuten esimerkiksi inhimillistä, sosiaalista ja kärsivällistä pääomaa. 

 

Arvonluonnin mallin mukaisesti omistajan statuksella, eli omistaja-ainesta muokkaamalla, 

on mahdollista luoda arvoa perheyritykseen. Perheyritys voi pyrkiä muokkaamaan tai uu-

distamaan perheen omistusrakenteita siten, että se tavoittelee järjestelyllä kilpailukyvyn pa-

rantumista. Toisaalta se voi tavoitella perheyrityksen arvon kasvua. Sirmon & Hittiä (2003) 

mukaillen uusien omistajien tulisi siis tuoda mukanaan perheyritykseen merkittävää uutta 

erityisosaamista, kuten kontakteja, taitoja tai muita pääomia, mitä perheyrityksellä ei ole 

ennestään käytettävissään. Tällöin täytyy kuitenkin huomioida, että uuden omistajan tuo-

man erityisarvon yritykseen on oltava suurempi kuin omistusten muutoksesta aiheutuneet 

kustannukset. 

 

Haastatteluja tarkasteltaessa perheyritys A:ssa ja C:ssä joitakin perheyrityksissä työsken-

nelleitä avainhenkilöitä oli sitoutettu yrityksiin ja he toimivat perheyrityksen hallituksessa. 

Haastatteluista ei kuitenkaan käynyt selväksi, mikä oli sitoutettujen henkilöiden suhde per-

heisiin ja mitä erityisarvoa omistajiksi valitut henkilöt toivat mukanaan perheyrityksen toi-

mintaan. Tavallisesti sitouttamisen tarkoituksena voi olla henkilöiden palkitseminen erin-

omaisesta suoriutumisesta, mutta toisaalta sillä voidaan jakaa tietoisesti omistajuutta ja 

omistajariskiä. Perheyritys A:lla ja C:llä oli hallitustoiminnassa kuitenkin mukana ulkopuoli-

sia henkilöitä, jotka toivat omistajien mukaisesti lisäarvoa hallitustoimintaan. Ulkopuoliset 

hallituksen jäsenet olivat varsin meritoituneita ja he joko toimivat tai olivat toimineet myös 

muiden yritysten hallituksissa tai toimitusjohtajina ennen uraansa kyseisissä perheyrityk-

sissä. Ulkopuolisista hallituksen jäsenistä kenelläkään ei haastatteluiden mukaan kuiten-

kaan ollut tiettävästi omistuksia perheyrityksistä. 

 

Yrittäjämäisesti toimivan omistajan on mahdollista pyrkiä luomaan lisäarvoa perheyrityk-

seen synergiaetuja hyödyntämällä. Tällöin yrittäjämäinen omistaja pyrkii käyttämään voi-

makkaasti omaa sosiaalista pääomaansa eli yhteyksiä muihin toimijoihin ja organisaatioi-

hin. Mikäli perheyritys on onnistunut muodostamaan vahvoja suhteita sen erilaisiin sidos-

ryhmiin, Habbershon ja Williamsin (1999) ja Mazzolan (2011) mukaan se vaikuttaa per-

heyrityksen arvoa kasvattavasti. Verkostoitumista oli havaittavissa vaihtelevasti kaikissa 

haastatelluissa perheyrityksissä, mutta voimakkaimmin se oli havaittavissa perheyritys 

C:ssä. Perheyritykset olivat tyypillisesti hyödyntäneet verkostoistaan erilaisia konsultteja tai 
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neuvonantajia, joita he olivat tarvinneet toiminnassaan. Haastattelun mukaan erityisesti per-

heyritys C:ssä suhteet näihin henkilöihin olivat tuttavalliset ja pitkäikäiset. Muita erityisiä 

synergioista muodostuvia etuja ei perheyrityksissä haastatteluiden mukaan havaittu. 

 

Omistajaohjauksen kannalta tarkasteltuna haastateltujen perheyritysten omistajien oli 

helppo vaikuttaa ja ohjata toimintaa perheyrityksissään. Lähtökohtaisesti jokaisessa haas-

tatellussa perheyrityksessä perhe omisti vähintään 90 % yrityksen osakekannasta, joka ta-

kasi perheille voimakkaan vaikutusvallan. Perheyrityksissä ei havaittu syntyvän erityisiä 

päämies-agentti-suhteita, sillä haastatelluissa perheyrityksissä omistajat toimivat voimak-

kaasti yhdistetyissä rooliyhdistelmissä. Lisäksi altruismia ei haastatelluissa perheyrityksissä 

myöskään tavattu.  Tästä syystä johtuen perheyrityksissä ei vaikuttanut esiintyvän agentti-

kustannuksia lainkaan tai ne olivat hyvin matalia. Tästä syystä voidaan olettaa, että haas-

tatellut perheyritykset tuottavat hallintorakenteillaan merkittävää kilpailuetua johtuen mata-

lista agenttikustannuksista. (Jensen & Meckling 1976; Habbershon & Williams 1999; Sirmon 

& Hitt 2003; Poza 2010). 

 

Hallitustyöskentely perheyrityksissä A ja C oli merkittävästi muodollisempaa ja ammatti-

maistuneempaa, kuin perheyrityksessä B. Tätä osaltaan voivat selittää yritysten ikä, toi-

miala, hallitseva sukupolvi, toiminnan laajuus ja erilaisten sidosryhmien odotukset yrityk-

seltä. Erityisesti sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa perheyrityksen governance-raken-

teisin, sillä ne voivat joissakin tapauksissa jopa erikseen vaatia muutoksia niihin. Tällainen 

tilanne voi muodostua esimerkiksi luotonantajista johtuen. (Mallin 2013). Perheyrityksen go-

vernance-rakenteilla on toisaalta mahdollista viestiä myös sen uskottavuudesta toimijana 

toimialaympäristössään. Haastatteluiden mukaisesti perheyritykset pyrkivät pitämään halli-

tustyöskentelyn aitona siten, että he pyrkivät olemaan päättämättä merkittävistä asioista 

ennen hallituksen kokousta. Itseriittoista toimintatapaa haastatelluissa perheyrityksissä il-

meni harvoin. 

 

Perheyrityksien omistajien on mahdollista vaikuttaa yrityksen taloudelliseen arvoon myös 

valitsemallaan arvomaailmalla. Tällöin ne käsitetään yleisesti perheyrityksen arvoina. Ta-

vallisesti perheyrityksen perustaja edustaa yrityksen ensimmäistä arvomaailma-asetelmaa, 

mutta ne voivat muuttua perheyrityksen historian aikana (Hirvonen et al. 2003). Haastatel-

tujen perheyritysten mukaan perheyritysten arvojen muuttaminen maailman ja markkinoi-

den mukaan on välttämätöntä, sillä niillä katsottiin olevan merkittävä vaikutus yrityksen me-

nestymiseen. Täydellinen selvä erottelu taloudellisten ja ei-taloudellisten tavoitteiden välille 
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on joissain tapauksissa haastavaa, sillä perheyritys voi sivuta yhtäaikaisesti molempia ta-

voitetyyppejä valitsemansa arvomaailman vuoksi. 

 

Haastatelluissa perheyrityksissä taloudelliset tavoitteet olivat tyypillisesti hyvin maltillisia ja 

niiden tavoitteet tähtäsivät voimakkaasti toiminnan jatkuvuuteen ja pitkäikäisyyteen. Per-

heyrityksissä ilmenneet erilaiset ei-taloudelliset tavoitteet ilmenivät tyypillisesti toimintaa lä-

hinnä olevien sidosryhmien tukemisena. Joillakin ei-taloudellisilla tavoitteilla perheyritykset 

pyrkivät vaikuttamaan epäsuorasti tuottavuuden parantamiseen, mutta toisaalta taustalla 

oli yhtäaikaisesti yrityksen omistajien arvojen ilmituonti. Esimerkiksi perheyritys A:n joillakin 

ei-taloudellisilla toimilla saatettiin pyrkiä vaikuttamaan yrityksen imagoon ja brändiin ja 

tuoda ilmi perheyrityksen arvomaailmaa. Tämä ei täysin kuitenkaan selvinnyt haastatte-

lusta. 

 

Perheyritykset tavoittelevat tavallisesti ei-taloudellisilla tavoitteilla jotain sellaista, mikä vai-

kuttaa perhebrändiin tai ne toimivat kannustimina ja toteutuskanavina omistajille itselleen. 

Ei-taloudelliset tavoitteet voivat toisaalta vaikuttaa perheen sosiaaliseen pääomaan. (Lump-

kin & Brigham 2011; Ponomareva & Ahlberg 2016). Haastateltujen perheyritysten omista-

jilla oli erinomainen mahdollisuus siirtää näkemyksensä arvoista ja tahtotila arvoketjussa 

perheyritysten arvoiksi ja tavoitteiksi, johtuen omistajien suurista omistuksista ja erityisesti 

runsaista erilaisista rooliyhdistelmistä perheyrityksessä. Taulukkoon 8 on kerätty erilaisten 

metodien käyttöä haastatelluissa perheyrityksissä ja niiden välisestä yhteydestä arvon 

muodostamiseen. 

 

Taulukko 8. Yhteenveto erilaisista menetelmistä ja niiden käytöstä perheyrityksissä 

Metodi Käyttö perheyrityksissä Suhde arvoon 

Aktiivinen omistaja Yleinen Motwani (2016) 

Omistajan status Ei käytetty Koiranen (2007) 

Synergiaedut Koon kasvaessa Sirmon & Hitt (2003), Koiranen (2007) 

Omistajaohjaus Yleinen, merkitys kas-

vaa entisestään yrityk-

sen kasvaessa 

Sirmon & Hitt (2003), Lainema & Haa-

panen (2010), Mallin (2013), Sharma 

et al. (2013), Motwani (2016) 

Perheyrityksen arvot Yleinen Barney (1991), Hirvonen et al. (2003) 

Chrisman et al. (2004), Craig et al. 

(2008) 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen kautta 

niitä lähtökohtia, joilla perheyritysten omistajat voivat mahdollisesti vaikuttaa perheyrityksen 

arvoon. Lähtökohdat tutkimukselle muodostuivat tutkijan kiinnostuksesta perheyrittäjyy-

teen, omistajuuteen ja arvon kasvattamiseen perheyrityksissä. Tutkimuksen edetessä ar-

von kasvaminen tarkentui nimenomaisesti perheyrityksen taloudellisen arvon kasvattami-

seen, sillä arvoja on mahdollista tarkastella usean eri näkökannan ja ulottuvuuden mukai-

sesti. Tällä tutkimuksella ei ollut ulkopuolista toimeksiantajaa, joten tässä tapauksessa tut-

kimuksen tekijä voidaan katsoa työn toimeksiantajaksi. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena empiirisellä tutkimusmenetelmällä, jossa teorian ja käy-

tännön suhteeksi valittiin teoriasta käytäntöön. Tutkija tarkasteli taustatutkimuksena ylei-

sesti ilmiöön liittyvää kirjallisuutta, dokumentteja ja teorialähtökohtia, joiden pohjalta hän 

muodosti tutkimuskysymykset. Tässä vaiheessa työn tavoitteeksi asetettiin ilmiön syvälli-

sempi ymmärtäminen ja kartoitus tilanteesta perheyrityksissä. Tutkimuskysymysten mukai-

sesti tutkija tarkasteli teoreettisia näkökohtia syvällisemmin ja muodosti niiden pohjalta teo-

reettisen arvonluonnin mallin, joka toimi ankkurilähtökohtana. Teoreettisen tarkastelun jäl-

keen tutkija toteutti empiirisen vaiheen, jossa tutkittavaa kohdetta tarkasteltiin teemahaas-

tatteluin. Teemahaastattelun kohteiksi valittiin yritystietokannasta kolme toisistaan poikkea-

vaa perheyritystä, joiden omistajia haastateltiin. Haastatteluiden pohjalta muodostettiin lit-

terointiaineisto, jota verrattiin muodostettuun arvonluonnin malliin. 

 

Perheyritykset mielletään luonteeltaan hyvin omaleimaisiksi, kasvollisiksi ja aktiivisiksi toi-

mijoiksi. Ne ovat hyvin merkittäviä toimijoita kansantalouden kannalta tarkasteltuna, sillä 

niiden merkitys työllisyydelle on omaa luokkaansa. Perheyritysten omistajien on teoreetti-

sen näkemyksen kautta mahdollista luoda toiminnallaan merkittävää arvoa, joka toisaalta 

johtaa kansakunnan vaurauden kasvuun. Diplomityössä kehitetyn arvonluonnin mallin mu-

kaisesti perheyrityksen omistajan on mahdollista luoda arvoa perheyrityksessä omalla ak-

tiivisuudellaan, statuksellaan, erilaisia synergiaetuja tai omistajaohjausta hyödyntämällä tai 

arvoja ilmaisemalla. 

 

Arvonluonnin mallin ja haastatteluiden välisistä vertailuista kävi ilmi, että perheyritysten 

omistajat ovat hyvin aktiivisia toimijoita perheyrityksissään. Perheyrityksen omistajat toimi-

vat tyypillisesti useissa eri rooleissa perheyrityksen johdossa ja hallituksessa ja loivat tätä 
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kautta arvoa yrityksiin. Tarkasteltaessa omistajien statusta arvon luojana kävi ilmi, että per-

heyrityksissä ei hyödynnetty merkittävästi henkilöiden statusarvoa. Perheyritysten omista-

jahenkilöihin ei lukeutunut yhdessäkään haastatellussa yrityksessä sellaisia ulkopuolisia 

henkilöitä, joilla olisi ollut merkittävää vaikutusta yrityksen arvoon. Statusarvon hyödyntä-

mättömyys on perusteltavissa perheyrityksille ominaisella haluttomuudella laimentaa omis-

tajuutta. Perheyritysten liiketoiminnan laajetessa ja kasvaessa synergiaetujen ja omistaja-

ohjauksen osalta merkitys perheyrityksen arvoon vaikuttaisi kasvavan. Perheyrityksen ar-

vojen vaikutus taloudelliseen arvoon ei selvinnyt selkeästi haastatteluiden perusteella. 

 

Johtopäätöksinä tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta, että perheyrityksissä olisi kan-

nattavaa panostaa aktiivisen toiminnan lisäksi myös omistajien statusarvoon, synergiaetui-

hin ja omistajaohjaukseen. Omistajien olisi suotavaa parantaa perheyrityksen statusarvoa 

lisäämällä omistajiksi sellaisia ulkopuolisia henkilöitä, jotka tuovat mukanaan perheyrityk-

seen merkittävää osaamista, yhteyksiä tai muita resursseja, jotka hyödyttävät toimintaa. 

Omistusten muuttumisesta johtuvaa omistajuuden laimenemista on mahdollista kontrolloida 

esimerkiksi sopimusjärjestelyin tai osakelajeilla perheen eduksi. Synergiaetujen osalta mer-

kittävään keskiöön nousevat omistajien verkostoituminen ja mahdollisten muiden omistus-

osuuksien hyödyntäminen. 

 

Perheyrityksen arvoilla ja perhebrändillä vaikuttaisi olevan merkittävä yhteys myös per-

heyrityksen taloudelliseen arvoon, mutta niiden välisen yhteyden vaikutuksen tarkempi 

osoittaminen vaatisi lisätutkimusta, esimerkiksi pitkittäistutkimuksen muodossa. Tulokseen 

voi vaikuttaa myös tutkijan kokemus ja se, että toteutetut haastattelut eivät täysin saavutta-

neet saturoitumista tältä osin. Lisäksi tulokseen voi vaikuttaa yleisesti arvojen luonne, sillä 

ne ovat vaikeimmin selvitettävissä tarkasteltavasta kohteesta. Tämä voi vaatia pitkäaikai-

sen luottamussuhteen muodostamista haastattelijan ja haastateltavan välille. On kuitenkin 

selvää, että perheyrityksen arvot ovat merkittävässä asemassa yrityksen jatkuvuuden ja 

kasvollisuuden kannalta tarkasteltuina, sillä etenkin kasvollisuus ja edustettu arvomaailma 

lisäävät asiakkaiden luottamusta perheyritykseen. 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä esitettiin, miten perheen omistajuudella voidaan kas-

vattaa yritystoiminnan arvoa. Perheyrityksen omistajan on mahdollista kasvattaa perheyri-

tyksen arvoa usealla eri tavalla, joihin itse omistaja voi suoraan omalla toiminnallaan vai-

kuttaa. Omistaja voi tuottaa arvoa toimimalla aktiivisesti perheyrityksen hyväksi, vaikutta-
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malla perheyrityksen omistaja-ainekseen, hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja ja luo-

malla niitä, omistajaohjauksen päätöksillä sekä valitsemalla perheyrityksen arvot ja viesti-

mällä niistä. 

 

Toisena tutkimuskysymyskohtana esitettiin moniosainen kysymyskohta, jonka ensimmäi-

sessä osiossa pohdittiin sitä, miten omistajuutta voidaan perheyrityksissä suunnata tai ke-

hittää. Kysymys on tutkijan mielestä monitulkintainen, koska sillä voidaan tarkoittaa useam-

paa eri asiaa. Perheyrityksen omistajuuden kehittäminen voi tarkoittaa esimerkiksi exit-stra-

tegian luomista hallitsevalle sukupolvelle, omistussuhteiden muuttamista tai suuntaamista, 

omistajien riskienhallintaa tai muuta vastaavaa. Keskiöön tutkijan mielestä kuitenkin asettuu 

sellainen tapauskohtainen toiminta tai suunnitelmallisuus, joka koskee tai vaikuttaa omista-

juuteen jollain tavoin tulevaisuudessa. 

 

Toisena osiokysymyksenä esitettiin kysymys, jossa pohdittiin, ovatko tavoitteet suunnatta-

vissa siten, että ne kannustaisivat tulevaisuudessa perheyritystä kasvamaan. Tutkijan vas-

taus kysymykseen on kyllä ja ei. Johtuen perheyritysten luonteesta, on haastavaa arvioida 

tai ennustaa sitä, miten perheyrityksen omistajat suhtautuvat esitettyihin tavoitteisiin. Tähän 

voi osaltaan mahdollisesti vaikuttaa perheyrityksessä vallitseva ihmiskäsitys. Lähtökohtai-

sesti perheyrityksen omistajat vaikuttaisivat kuitenkin olevan kiinnostuneita tavoitteista, 

jotka johtavat kasvuun. 

 

Viimeisenä osiokysymyksenä kysyttiin, onko perheyritysten arvojen muuttaminen sallittua, 

jos se mahdollistaisi yrityksen kasvun. Tähän tutkijan vastaus on, että arvojen muuttaminen 

on sallittua, ellei jopa suotavaa. Haastattelujen mukaisesti kaikki perheyrittäjät näkivät, että 

perheyrityksen arvojen muuttaminen on tyypillisesti markkinavoimien muutoksen mukai-

sesti pakollista. Arvojen muuttamatta jättäminen johtaa perheyrittäjien näkemysten mukai-

sesti toiminnan taantumiseen ja huonoimmassa tapauksessa perheyrityksen toiminnan 

päättymiseen. 

 

Jatkotutkimuskohteet tämän diplomityön perusteella voisivat liittyä edellä mainitun mukaan 

joko perheyrityksen arvojen ja taloudellisen arvon tarkasteluun pitkittäistutkimuksena tai 

vaihtoehtoisesti tutkimuksen asemoimiseen uudelleen arvoviitekehyksen mukaisesti eri ar-

vonäkökulmista. 
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LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelupohja 

Yleistä yrityksestä - Ikä, sukupolvi 
- Toimiala 
- Liikevaihtoluokka 
- Historiaa 
- Henkilöstön määrä 
- Perheen rakenne? Ketä kuuluu 

perheeseen? Missä positioissa 
ovat? 

Omistajat & hallitus & toimitusjohtaja (go-

vernance-rakenteet) 

- Kertoisitteko yrityksenne omista-
jista ja taustoista? 

- Kertoisitteko yrityksenne hallituk-
sesta, sen tavoista toimia ja lyhy-
esti hallituksessa toimivien henki-
löiden taustoista? 

- Miten yrityksessänne omistajaoh-
jaus toimii/ muodostetaan strate-
gia?  

Arvot - Mitä arvoja perheyrityksellänne on? 
Mitä arvoja perheyritys viestii ulos-
päin? 

- Onko perheyrityksen arvojen muut-
taminen sallittua, jos se mahdollis-
taisi ja kannustaisi yrityksen kas-
vuun? 

Muut - Vapaa sana 

 

 


