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Tarkastelen tässä tutkimuksessa Helsingin pörssin suurten (Large Cap) ja keskisuurten (Mid Cap) 

listayhtiöiden ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä palkka- ja palkkioselvitysten kautta. 

Listayhtiöiden on tehtävä vuosittain palkka- ja palkkioselvitys, joka perustuu Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suositukseen 47. Hallinnointikoodi on elinkeinoelämän itsesääntelyjärjestelmä, jota 

suomalaiset listayhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan. Päätutkimuskysymyksiä on kaksi: 1) missä 

määrin Helsingin pörssin suuret ja keskisuuret listayhtiöt noudattivat vuonna 2013 listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suosituksia hyvästä hallinnoinnista ja avoimuudesta raportoidessaan ylimmän 

johdon palkoista ja palkkioista, sekä 2) miten Helsingin pörssin suurten ja keskisuurten listayhtiöiden 

ylimmän johdon palkitseminen erosi toisistaan vuonna 2013. 

 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty päämies-agenttiteoriaa. Klassinen esimerkki 

päämies-agenttiongelmasta on yrityksen omistajien ja toimivan johdon välinen suhde. Olen pyrkinyt 

muodostamaan monipuolisen ja kattavan lähdeaineiston pohjalta mahdollisimman perusteellisen ja 

objektiivisen kokonaiskuvan aiheesta. Tutkimukseni empiirisessä osiossa analysoin 66 Helsingin 

pörssin listayhtiön palkka- ja palkkioselvitykset vuodelta 2013. Aineisto koostuu 29:stä Large Cap ja 

37:stä Mid Cap -yhtiöstä. Mukana ovat kaikki Helsingin pörssissä vuonna 2013 toimineet suuret ja 

keskisuuret listayhtiöt. Peilaan yritysten palkka- ja palkkioselvitysten tietoja listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suosituksiin kuudessa pääkohdassa: 1) palkitsemisen raportoinnin avoimuus, 2) 

hallituksen palkitseminen, 3) toimitusjohtajan palkitseminen, 4) mahdollisen hallintoneuvoston 

palkitseminen, 5) palkitsemisen päätöksentekojärjestys sekä 6) palkitsemisen perusteet. 

 

Kaiken kaikkiaan Helsingin pörssin suurten ja keskisuurten listayhtiöiden palkitseminen oli vuonna 

2013 läpinäkyvää, strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin perustuvaa sekä pitkän aikavälin omistaja-

arvon kasvattamista tukevaa. Vaikka tarkastelussa olleiden yhtiöiden palkitsemisesta syntyy 

tutkimuksen perusteella kattava kuva, ei hallinnointikoodin suosituksen 47 edellyttämiä tietoja aina 

ole esitetty tavalla, joka edistää tiedon avoimuutta ja vertaamista yhtiöiden välillä. Yhtiöiden 

palkitsemiskäytäntöjen raportoinnissa oli havaittavissa yksittäisiä puutteita. Suurista yrityksistä yli 80 

prosenttia ja keskisuurista yhtiöistä kaksi kolmasosaa oli tehnyt erillisen palkka- ja 

palkkioselvityksen. Lähes kaksi kolmesta Large Cap -yhtiöistä maksoi toimitusjohtajalleen 

osakepalkkioita. Mid Cap -yhtiöistä osakepalkkioita maksoi noin kolmannes. Optiojärjestelmien 

käyttö palkitsemisinstrumenttina on vähenemässä. Noin neljäsosassa tarkastelluista yrityksistä oli 

käytössä optiojärjestelmä, mutta usea yritys ilmoitti luopuneensa niistä. Tutkimuksen perusteella 

hallitusten palkitsemisvaliokuntien käyttö on yleistynyt: noin 90 prosentissa suurista yhtiöistä on 

hallituksen alaisuudessa toimiva palkitsemisvaliokunta. Lisäeläkkeiden käyttö ylimmän johdon 

palkitsemisinstrumenttina on myös yleistynyt. Suurten yritysten toimitusjohtajien 

kokonaiskompensaation mediaani oli 57,3 prosenttia suurempi kuin keskisuurten yhtiöiden 

toimitusjohtajilla. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

”Johtajat ansaitsevat roimasti luultua enemmän”, otsikoi Helsingin Sanomat erään 

talousuutisensa tiistaina 14. lokakuuta 2014. Uutinen kertoi neljäkymmentä maata 

käsittäneestä Harvardin yliopiston tutkimuksesta, joka osoittaa ihmisten kaikkialla 

toivovan pieniä palkkaeroja, mutta palkkaerojen yritysten johdon ja tavallisten 

työläisten välillä karanneen niin isoiksi, etteivät maallikot enää hahmota 

yritysjohtajien ansioita. Edellä kuvattu uutinen on yksi lukuisista esimerkeistä johdon 

palkitsemisesta, joka on noussut vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi 

viime vuosina. Teema on pysynyt tasaisin välein median ja suuren yleisön 

mielenkiinnon kohteena. Mediassa aihetta on käsitelty entistä tiiviimmin ja 

kriittisemmin.1 Aihe on ollut esillä myös poliittisessa keskustelussa.2 Keskustelua 

ovat siivittäneet myös tietämättömyys palkitsemisen perusteista sekä suoranaiset 

totuudenvastaiset olettamat. Keskustelua ei niinkään ole herättänyt ylimmälle 

johdolle maksettava kiinteä palkka kuin erilaiset bonukset, lisäeläkkeet sekä 

irtisanomiskorvaukset. Johdon palkitsemisen nousemiseen vilkkaaseen 

yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttaa myös vuoden 2008 finanssikriisin 

jälkeinen epävakaa taloustilanne. 

Menestyminen globaalisti kilpaillussa maailmassa vaatii kykyä tuottaa laadultaan ja 

hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita sekä osaamista, resursseja ja pääomia. 

Osaamisen ja tiedon muodostumiseen voidaan vaikuttaa erilaisten kannustimien 

avulla monella tapaa, esimerkiksi kannustamalla osaamisen jatkuvaan kehittämiseen 

työpaikoilla ja innovatiivisten tulosten synnyttämiseen. Työelämässä on voitava 

                                                 
1 Esimerkiksi: ”Finnair ostaa osakkeitaan johdon palkitsemiseksi” (Taloussanomat 19.12.2012); 

”Puolet valtionyhtiöistä karsinut johtajien bonuksia” (Helsingin Sanomat 26.1.2013); ”Kenelle 

kuuluisi päätösvalta yhtiöiden johdon palkoista?” (Yle Uutiset 14.3.2013); ”Älytöntä keskustelua 

johtajien palkkatasosta” (Taloussanomat 27.11.2013); ”Johtajien ansiot nousivat uuteen ennätykseen” 

(Helsingin Sanomat 18.6.2014); ”Eläkejohtajilla on alhaiset eläkeiät” (Helsingin Sanomat 29.9.2014); 

”Johtajat ansaitsevat roimasti luultua enemmän” (Helsingin Sanomat 14.10.2014). 
2 Esimerkiksi eduskunnan puhemiehen Ben Zyskowiczin puhe valtiopäivien avajaisissa 28.4.2011, 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/24.htx?id=4124. 
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palkita hyvästä työstä ja osaamisen kehittämisestä sekä laadukkaista tuloksista. 

(Vartiainen & Kauhanen 2005: 12.) 

Teollisuusmaissa alettiin yhä enemmän keskustella ylimmän liikkeenjohdon 

palkitsemisesta 1990-luvun lopulla. Näin tapahtui monestakin eri syystä myös 

Suomessa. Suuri yleisö on saanut seurata kirjoittelua lähinnä iltapäivälehtien sivuilta. 

Viimeaikaiset skandaalit ylimmän johdon palkitsemisissa ovat myös tuttuja niin 

Yhdysvalloissa3 kuin Euroopassakin. (Kauhanen 2005: 257.) 

Julkisessa keskustelussa pörssiyhtiöiden johdolle maksetut palkkiot nivoutuvat 

keskusteluun kasvavista tuloeroista. Julkisen keskustelun perusteella voi toisinaan 

saada kuvan, että pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkat ovat nousseet 

rakettimaisesti viime vuosina. Osa keskustelunaiheista on epäilemättä lainattu 

ulkomaisista tiedotusvälineistä. Keskuskauppakamarin selvityksen (2014: 30) 

mukaan verrattaessa suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoa 

vuodesta 2013 sitä edeltävään vuoden 2012 palkkatasoon, voidaan havaita, että 

toimitusjohtajien palkoissa ei ole tapahtunut huimaa nousua. 

Suomalaisten yritysten ylimmän johdon palkitseminen on kansainvälisesti katsottuna 

ollut vielä varsin vaatimatonta, lukuun ottamatta maailmanluokan 

metsäyrityksiämme ja Nokiaa. On kuitenkin syytä muistaa, millainen Suomen talous 

oli vielä 1980–90-luvuilla. Suomi oli kaiken kaikkiaan pienten tulo- ja palkkaerojen 

maa, mutta toisaalta meillä ei silloin ollut myöskään maailmanluokan yrityksiä. 

Tuohon aikaan Suomessa elettiin suljetussa taloudessa monopolien ja kartellien 

luvatussa maassa. (Kauhanen 2005: 266.) 

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkiot keräävät – etenkin keväisin palkka- ja 

palkkioselvitysten julkaisemisen yhteydessä – paljon julkista huomiota. Useimmiten 

                                                 
3 Yhdysvaltalaisyrityksissä palkitseminen on eräissä tapauksissa karannut käsistä. Esimerkiksi 

lääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen toimitusjohtajan sopimuksessa oli vuonna 2003 kohta, että hän olisi 

oikeutettu 37,5 miljoonan dollarin irtisanomiskorvaukseen myös siinä tapauksessa, että hänen 

suoriutumisensa on ollut ”heikkoa”. Osakkeenomistajat tyrmäsivät yhtiökokouksessa tämän 

sopimuksen. Hewlett-Packardin toimitusjohtajalle maksettiin 13 miljoonan dollarin 

irtisanomiskorvaus käteisenä, osakkeina ja bonuksina vuonna 2011, vaikka toimitusjohtajan 10 

kuukauden kauden aikana yhtiön osakekurssi oli laskenut 40 prosenttia. (Scott 2014: 427). 
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keskustelu kärjistyy koskemaan muutamaa ”palkkiokuningasta”, jolloin voi syntyä 

harhaanjohtava yleiskuva pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisesta. 

Yhtiöiden maksamat palkkiot vaihtelevat kuitenkin merkittävästi muun muassa 

yhtiön koon mukaan. 

Johdon palkitseminen herättää ihmisissä voimakkaita mielipiteitä – puolesta ja 

vastaan. Suuresta kiinnostuksesta huolimatta johdon palkitsemisen perusteista 

tiedetään yleisesti varsin vähän. Valitettava tosiasia on se, että Suomessa johdon 

palkitsemista ja yksittäisten johtajien palkkoja ei aina pystytä käsittelemään 

objektiivisesti, vaan mukana on jopa vääristelyä ja liioittelua. Verotietoihin ja 

erinäiseen data-aineistoon perustuva julkinen keskustelu antaa usein sen kuvan, että 

suomalaisissa yrityksissä toimitaan vastuuttomasti johdon palkitsemisen suhteen. 

Kuten edellä mainitut viittaukset julkiseen keskusteluun osoittavat, johdon 

palkitseminen on aiheena nyt hyvin ajankohtainen. Vuonna 2008 alkaneen 

finanssikriisin ja vaikeasti ennustettavan globaalin taloussuhdanteen seurauksena 

johdon palkitsemista säännellään ennen näkemättömällä tavalla eri yrityssektoreilla, 

erityisesti finanssialalla. Johdon palkitseminen ei ole pelkkää rahalla palkitsemista 

vaan laaja kokonaisuus, joka muodostuu aineellisista ja aineettomista tekijöistä. 

Aineettomista motivaation ja sitoutumisen taustatekijöistä entistä tärkeämmiksi 

kilpailuvalteiksi yritysten välillä ovat nousemassa työn sisältö sekä ura- ja 

kehitysmahdollisuudet. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi mielenkiintoista ja haastavaa 

työn sisältöä, hyviä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen sekä tasapainoa 

työn ja muun elämän välillä. 

Johdon palkitsemisen eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat usein 

vaikeita, eikä niihin useinkaan löydy yhtä absoluuttisesti oikeaa vastausta. Varmaa 

kuitenkin on, että eettisyys ja vastuullisuus tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä 

tärkeämpiä näkökulmia johdon palkitsemisen kehittämisessä ja 

päätöksentekoprosessissa. Johtotehtävissä toimivia tulee kannustaa ennen kaikkea 

pitkäjänteiseen toimintaan omistaja-arvon lisäämiseksi ja palkitsemisten tulee olla 

asianmukaisia ja suorituksiin perustuvia. Toiminnan on oltava läpinäkyvää ja 

kestettävä pitkän aikavälin eettistä tarkastelua. 
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Palkitsemisjärjestelmien rakentaminen vaatii laaja-alaista tietoa ja soveltavia taitoja, 

mutta ennen kaikkea tervettä asennetta, laajaa näkemystä, liiketoimintaosaamista ja 

palkitsemisen kokonaisuuden hallintaa. Viime kädessä palkitsemisen vastuu ja 

päätösvalta kuuluvat yhtiön hallitukselle. Sen on oltava palkitsemisen 

suunnitteluprosessin aikana tiiviissä vuorovaikutuksessa omistajien ja organisaation 

johdon välillä. 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Helsingin pörssin (viralliselta nimeltään 

NASDAQ OMX Helsinki) suurten ja keskisuurten listayhtiöiden johdon 

palkitsemisjärjestelmiä niiden julkaisemien palkka- ja palkkioselvitysten kautta. 

Pohjoismainen pörssilista otettiin käyttöön lokakuun alussa 2006 Helsingin, 

Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä.4 Listatut osakkeet on jaettu markkina-

arvon mukaan kolmeen ryhmään: suuret (Large Cap), keskisuuret (Mid Cap) ja 

pienet (Small Cap). Suurten ryhmään kuuluvat yritykset, joiden markkina-arvo on yli 

miljardi euroa ja keskisuurten ryhmään yritykset, joiden markkina-arvo on yli 150 

miljoonaa euroa. Small Cap -ryhmään kuuluvat yritykset, joiden markkina-arvo on 

alle 150 miljoonaa euroa. Tässä tutkimuksessa keskitytään siis Large Cap ja Mid Cap 

-yhtiöihin. 

Termillä listayhtiö tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin 

kohteena. Toisin sanoen, en käsittele tässä yhteydessä listaamattomien yritysten 

palkitsemiskäytäntöjä. En tee erottelua myöskään listayhtiöiden omistajuusrakenteen 

mukaan eli vertaile esimerkiksi valtion enemmistöosakkaana omistamien yhtiöiden 

palkitsemiskäytäntöjä yksityisomistuksessa oleviin. 

 

                                                 
4 Pörssisäätiön blogi: http://www.porssisaatio.fi/blog/2006/09/29/porssin-uusi-osakeryhmittely-on-

kuin-vaatekaupasta-tuttu/. Katsottu 21.10.2014. 
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Tutkimuskirjallisuudessa ei ole yhtä vakiintunutta tapaa, miten johto määritellään. 

Suppeimmillaan sillä voidaan käsittää vain organisaation toimitusjohtaja. Laajemmin 

käsite voidaan ymmärtää siten, että toimitusjohtajan lisäksi siihen kuuluu myös muu 

yhtiön ylin johto. Kaikkein laajimmillaan käsitettä voidaan tarkastella siten, että 

palkitsemisen piiriin kuuluvalla johdolla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka 

ovat avainasemassa organisaation päätöksenteon ja tuloksenteon kannalta. Yhtä 

vakiintunutta sisältöä käsitteelle johto ei siis tutkimuskirjallisuudessa ole. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii päämies-agenttiteoria, joka on myös 

perustana valtaosassa aikaisemmin tehtyä johdon palkitsemistutkimusta. Nähdäkseni 

teorian valtavirta-asema johtuu sen perusolettaman – päämiehen ja agentin välisen 

tunnistetun intressiristiriidan ja sen ratkaisumahdollisuuksien etsimisen – 

erinomaisesta sovellettavuudesta johdon palkitsemisjärjestelmien perusteisiin. 

Teoreettisen viitekehyksen ja aiempien tutkimustulosten pohjalta luon kattavan 

katsauksen, miten johdon palkitsemista on tutkittu agenttiongelman näkökulmasta, 

millaiset ovat hyvän palkitsemisjärjestelmän perusteet, sekä millaiset 

palkitsemiskäytännöt ja -järjestelmät ovat tutkimuskirjallisuuden valossa yleisimpiä 

ja tehokkaimpia. 

Teoreettisen osuuden jälkeen seuraavassa empiirisessä osuudessa tarkastelen 

Helsingin pörssiin listattujen Large Cap ja Mid Cap -yhtiöiden 

palkitsemisjärjestelmiä vuodelta 2013 sen pohjalta, mitä yhtiöt ovat raportoineet 

vuotuisessa palkka- ja palkkioselvityksessään, joka yhtiöiden on tehtävä Suomen 

listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti. Hallinnointikoodi on 

elinkeinoelämän itsesääntelyyn perustuva normikokoelma, jonka noudattamiseen 

suomalaiset pörssiyhtiöt ovat suostuneet. Hallinnointikoodi edellyttää yhtiötä 

julkaisemaan internetsivuillaan palkka- ja palkkioselvityksen, joka sisältää 

kuvauksen erinäisistä asiakokonaisuuksista. Suositusten mukaan palkitsemisen on 

oltava avointa ja läpinäkyvää. Kun puhutaan johdon palkitsemisesta, listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suosituksilla tarkoitetaan ennen kaikkea organisaation 

toimitusjohtajaa sekä hallituksen jäseniä. Tarkastelen hallinnointikoodin sisältöä 

tarkemmin luvussa 4. 



11 

Tavoitteeni on palkka- ja palkkioselvitysten tietojen pohjalta analysoida suurten ja 

keskisuurten listayhtiöiden palkitsemisjärjestelmien rakenteellisia eroja sekä peilata 

selvitysten sisältöä listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksiin. 

Johdon palkitseminen on ollut viime vuosina vilkkaan tieteellisen ja julkisen debatin 

kohteena ja aihepiiristä on julkaistu 1990-luvulta lähtien runsaasti varsinkin 

englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta ja artikkeleita. Tieteelliset kriteerit täyttävien 

teosten ja artikkeleiden lisäksi on julkaistu myös joitakin yleistajuisia 

businesskirjoja. 

Tutkimukseni päälähteitä ovat lukuisat tieteelliset kriteerit kattavat teokset ja 

artikkelit, joista esimerkkinä voidaan mainita Seppo Ikäheimon, Michael C. Jensenin, 

Bengt Holmströmin ja K.J. Murphyn tutkimukset.  Johdon palkitsemista on valtaosin 

tarkasteltu päämies-agenttiteorian näkökulmasta, joka sai formaalin muotonsa 

klassikoksi nousseessa Michael C. Jensenin & William H. Mecklingin artikkelissa 

(1976), joka on myös ensimmäinen systemaattinen analyysi rahoitussopimuksiin 

liittyvistä agentuuriongelmista (Kanniainen 1996: 101). 

Johdon palkitsemista käsittelevä tutkimus lisääntyy koko ajan ja sitä tarkastelevaa 

uutta kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa julkaistaan jatkuvasti. Tutkijoiden 

lisäksi myös johdon palkitsemisjärjestelmiä suunnittelevat liike- ja konsulttiyritykset 

tuottavat ja analysoivat empiiristä dataa. 

Johdon palkitseminen on laaja ja moniulotteinen aihealue. Palkitsemista voidaan 

tarkastella yrityksen omistajien, toimivan johdon, sijoittajien, muiden sidosryhmien 

sekä työmarkkinoiden näkökulmasta. Tässä pro gradu -tutkielmassa käsittelen 

palkitsemista ennen kaikkea yrityksen omistajien (toisin sanoen tavallisten 

sijoittajien) näkökulmasta. 

Perustelen tämän pro gradu -tutkielman aihevalintaa sen ajankohtaisuudella sekä 

tutkimuksellisen aukon täyttämisellä. Helsingin pörssin listayhtiöiden johdon 

palkitsemisjärjestelmien rakenteita ei ole aikaisemmin vertailtu akateemisessa 

tutkimuksessa. Myöskään sitä, kuinka hyvin listayhtiöt noudattavat 

hallinnointikoodin suositusta 47 palkka- ja palkkioselvityksien laatimisessa ei ole 
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aikaisemmin tutkittu kattavasti. Aiheesta on siten tarpeen käydä tieteellistä 

keskustelua. 

Johdon palkitsemista käsittelevässä julkisessa keskustelussa esille nousee usein 

disinformaatiota ja argumentteja, jotka perustuvat irrationaalisiin premisseihin. 

Johdon palkitsemista pidetään usein ”kohtuuttomana” ja ”ahneutena”, eikä 

palkitsemisen taustoja ja palkitsemisjärjestelmien toimintaa tunneta kovin hyvin, 

vaikka palkka- ja palkkioselvitykset ovatkin julkista tietoa. 

Suomessa ylimmän liikkeenjohdon palkitsemista on kokonaisuutena tutkittu vielä 

varsin vähän. Perustavanlaatuisia tutkimuksia ei juuri ole, vaikka 

palkitsemiskokonaisuuden eräästä osasta – optioista – on kirjoitettu paljon. 

Toistaiseksi laajin johdon palkitsemista käsittelevä teos on ollut Ikäheimon, 

Löyttyniemen ja Tainion (2003) Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät. Hyvä saa 

palkkansa? Kirjaa varten kerätty verotustietoihin perustuva aineisto on tosin jo 

vuosilta 1999 ja 2000. 

Eräs tuoreeseen tutkimustietoon pohjaava ja varsin kattava suomeksi julkaistu teos 

aiheesta on Samuli Sistosen (2011) Johdon palkitseminen. Sistonen tarkastelee 

teoksessaan johdon palkitsemista kokonaisvaltaisesti laajaa tutkimuskirjallisuutta, 

yritysten empiiristä dataa ja alan ammattilaisten haastatteluita hyödyntäen. 

Maakohtaisia vertailuja ylimmän johdon palkitsemisesta tehdään toisaalta paljon. 

Niitä tekevät muun muassa kansainväliset konsulttiyritykset omien 

tarkastelutapojensa, lähinnä vaativuusluokitusten, pohjalta. Näissä selvityksissä 

keskitytään lähes yksinomaan taloudelliseen palkitsemiseen ja sen lisäksi vain 

maksettuihin tai realisoituneisiin etuihin ja paikalliseen ostovoimaan. (Kauhanen 

2005: 257.) Itse palkitsemisjärjestelmiä ja niiden taustoja ne eivät juuri käsittele.  

Helsingin pörssin listayhtiöiden tulee vuosittain antaa tilinpäätöksen yhteydessä 

selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (ns. Corporate Governance Statement). 

Velvollisuus on ehdoton ja perustuu Suomen lainsäädäntöön, jonka taustalla on 

puolestaan EU-jäsenmaita velvoittava direktiivi. (Keskuskauppakamari 2014: 4.)  

Keskuskauppakamari tekee vuosittain raportin Toimiiko hyvä hallinnointi ja 
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avoimuus pörssiyhtiöissä. Selvityksessä käydään läpi listayhtiöiden 

hallinnointikoodin noudattamista, hallitusten kokoonpanoa ja valiokuntia sekä 

palkitsemista. Tuorein selvitys on julkaistu toukokuussa 2014 ja käsittelee vuoden 

2013 tietoja. Aineistona käytetään yritysten internetsivuillaan julkaisemia raportteja. 

Selvityksen tarkoituksena on tarjota kokonaiskuva suomalaisten pörssiyhtiöiden 

käytännöistä ja siten osaltaan edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja myönteistä 

kehitystä. (Keskuskauppakamari 2014: 4.) Keskuskauppakamarin selvityksessä 

kaikkien Helsingin pörssin listayhtiöiden palkka- ja palkkioselvityksiä peilataan 

listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksiin. Vuoden 2013 selvityksessä niitä 

käsitellään kahdeksallatoista sivulla, joten analyysi jää varsin pintapuoliseksi, vaikka 

siinä ovat vertailussa kaikki 128 pörssiyhtiötä. 

Pro gradu -tutkielmani on tavallaan jatkoa keväällä 2013 hyväksytylle 

kandidaatintutkielmalleni Johdon palkitsemisjärjestelmien suunnittelu ja raportointi 

listayhtiöissä. Olen käyttänyt tähän pro gradu -tutkielmaan soveltuvin osin otteita 

kandidaatintutkielmani johdanto- ja teorialuvusta. Luonnollisesti olen laajentanut 

teoriaosaa huomattavasti. 

Pro gradu -tutkielmani siis pyrkii osaltaan täyttämään aihealueen tiimoilta syntyvän 

tutkimusaukon Helsingin pörssiin listattujen suurten ja keskisuurten yritysten osalta. 

Olen tutkimuksen paisumisen välttämiseksi jättänyt tarkoituksella pois pienet eli 

Small Cap -yhtiöt. 

Mukana tarkastelussa on 66 Helsingin pörssissä vuonna 2013 toiminutta listayhtiötä.5 

Näistä suuria on 29 ja keskisuuria 37 yhtiötä. Helsingin pörssissä toimi vuonna 2013 

kaikkiaan 128 listayhtiötä, joten tarkastelussa on siis hieman yli puolet kaikista tuona 

vuonna toimineista listayhtiöistä. Tarkastelussa olevien 66 listayhtiön liikevaihto 

vuonna 2013 oli 193,3 miljardia euroa. Yritykset edustavat kymmentä eri toimialaa.6 

                                                 
5 Helsingin pörssin listayhtiöt on koottu liikevaihdon mukaiseen suuruusjärjestykseen esimerkiksi 

Kauppalehti Option numerossa 8/2014 (julkaistu 24.4.2014). 
6 NASDAQ OMX Helsinki on vuoden 2012 alusta siirtynyt käyttämään yritysten luokittelussa niin 

sanottua ICB-toimialaluokitusta (Industry Classification Benchmark). Toimialaluokat ovat: Öljy ja 

kaasu, Perusteollisuus, Teollisuustuotteet ja -palvelut, Kulutustavarat, Terveydenhuolto, 
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Aiemmin määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tässä tutkimuksessa pyritään 

vastaamaan seuraaviin kysymykseen: 

 Missä määrin suuret ja keskisuuret listayhtiöt noudattivat vuonna 2013 

listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia hyvästä hallinnoinnista ja 

avoimuudesta raportoidessaan ylimmän johdon palkoista ja palkkioista? 

 Miten Helsingin pörssin suurten (Large Cap) ja keskisuurten (Mid Cap) 

yhtiöiden ylimmän johdon palkitseminen erosi toisistaan vuonna 2013? 

Suositusten noudattamisen tutkiminen on relevanttia, sillä sen avulla saadaan selville, 

onko suosituksilla ollut vaikutusta. Tutkimus antaa myös kattavan kuvan siitä, miten 

yritysten palkka- ja palkkioselvitykset sekä niiden palkitsemisjärjestelmien rakenteet 

vaihtelevat. Omistajien ja sijoittajien näkökulmasta ei ole yhdentekevää, miten 

listayhtiöt raportoivat palkitsemisestaan. Avoimuutta voi pitää myös koko 

yhteiskunnan kokonaisetuna. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla ovat tieteenfilosofiset olemista ja tietoa 

käsittelevät teoriat, jotka pohtivat sitä, mitä tieto oikeastaan on, mitä on mahdollista 

tietää ja mitä totuus on. Taustalla vaikuttavat positivismi, hermeneutiikka ja 

fenomenologia. Metodologinen pohdinta on tutkijan ja tutkimuskohteen välisen 

suhteen pohdintaa: pyritään löytämään totuus sellaisena kuin se on. Tutkija myös 

toimii objektiivisesti eli todellisuuden ulkopuolisena tarkastelijana (epistemologia) ja 

olettaa, että on olemassa yksi todellisuus, joka on sama kaikille (ontologia). 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena; sen 

ajatellaan valottavan jonkin singulaariseksi ymmärretyn sisäisesti loogisen 

                                                                                                                                          
Kulutuspalvelut, Tietoliikennepalvelut, Yleishyödylliset palvelut, Rahoitus sekä Teknologia. 

Toimialaluokat on esitelty Pörssisäätiön internetsivuilla: http://www.porssisaatio.fi/en/testpage/. 

Katsottu 21.10.2014. 
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kokonaisuuden rakennetta. Silloinkaan, kun aineisto koostuu erillisistä 

tutkimusyksiköistä, argumentaatiota ei voi rakentaa yksiköiden eroihin eri 

”muuttujien” suhteen, ja näiden erojen tilastollisiin yhteyksiin muihin muuttujiin. 

Kvalitatiivinen analyysi vaatii tilastollisesta tutkimuksesta poikkeavaa 

absoluuttisuutta. Kaikki luotettavina pidetyt ja selvitettävään kuvioon tai mysteeriin 

kuuluviksi katsotut seikat tulee kyetä selvittämään siten, että ne eivät ole ristiriidassa 

esitetyn tulkinnan kanssa. Toisin kuin tilastollisessa analyysissä, laadullisessa 

analyysissä eivät siis johtolangoiksi kelpaa tilastolliset todennäköisyydet. (Alasuutari 

2011: 38.) 

Pelkistetysti laadullinen tutkimus koostuu kahdesta osasta: havaintojen tuottamisesta 

ja arvoituksen ratkaisemisesta. Tavoitteena on ensiksi havaintojen pelkistäminen 

”olennaiseen” sekä keskittyminen ja raakahavaintojen yhdistäminen. Sen jälkeen 

tutkimusongelmaa selitetään ymmärtävästi muuhun tutkimukseen ja teoreettisiin 

viitekehyksiin viittaamalla. (Alasuutari 2011: 51.) 

Havaintojen pelkistämisessä voi erottaa kaksi eri osaa. Ensinnäkin aineistoa 

tarkastellaan aina vain tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. Aineistoa 

tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota vain siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen 

ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta ”olennaista”, vaikka samassakin 

tutkimuksessa aineistoa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Joka tapauksessa 

näin analyysin kohteena oleva tekstimassa pelkistyy hieman hallittavammaksi 

määräksi erillisiä ”raakahavaintoja”. Pelkistämisen toisen vaiheen ideana on edelleen 

karsia havaintomäärää havaintojen yhdistämisellä. Erilliset raakahavainnot 

yhdistetään yhdeksi havainnoksi tai ainakin harvemmaksi havaintojen joukoksi. 

Tähän päästään etsimällä havaintojen yhteinen piirre tai nimittäjä tai muotoilemalla 

sääntö, joka tältä osin pätee poikkeuksetta koko aineistoon. (Alasuutari 2011: 39–

40.) 

Toinen vaihe laadullisessa analyysissä on arvoituksen ratkaiseminen eli tulosten 

tulkinta. Laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkaiseminen merkitsee sitä, että 

tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehdään 

merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. (Alasuutari 2011: 44.) 
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Jos laadullisessa analyysissä yksikin poikkeus kumoaa säännön, se osoittaa, että 

asiaa pitää miettiä uudelleen. Havainnot yhdistämällä tuotetun havainnon pitää päteä 

poikkeuksetta kaikkiin raakahavaintoihin; aineistoon ei saa sisältyä eri havainnot 

”makrohavainnoksi” pelkistävää havaintolausetta vastaan sotivia tapauksia. Usein 

tämä johtaa teoreettisen viitekehyksen tai ainakin näkökulman jonkinlaiseen 

muuttumiseen. (Alasuutari 2011: 42.) 

On tärkeää tehdä ero havaintojen ja johtolankojen välille. Tutkimuksessa havaintoja 

tarkastellaan siinä mielessä aina johtolankoina, että niitä tarkastellaan vain ja 

ainoastaan tietystä, eksplisiittisesti määritellystä näkökulmasta. Tällaista erityistä 

näkökulmaa nimitetään teoreettiseksi viitekehykseksi. (Alasuutari 2011: 79). 

Tämän pro gradu -tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty päämies-

agenttiteoriaa, joka on perustana valtaosassa johdon palkitsemista käsittelevästä 

tieteellisestä tutkimuksesta. Agenttiongelma formalisoitiin moderniin muotoonsa 

ensimmäisen kerran Jensenin ja Mecklingin artikkelissa vuodelta 1976. Klassinen 

esimerkki päämies-agenttiongelmasta on yrityksen omistajien ja toimivan johdon 

välinen suhde, joten sitä voidaan erinomaisesti hyödyntää tutkimuksessa. Tutkimusta 

varten on käyty läpi laajasti aihetta käsitteleviä tutkimuksia viime vuosikymmeniltä. 

Päähuomio on kohdistunut tuoreimpaan tutkimustietoon ja -aineistoon. 

Jotta aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista, tarvitaan 

selkeä tutkimusmetodi. Metodi koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, joiden 

avulla tutkija tuottaa havaintoja, sekä niistä säännöistä, joiden mukaan näitä 

havaintoja voi edelleen muokata ja tulkita niin, että voidaan arvioida niiden 

merkitystä johtolankoina. Ilman eksplisiittisesti määriteltyä metodia, selkeitä 

sääntöjä siitä millaisista havainnoista on lupa mitäkin päätellä, tutkimus muuttuu 

helposti omien ennakkoluulojen empiiriseksi todisteluksi. (Alasuutari 2011: 82.) 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi on käyty läpi laaja empiirinen aineisto, joka 

pohjautuu Helsingin pörssin suurten ja keskisuurten listayhtiöiden palkka- ja 

palkkioselvityksiin vuodelta 2013. Ne ovat julkista aineistoa ja löydettävissä 

yritysten verkkosivuilta, yleensä sijoittajia palvelevan linkin takaa – 

osavuosikatsausten yhteydestä tai julkisten raporttien joukosta. Peilaan palkka- ja 
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palkkioselvitysten sisältöjä niiden perusteena olevaan Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suositukseen numero 47. 

Olen käynyt läpi monipuolisen ja kattavan lähdeaineiston ja pyrkinyt sen pohjalta 

muodostamaan tutkimusongelmasta mahdollisimman kokonaisvaltaisen, 

todenmukaisen ja objektiivisen kokonaiskuvan. Aineiston käsittelyssä olen jatkuvasti 

punninnut myös lähteiden reliabiliteettia eli sitä, miten luotettavasti ja toistettavasti 

käytetty mittari eli palkka- ja palkkioselvitykset kuvaavat tutkittua ilmiötä. 

Johdon palkitsemisesta on kirjoitettu valtava määrä tutkimuksia. Aiempi tutkimus on 

lähestynyt aihetta monien eri tieteenalojen näkökulmasta – esimerkiksi 

laskentatoimen, taloustieteen, rahoituksen, organisaatiokäyttäytymisen, strategian ja 

oikeustieteen näkökulmista. Useimpien tutkimusten teoreettisena viitekehyksenä on 

käytetty agenttiteoriaa. Varsinkin laskentatoimen näkökulmasta lähestyvät 

tutkimukset ovat hyödyntäneet yritysten erilaisia laskenta- ja markkinaperusteisia 

suorituskykymittareita analysoidessaan niiden suhdetta palkitsemiseen.  Johdon 

palkitsemista on tarkasteltu käyttämällä laskentaperusteisina mittareina esimerkiksi 

yrityksen myyntiä, voittoja tai pääomittamista. Markkinaperusteisena mittarina on 

käytetty etenkin yrityksen osakekurssin kehitystä. 

Kuten tieteellisessä tutkimuksessa usein, myös johdon palkitsemiseen pätee se, että 

tutkimustuloksissa ei vallitse konsensusta siitä, millaista palkitsemisen pitäisi olla, 

miten johtajia parhaiten motivoidaan palkitsemisella ja onko palkitseminen suhteessa 

johtajan ja yrityksen suoriutumiseen. Joitain yhteneväisiä lainalaisuuksia voidaan 

kylläkin löytää. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja 

saada syvällinen käsitys siitä. Tässä ovat perusteena muun muassa hermeneutiikasta 

ja fenomenologiasta saadut vaikutteet. Kuten laadullinen tutkimus yleensä, myös 

tämä pro gradu -tutkielma ei aseta ennakkohypoteeseja. Jokaisella johdon 

palkitsemiskeskustelua tiedotusvälineistä seuranneella on varmasti mielipiteensä ja 

ennakkokäsityksensä asiasta, mutta mahdolliset omat ennakko-oletukset on 

tiedostettava ennen tutkimusten tekoa. Teoreettista viitekehystä käytetään ennen 

kaikkea keinona ymmärtää ilmiötä syvällisistä tarkoitusperistä lähtien. Lähdekritiikki 
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on myös jatkuvasti otettava huomioon tarkasteltaessa niin teoreettista kuin empiiristä 

aineistoa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus rakentuu viidestä pääluvusta. Ensimmäinen pääluku sisältää johdannon, 

jossa esitellään tutkimuksen taustaa, tarkoitusta, tavoitteita ja tutkimusongelmaa sekä 

käytettyjä tutkimusmenetelmiä. 

Toinen pääluku on tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jossa käsitellään 

agenttiongelmaa johdon palkitsemisessa, tutkimuskirjallisuuden tuloksia johdon 

palkitsemisen suhteesta yrityksen suoriutumiseen sekä erinäisiä 

tutkimuskirjallisuudessa esiin nousseita menetelmiä johdon ja omistajien intressien 

yhdenmukaistamiseksi. 

Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan johdon palkitsemisen instrumentteja. 

Tarkastelussa ovat tärkeimmät aineellisen ja aineettoman palkitsemisen menetelmät 

ja niihin liittyvät ongelmat, tutkimuskirjallisuudesta esiin nousevat hyvän 

palkitsemisen tunnusmerkit sekä palkitsemisen strategiset perspektiivit. 

Neljännessä pääluvussa tarkastellaan johdon palkitsemisen raportointiin ja 

sääntelyyn liittyvät kodifikaatiot. Luvussa esitellään Corporate Governance -ajattelun 

perusteita, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tärkeimmät suositukset 

listayhtiöiden palkitsemisesta sekä Euroopan komission suositus listayhtiöiden 

palkitsemisesta. Luvussa tarkastellaan myös hallinnointikoodin suosituksia palkka- ja 

palkkioselvityksen sisällöstä ja rakenteesta.  

Viides pääluku on tutkimuksen empiirinen osio. Siinä analysoin tutkimusaineiston 

pohjalta Helsingin pörssin suurten (Large Cap) ja keskisuurten (Mid Cap) 

listayhtiöiden palkitsemisjärjestelmien eroja sekä sitä, miten hyvin ne noudattivat 

vuonna 2013 listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia raportoidessaan palkka- ja 

palkkioselvitykseen sisällytettävistä asiakokonaisuuksista. 
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Kuudennessa luvussa esitetään johtopäätökset eli teoreettiset vastaukset 

tutkimuskysymyksiin, johtopäätökset empiirisestä aineistosta, omaa pohdintaa aiheen 

tiimoilta sekä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

Kuten aiemmassa yhteydessä mainitsin, olen hyödyntänyt keväällä 2013 hyväksytyn 

kandidaatintutkielmani johdantoluvun (luku 1) sekä johdon palkitsemisjärjestelmät 

tutkimuskirjallisuudessa -luvun (luku 2) sisältöjä paikoin sellaisenaan tässä pro gradu 

-tutkielmassa pääluvuissa 1, 2 ja 3.  
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2 JOHDON PALKITSEMINEN TUTKIMUSKIRJALLISUUDESSA 

Tässä luvussa luodaan katsaus johdon palkitsemiseen teoreettisen viitekehyksen, 

päämies-agenttiteorian, kautta. Ensiksi käydään läpi agenttiteorian taustaa ja 

merkitystä sekä esitellään aiheen kannalta tärkeimpiä tutkimuksia. Tämän jälkeen 

nostetaan esiin merkittävimpiä tutkimuskirjallisuudessa olevia tuloksia johdon ja 

omistajien intressien yhdenmukaistamiseksi. Lopuksi käydään läpi merkittävimpiä 

tutkimuksia, joissa on analysoitu johdon palkitsemisen suhdetta yrityksen 

suoriutumiseen. 

 

2.1 Päämies-agenttiongelma johdon palkitsemisessa 

Yrityksen omistajien ja johdon välistä intressiristiriitaa voidaan tarkastella erilaisten 

päämies-agenttiteorioiden avulla. Teoriaa pidetään hallitsevana viitekehyksenä 

taloustieteessä, kun pyritään selittämään johdon palkitsemiseen ja päätöksentekoon 

liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. (Bebchuk & Fried 2003: 72, Matsumura & Shin 

2005: 102). 

Päämies-agenttiteorian perusta jäljitetään usein Berlen ja Meansin artikkeliin (1932) 

The Modern Corporation and Private Property, josta lähtien tutkijat ovat ilmaisseet 

huolensa omistajuuden ja kontrollin erottamisesta ja siitä, että se voi johtaa 

intressiristiriitoihin päämiehen ja agentin välillä. Omistajuuden ja johtamisen välisen 

suhteen moderneissa yrityksissä formalisoivat ensimmäisenä Jensen ja Meckling 

(1976) kuuluisassa artikkelissaan Theory of the Firm: Managerial Behaviour, 

Agency Costs and Ownership Structure. 

Päämies-agenttiongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa päämies palkkaa agentin 

suorittamaan tehtäviä puolestaan epätäydellisen informaation vallitessa. Samalla 

päämies antaa agentille osan aiemmin itselleen kuuluneista päätöksenteko- ja 

toimintavaltuuksistaan. Päämies-agenttiasetelma on niin yrityksen omistajien 

(päämies) ja hallituksen (agentti) välillä, hallituksen (päämies) ja johdon (agentti) 

välillä kuin johdon (päämies) ja heidän alaistensakin (agentti) välillä. Tyypillistä 
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agentuurisuhteelle on nimenomaan se, että siinä esiintyy aina informaatio-ongelmia 

päämiehen näkökulmasta. Päämies tarvitsee agenttia mutta ei pysty valvomaan, 

monitoroimaan, tämän toimia. Päämiehellä on kannustin opportunismiin, kätkettyyn 

käyttäytymiseen. Päämies ei täydellisesti havaitse agentin työsuoritusta ja toimintaa 

vaan ainoastaan tuloksen. Tulokseen kuitenkin vaikuttavat sekä agentin toiminta että 

hänestä riippumattomat tekijät, eikä päämiehellä ole mahdollisuuksia varmuudella 

todentaa sitä, tekeekö agentti parhaansa. Yrityksen tai organisaation tulos on 

riippuvainen sekä agentin ponnistuksista että niistä ulkoisista tekijöistä, jotka eivät 

ole sen paremmin agentin kuin päämiehenkään hallittavissa. Agentin palkkio 

pyritään sitomaan tulokseen esimerkiksi palkkiojärjestelmällä, joka koostuu 

kiinteästä tuloksesta ja tulokseen sidotusta bonuksesta. (Garen 1994, Kanniainen 

1996: 100, Mähönen & Villa 2006: 75, Tuomaala 2009: 123–124, Scott 2014: 357.) 

Päämiehen (osakkeenomistajat) ja agentin (toimiva johto) välinen intressiristiriita 

julkisesti noteeratuissa listayhtiöissä on oppikirjaesimerkki ongelmasta. (Jensen & 

Murphy 1990b: 225). Agenttiteoria voidaan selittää kolmen perustavanlaatuisen 

päämiehen ja agentin käyttäytymisoletuksen kautta. Tutkimuskirjallisuudessa 

kummankin osapuolen oletetaan tässä suhteessa olevan rationaalisia ja omaa etua 

ajavia toimijoita. Lisäksi, agentin oletetaan välttävän kovia ponnisteluita ja kaihtavan 

liiallista riskinottoa (Jensen & Meckling 1976: 66). Edellä mainitut päämies-

agenttisuhteen käyttäytymisoletukset luovat potentiaaliset olosuhteet 

intressiristiriidalle. 

Modernin agentuuriteorian klassikon (Jensenin & Mecklin 1976) perusajatus on, että 

yrityksen toimiva johto on paremmin informoitu yrityksen näkymistä ja toiminnasta 

kuin ulkopuoliset rahoittajatahot (siis omistajat). Tästä aiheutuu sekä negatiivisen 

valikoitumisen että eettisen uhkapelin ongelmia. Intressikonflikti voi olla sitä, että 

vanhoilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus yrittää hyötyä uusien kustannuksella, 

jotka ottavat tämän etukäteen huomioon, mikäli ovat rationaalisia. Toisin sanoen, 

päämies-agenttisuhde muodostuu, kun yksi tai useampi päämies (osakkeenomistaja) 

palkkaa agentin (johtajan) edustamaan omia intressejään, jotka sisältävät muun 

muassa päätöksentekovaltuuksien delegointia agentille (Ross, Westerfield & Jordan 

2008: 11). Jos molemmat osapuolet ovat hyödyn maksimoijia, on hyvä syy olettaa, 

että toimiva johto ei aina toimi osakkeenomistajien parhaiden intressien mukaan 
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(Jensen & Meckling 1976: 5). Näin ollen muodostuu merkittävä mahdollisuus 

intressiristiriidasta osakkeenomistajan ja toimivan johdon välille. 

Korhosen (1997) mukaan omistajien ja johdon välillä on löydettävissä kolme 

tyypillistä intressiristiriitaa: 1) johdon pyrkimys oman edun maksimoimiseen muun 

muassa kontrollissaan olevien etujen kautta, 2) johdon haluttomuus ottaa omistajan ja 

yrityksen kannalta tärkeitä riskejä sekä 3) johdon toiminnan lyhyt aikahorisontti. 

Palkitsemisjärjestelmien toimivuutta kritisoidaan usein siitä, että niillä ei ole riittävän 

positiivista vaikutusta intressien yhtenäistämiseen. 

Timonen (2000: 41) määrittelee, että intressien välinen ristiriita voi muodostua, kun 

vaihtoehtoiset ratkaisut ovat erilaisia molemmilla intressiosapuolilla tai, jos 

toimivalla johdolla on mahdollisuus kehittää omia hyötyjään osakkeenomistajien 

kustannuksella. Timonen esittää, että seuraavat seikat ovat tyypillisiä syitä 

konfliktiriskiriitoihin: 

 Osakkeenomistajat ja johto kilpailevat samasta tuotosta ja sen jakamisesta 

 Osakkeenomistajien ja johdon riskien katsotaan johtuvan eri seikoista, 

esimerkiksi johdolta vaaditaan inhimillistä pääomaa, mikä saattaa olla 

vaikeasti hyödynnettävissä muissa yrityksissä 

 Osakkeenomistajien tavoitteet ja odotettavissa oleva tuottoaste vaihtelevat 

heidän investointiensa mukaan ja toisin kuin johdolla, osakkeenomistajilla on 

lähes rajattomat mahdollisuudet jakaa, vaihtaa ja realisoida panostuksiaan 

 Epävarmuus, riskit ja odotettavissa oleva voitto vaihtelevat yksilöllisten 

osakkeenomistajien välillä ja erityisesti osakkeenomistajien ja johdon välillä 

Timonen (2000: 42) kuitenkin muistuttaa, että intressien ristiriita ei realisoidu 

jokaisessa yrityksessä, jos ja kun sellaiset tekijät kuin liiketoiminnan 

institutionaalinen ympäristö, omistajuusrakenne sekä erityisesti rahoitusjärjestelmä 

vaikuttavat koko konfliktikäsitteen tarkoitukseen. 

Agenttiongelma voi myös aiheuttaa kustannuksia, joita kutsutaan 

agenttikustannuksiksi. Jensenin ja Mecklingin (1976: 5) mukaan agenttikustannukset 
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koostuvat kolmesta osasta: 1) valvontakustannuksista, jotka muodostuvat johdon 

toiminnan mittaamisesta ja tarkkailusta, 2) takuukustannuksista, jotka ovat seurausta 

johdon ja yrityksen välisistä sopimuksista sekä 3) residuaalitappiosta, joka syntyy, 

jos johto ei valvonnasta sitoutumisesta huolimatta toimi omistajien edun mukaisesti 

eli maksimoi päämiehen hyvinvointia. 

Ross ym. (2008: 11) jakaa agenttikustannukset suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin. 

Kustannukset, jotka ovat seurausta menetetyistä mahdollisuuksista ovat epäsuoria 

agenttikustannuksia, kun taas suorat agenttikustannukset muodostuvat tyypillisesti 

muutamalla tavalla. Ensimmäinen tyyppi ovat yrityksen kulut, jotka hyödyttävät 

johtoa, mutta luovat kustannuksia osakkeenomistajille. Esimerkiksi tarpeettoman 

luksuslentokoneen hankkiminen yritykselle sijoittuu tähän kategoriaan. Suorat 

kustannukset muodostuvat valvonta- ja sitoutumiskustannuksista. Yksi esimerkki 

valvontakustannuksista on maksu ulkopuoliselle tilintarkastajalle tämän arvioidessa 

tilinpäätöstietojen tarkkuutta. Faman ja Jensenin (1983: 302) mukaan molempien 

osapuolten oikeudet ja vastuunalaisuudet määrittävän sopimuksen luominen 

osakkeenomistajien ja johdon välille tavalla, joka arvioi suoriutumista ja 

tuottofunktiota on kallista, joskaan ei mahdotonta. 
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Kuvio 1. Päämies-agenttiteorian suhteiden viitekehys (Huolman ym. 2000: 11). 

 

Johdon ja omistajien erilainen riskinottoasenne voi tarjota yhden pääsyyn 

agenttiongelmaan (Helaniemi, Kallunki & Niemelä 2003: 17). Johtoa kuvaillaan 

tyypillisesti riskiä kaihtavaksi ja osakkeenomistajia riskineutraaliksi, mitä voidaan 

selittää erilaisilla mahdollisuuksilla laajentaa henkilökohtaista riskiä (Mehran 1995: 

165, Gray & Cannella 1997: 519). Johto voi tyypillisesti hoitaa vain yhtä työtä, joten 

he eivät voi hajauttaa henkilökohtaista riskiä toisin kuin osakkeenomistajat, jotka 

voivat madaltaa yksittäisen sijoituksen riskiä hajauttamalla sijoituksiaan useampaan 

yritykseen. (Gray & Cannella 1997: 519, Wiseman & Gomez-Mejia 1998: 133.) 

Omistajuusrakenne on läheisesti yhteydessä johdon ja osakkeenomistajien väliseen 

potentiaaliseen intressiristiriitaan. Kun osakkeenomistajien määrä on hajautunut 

laajaksi ja yksittäisten osakkeenomistajien vaikutus päätöksentekoon on heikentynyt, 

se voi johtaa eristettyyn omistajuuteen (Gomez-Mejia, Tosi & Hinkin 1987: 54). 

Vaikkakin omistajuus on usein laajaa ja valtaosa yksittäisistä osakkeenomistajista ei 

osallistu yrityksen johtamiseen, useimmilla yrityksillä on yksi tai useampi merkittävä 

blokkiomistaja. Näitä ovat esimerkiksi äänivaltainen perhe, tai valtio, 

rahoitusinstituutio, hallituksen jäsen tai muu yrityskokonaisuus. Tällainen 

omistajuusmuoto on kaikkien osakkeenomistajien etu, koska syntyvä lisäarvo jaetaan 

osakkeenomistajien kesken. Näin ollen, omistajuuden ja kontrollin erottaminen luo 
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vaatimuksen johdon valvontaan, mikä päinvastoin, luo erilaisia kustannuksia 

osakkeenomistajille. (Tosi & Gomez-Mejia 1989: 171.) 

Osakkeenomistajat voivat myös muodostaa yhtiöön hallituksen edustamaan ja 

takaamaan omien taloudellisten intressiensä noudattamista. Se on tehokasta, koska 

tärkeimmät hallituksen vastuualueet on esitetty yrityslaeissa ja -säännöksissä – ja 

tänä päivänä yhä useammin myös hyvän hallintotavan (Corporate Governance) 

ohjeistuksessa (Conyon 2006: 25, Mäkinen 2007: 4). Hallitus on osakkeenomistajien 

puolesta kykeneväinen vähentämään agenttiongelmaan kuuluvaa riskiä 

kontrolloimalla ja valvomalla ylimmän johdon toimintaa. Johdon työn 

moniulotteisuus tekee kuitenkin myös hallituksen valvontatyöstä haastavaa. 

Hallituksen on esimerkiksi vaikea arvioida, mitkä investoinnit maksimoivat 

osakkeenomistajien arvoa, mikä on tosiasiassa syy, miksi toimiva johto on alun perin 

palkattu. Hallituksen voi olla vielä jälkikäteen vaikea arvioida toimivan johdon 

päätöksentekoa, koska hallituksen jäsenet eivät ehkä tiedä kaikkia mahdollisia 

vaihtoehtoja, joiden välillä johto on tehnyt valinnan päätöksentekotilanteessa. 

(Huolman ym. 2000: 10.) 

Päämies-agenttiteorian näkemys julkisen ja yksityisen omistuksen eroista on se, ettei 

omistusmuoto ole niinkään tärkeä vaan valvonta. Sekä julkinen että yksityinen 

omistus voivat olla yhtä hyviä tai huonoja valvomaan johdon toimintaa. Julkinen 

viranomainen, esimerkiksi kunta tai ministeriö, on päämies, joka valvoo yksityistä 

sopimustuottajaa eli agenttia. Säätelyjärjestelmä on silloin samalla 

kannustinjärjestelmä. Perimmäisenä kysymyksenä on, millainen kannustinjärjestelmä 

tuottaa yhteiskunnan näkökulmasta parhaan lopputuloksen. (Tuomaala 2009: 124–

125.) 

 

2.2 Menetelmiä johdon ja omistajien intressien yhdenmukaistamiseksi 

Ovatko päämiehen ja agentin toisistaan poikkeavat intressit sovittamattomia vai 

voidaanko intressit sovittaa yhteen edes osittain? Intressien yhteensovittamiseen 

tähtää kannustava palkitsemisjärjestelmä. Moderni johdon palkitsemisjärjestelmien 
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tutkimus ja agenttiteorian tutkimus ovat kulkeneet käsi kädessä 1980-luvun alusta 

lähtien (Murphy 1999: 2). 

Mietitään agenttiongelmaa omistajan näkökulmasta: omistaja haluaa palkata johtajan 

yritykseen vuodeksi; omistajalla ei siis ole silloin suoraa valtaa yritykseen. On 

epätodennäköistä, että omistaja voi olla tietoinen johtajan kaikista päätöksistä. 

Maksimoidakseen odotettavissa olevan voiton omistaja haluaa johtajan 

työskentelevän tavoitteen eteen ahkerasti, koska kova työ tuo todennäköisemmin 

paremman palkan kuin työn välttely. Vaikka osakkeenomistajat eivät pysty täysin 

poistamaan intressiristiriitoja, he voivat lievittää sitä valvomalla ja perustamalla 

sopivia kannustimia johdolle. Agenttiteoria olettaa, että optimaalinen kannustin- ja 

palkitsemispolitiikka rakentaa kannustimia, joissa toimiva johto valitsee ja toteuttaa 

sellaisia toimenpiteitä, jotka kasvattavat osakkeenomistajien arvoa. Johdon 

kannustimien optimaalinen taso perustuu joukkoon huomaamatta jääneitä tekijöitä, 

joita ovat muun muassa johdon haluttomuus riskinottoon ja johdon työsuorituksista 

koituvat kustannukset. (Jensen & Meckling 1976: 308, Jensen & Murphy 1990b: 

226, Frydman & Saks 2010: 2127.) 

Koska optimaalisia sopimuksia on vaikea tehdä, johdon valvonnalla ja 

sitouttamisella yritetään taata, että johto toimii osakkeenomistajien intressien 

mukaan. Ilman valvontaa ja sitouttamista johto voi käyttää harkintavaltaansa 

hyödyttääkseen itseään monella eri tavalla, joka voi laskea yrityksen voittoja 

(Shleifer & Vishny 1997: 742, Helaniemi ym. 2003: 19).  Johto voi haluta laajentaa 

yritystä oman maineensa ja asemansa perusteella (Helaniemi ym. 2003: 17). Johto 

voi välttää investointeja, jotka eivät hyödytä heitä itseään tai voivat asettaa etusijalle 

sellaiset investoinnit joiden perusteella heitä on vaikea irtisanoa, jos he toimivat 

heikosti (Shleifer & Vishny 1989: 123). Hyödyn maksimoijina johto voi myös 

välttää sellaisia investointeja, jotka huomattavasti lisäävät heidän työmääräänsä 

(Helaniemi ym. 2003: 19). Tyypillisesti johdon valvonnan taso vaikuttaa käänteisesti 

johdon palkitsemisen tasoon (Zajac & Westphal 1994: 123). Päätarkoituksena on 

siksi löytää optimaalinen taso valvonnan ja sitouttamisen välillä. Ideaalista olisi, jos 

johdon suoritusten arvioinnissa heijastuisivat vain ne asiat, jotka todella ovat johdon 

päätettävissä. Tämä ei kuitenkaan informaatio-ongelmien vuoksi ole mahdollista. 
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Myöskään valvonta- ja monitorointitoiminnot eivät voi tapahtua ilman kustannuksia 

(Kanniainen 1996: 112). 

Core, Guay ja Larcker (2003: 27) argumentoivat, että optimaalinen sopimus on 

sellainen, joka maksimoi osakkeenomistajien odotettavissa olevan arvon 

transaktiokustannusten ja johdon palkitsemisen jälkeen. Kanniainen (1996: 111–112) 

muistuttaa, että mikäli agentin työponnistus olisi päämiehen havaittavissa, voitaisiin 

rakentaa palkkiojärjestelmä, jonka avulla haluttu työponnistus olisi helposti 

saavutettavissa. Tällainen tilanne on kuitenkin epärealistinen, sillä agentin toimintaa 

ei täysin voida havaita. Tällöin optimaalinen sopimus on niin sanottu second-best -

tyyppinen ratkaisu: agenttia ei kannata täysin suojata riskiltä, sillä muutoin hän 

tarjoaa vain minimiponnistuksen. Agentti joutuu näin ollen osaltaan tuntemaan 

palkkapussissaan hänestä itsestään riippumattomien riskien esiintymisen 

liiketoimintaympäristössä. Päämiehen on kuitenkin sopimusta pohtiessaan 

tasapainoiltava kahden tehokkuustappioita aiheuttavan vääristymän – tehottoman 

riskinkannon ja tehottoman työsuorituksen – välillä. (Scott 2014: 368.) 

Vastustajien mielestä suuret palkitsemispaketit ovat seurausta vallanhimoisten ja 

voimakkaiden johtajien vaikutuksesta omaan palkkaukseensa. Kannattajien mukaan 

palkitseminen on vain optimaalisen sopimuksenteon osoitus kilpailluilla 

markkinoilla; toisin sanoen johtajien kunnollinen palkitseminen maksimoi myös 

osakkeenomistajien tulevien tuottojen arvon. (Conyon 2006: 25, Frydman & Jenter 

2010: 1.) 

Kuten kaikilla ihmisillä, myös johtajilla on taipumus toimia tavalla, joka lisää heidän 

omaa hyvinvointiansa. Valvonnasta huolimatta yksi hallituksen tärkeimmistä 

tehtävistä on luoda kannustimia johdolle motivoimaan heitä toimimaan 

osakkeenomistajien intressien mukaisesti. Toimivalle johdolle on luotava sopivia 

kannustimia, jotta he maksimoisivat yhtiön arvon. Palkitseminen ja kannustimet on 

rakennettava siten, että huomattava palkitseminen on seurausta erinomaisista 

suorituksista ja huonosta suoriutumisesta seuraa rangaistuksia. Huonosta 

suoriutumisesta tulee seurata myös todellinen irtisanomisuhka. Toimivaa johtoa pitää 

myös vaatia tulemaan huomattavaksi omistajaksi johtamaansa yritykseen. (Jensen & 

Meckling 1976: 5, Jensen & Murphy 1990a: 140, Ross ym. 2008: 12.) 
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Johdon palkitseminen, kannustimet ja irtisanomismenettelyt tarjoavat sisäisiä 

välineitä hallitukselle motivoida toimivaa johtoa. On olemassa myös joitain ulkoisia 

voimia, jotka vaikuttavat johdon kannustamiseen, kuten kilpailu tuotemarkkinoilla, 

johtajien työmarkkinat ja yritysostojen uhka (Jensen & Murphy 1990b: 253). Vaikka 

nämä ulkoiset voimat tarjoavat kannustimia toimivalle johdolle, ne ovat 

osakkeenomistajien suoran kontrollin ulottumattomissa. Johdolla on myös omat, 

omistajista riippumattomat tavoitteensa kuten urakehitys, tulot ja tulojen riittävä 

suojaaminen riskeiltä. Jensen (1986) on esittänyt, että liikkeenjohdolle on tyypillistä 

pyrkiä yrityksen koon kaikinpuoliseen kasvattamiseen siitä riippumatta, onko se 

omistajien intressien mukaista vai ei. Tätä kutsutaan niin sanotuksi empire building -

kannustimeksi. 

Johdon palkitsemisjärjestelmien sitominen omistaja-arvon kasvattamiseen on nähty 

yhtenä ratkaisuna päämies-agenttiongelmaan (Garen 1994, Chaudri 2003). Teoriassa 

optimaalinen palkitsemisjärjestelmä pystyy hyödyntämään kaikkea informaatiota, 

joka liittyy agentin suoriutumiseen (Strausz 1997). Käytännössä informaatio on aina 

epätäydellistä eikä pelkällä palkitsemisjärjestelmällä ja siihen liittyvällä sopimuksella 

pystytä vastaamaan päämiehen ja agentin väliseen intressiristiriitaan. 

Omistajien kannalta on tärkeää, että johdolla olisi kannustimet sitoutua riittävään 

työsuoritukseen, innovoida yrityksen kehittämiseksi ja ottaa harkitusti riskejä. 

Innovaatiohakuisuus on riskihankkeiden valikointia, johon voi liittyä myös 

strategiavalinta: toimiako innovaattorina vai tyytyäkö jäljittelijäksi. Myös yrityksen 

hierarkian sisäinen rakenne vaikuttaa kannustimiin. Divisioonajohto voi olla 

enemmän kiinnostunut oman divisioonansa tuloksen tekemisestä kuin koko yrityksen 

suorituksesta. Organisaatioissa voi esiintyä myös täytäntöönpano-ongelmia: ylin 

johto saattaisi haluta muutoksia, mutta alempi hierarkia ei niitä toteuta. (Kanniainen 

1996: 99.) 

Ikäheimo ym. (2003: 164) sekä Jensen & Murphy (1990a: 149) argumentoivat, että 

johdon omistajuus on kaikista suorin ja tehokkain tapa asettaa johdon ja 

osakkeenomistajien edut yhteneväisiksi. Mitä enemmän johto omistaa yrityksen 

osakkeita, sitä pienempi on agenttiongelman riski sekä omistajuuden ja kontrollin 

eroavaisuus. Toisin sanoen, omistajuus motivoi johtoa toimimaan 
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osakkeenomistajien parhaiden intressien mukaisesti, koska tällöin myös johto joutuu 

alttiiksi osakekurssien vaihteluista (Ikäheimo ym. 2003: 165). Jos yritysjohdon 

omistajuus saavuttaa tietyn tason, se voi johtaa juurtumiseen, jolla saattaa olla 

negatiivinen vaikutus yrityksen arvoon. Juurtuminen tarkoittaa sitä, että johto tekee 

itsestään korvaamattoman investoimalla yrityksen resursseja tavalla, jossa sijoitukset 

ovat arvokkaampia sen hetkisen johdon toteuttamina kuin, että ne tehtäisiin toisen 

johdon alaisuudessa. (Shleifer & Vishny 1989: 123–124.) 

 

2.3 Johdon palkitsemisen suhde suoriutumiseen 

Toimitusjohtajien palkat ovat vuosikymmenten saatossa nousseet huomattavasti, (vrt. 

esim. Murphy 1999). Frydman ja Jenter (2010: 7) ovat havainneet, että ennen 1970-

lukua palkitsemisen taso oli suhteellisen matala, johdon palkitsemisen hajonta oli 

pieni ja pääomaperusteinen palkitseminen kohtuullista. Frydmanin ja Jenterin lisäksi 

useat tutkimukset (esim. Murphy 1999: 1, Hall & Murphy 2003: 51) havaitsevat, että 

1970-luvun puolivälistä tähän päivään asti rahaperusteisen ja pääomaperusteisen 

palkitsemisen taso on noussut huomattavasti, ja johdon palkitsemisen hajonta on 

laajentunut. 

Palkitseminen on noussut julkiseen keskusteluun osakekurssien noustessa 1990-

luvulta lähtien, 2000-luvun vaihteen it-kuplan yhteydessä sekä ennen kaikkea 

vuosien 2007–08 globaalin finanssikriisin seurauksena. Tämä on tuonut 

odottamattoman suuria rahavirtoja joillekin johtajille, joiden palkitseminen on ollut 

sidottu yrityksen osakekurssiin. (Murphy 1999: 1.) 

Miksi johdon palkkasopimusta ei voida kirjoittaa yksinkertaisesti siten, että johto saa 

”ansionsa mukaan”, toisin sanoen sen mukaan, kuinka paljon se panostaa yritykseen 

ja kuinka hyviä sen päätökset ovat? Ongelma on siinä, että sekä johdon tosiasiallinen 

pätevyys että johdon panostus yrityksen hyväksi ovat objektiivisen mittauksen ja 

havainnoinnin ulottumattomissa. Omistajat ja heitä edustava yhtiön hallitus 

kykenevät objektiivisesti näkemään vain yrityksen tuloksen, eivät johdon työpanosta. 

Päämies-agenttiteoria lähtee siitä, että johdon itsenäisyys päätöksenteossa luo 
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mahdollisuuden sille, että johto päätöksissään enemmän painottaa omia tavoitteitaan 

kuin olisi omistajien näkökulmasta suotavaa. Tällaisessa tilanteessa on oleellista se, 

miten palkkiojärjestelmä on rakennettu. Jos palkkio on riippuvainen osakekurssista, 

tämä saattaa saada aikaan kannustimen liialliseenkin riskien ottamiseen. (Kanniainen 

1996: 105.) 

Yksi tapa rajoittaa agentin kannettavaksi tulevaa riskiä on suhteuttaa agentin palkkio 

hänen suoritukseensa, kun vertailukohteena on toisten vastaavanlaisissa tehtävissä ja 

samalla alalla toimivien agenttien suoritus. Näin on mahdollista pyrkiä rajaamaan 

sellaisten riskien vaikutuksia, jotka eivät voi johtua agentin omista päätöksistä. 

(Kanniainen 1996: 112.) 

Johdon lisääntyvä työponnistus keskimäärin parantaa yrityksen tulosta, jota kuitenkin 

osaltaan säätelee myös johdon toimenpiteistä riippumaton suhdannetilanne. 

Päämiehen (yrityksen osakkeenomistajien) informaatio-ongelma on siinä, että hän ei 

voi mitata johdon valitsemaa työponnistusta. Heikon tuloksen tapauksessa johto voi 

vedota heikkoihin suhdanteisiin (Kanniainen 1996: 107). Jotta johdon palkitseminen 

voidaan sitoa yrityksen suoriutumiseen, sitouttamiskustannukset koostuvat 

suurimmaksi osaksi palkitsemisjärjestelyistä, jotka on sidottu taloudelliseen 

suoriutumiseen yleensä ja osakkeenarvoon erityisesti. Johtajien asema 

työmarkkinoilla aiheuttaa sitouttamiskustannuksia, koska osakkeenomistajien 

tavoitteita menestyksekkäästi ajavilla johtajilla on suurempi kysyntä työmarkkinoilla, 

ja siten he voivat myös ansaita suurempaa palkkaa (Ross ym. 2008: 12). Toisaalta, 

jos johdon palkitseminen ei ole linjassa tuloksiin, yritys voi menettää hyvin 

menestyvän johtajan, koska parhaat lähtevät ensimmäisenä kilpailluilla 

johtajamarkkinoilla (Fama 1980: 292). Aineettomat kannustimet kuten valta, kunnia 

ja irtisanomisen uhka vaikuttavat myös johdon käyttäytymiseen (Jensen & Murphy 

1990a: 148). 

Kun johdon palkitsemisen kannustinpaketit on läheisesti sidottu yrityksen 

suoriutumiseen, se tarkoittaa myös korkeampaa todennäköisyyttä sille, että huono 

suoriutuminen johtaa irtisanomiseen tai, että matalampi tuotto tuo myös alemman 

palkitsemisen vähemmän eteville johtajille. Siksi huonosti suoriutuneet johtajat 

korvataan etevimmillä ja motivoituneimmilla johtajilla, jotka suoriutuvat paremmin 
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ja ansaitsevat korkeampia palkintoja. Kyky vaikuttaa omaan palkitsemiseen motivoi 

johtajia löytämään luovia tapoja vahvistaa yrityksen suoriutumista. Vaikka johdon 

palkitseminen kasvaa yrityksen parantuneen suoriutumisen myötä, se ei tarkoita että 

varallisuus siirtyy osakkeenomistajilta johdolle. Se tarkoittaa pikemminkin, että 

johtoa on palkittu lisääntyneestä menestyksestä, joka on seurausta heidän 

suuremmasta riskinotostaan, ponnistelustaan ja kyvystään. Näin ollen paremmin 

palkitut johtajat ovat motivoituneempia parantamaan yrityksen suoriutumista ja siten 

kasvattamaan myös osakkeenomistajien varallisuutta. (Jensen & Murphy 1990a: 

141–142.) 

Aineelliset kannustimet ovat selkeitä sekä helposti ymmärrettäviä ja 

urakehitysvaihtoehdot epäsuoremmin johtajien vaurauteen liittyviä. Aineelliset 

palkitsemisinstrumentit on sidottu yrityksen suoriutumiseen ja sitä kautta 

motivoidaan johtoa maksimoimaan osakkeenomistajien vaurautta ja 

yhdenmukaistamaan johdon ja osakkeenomistajien intressejä. Huolman ym. (2000: 

12) sekä Rost ja Osterloch (2009: 123) kiteyttävät, että kannustinsopimuksen 

pääasiallinen tarkoitus on saada palkita kunnolla henkilö, joka työskentelee toisen 

intressien puolesta. 

Vaikka on olemassa joitain todisteita johdon palkitsemisen ja osakkeenomistajien 

voiton välisestä positiivisesta suhteesta, sitä aliarvioidaan järjestelmällisesti 

tutkimuskirjallisuudessa (esim. Murphy 1985). Ylimmällä johdolla on usein 

merkittäviä optio- ja osakeomistuksia yhtiössä, joten osakekurssin muutokset ovat 

usein merkittävämpi mittari kuin johdon vuosittaiset kiinteät rahakorvaukset. Tämän 

johdosta Frydmanin ja Jenterin (2010: 8) mukaan kattavan palkitsemismittarin tulisi 

huomioida kaikki mahdolliset keskinäiset riippuvuussuhteet, mitä johdon 

palkitsemiseen tulee: nykyiseen ja tulevaan suoriutumiseen liittyvä palkitseminen, 

osake- ja optiopalkitseminen, johtajan henkilökohtainen varallisuus sekä johtajan 

irtisanomisriski. 

Jensen ja Murphy (1990b) käsittelivät tutkimuksessaan useimpia näistä 

keskinäisriippuvuuksista. Tämän jälkeen on julkaistu useita tutkimuksia, joissa 

johdon palkitsemisen ja yrityksen suoriutumisen suhdetta on vertailtu useilla 

mittareilla. Tutkimuksissa on esimerkiksi tarkasteltu johdon palkitsemisen suhdetta 
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yrityksen edellisen vuoden tulokseen. Tutkijat ovat löytäneet positiivisen ja 

merkityksellisen suhteen johdon kiinteän rahapalkan ja osakkeenomistajien 

vaurauden välillä. Coughlan ja Schmidt (1985) ovat päätyneet samansuuntaiseen 

tulokseen osoittaen, että johdon palkitsemisen taso nousee prosentilla jokaista 

kymmenen prosentin yritysarvon nousua kohden. Tutkimukset ovat siis löytäneet 

merkittäviä mutta kuitenkin suhteellisen heikkoja osoituksia johdon palkitsemisen ja 

yrityksen suoriutumisen välillä. 

Jensen ja Murphy (1990b) tarkastelivat tutkimuksessaan myös johdon palkitsemisen 

suhdetta osakkeenomistajille tuotettuun arvoon. Tulosten mukaan johdon 

osakkeenomistus ja optiot vaikuttavat suhteeseen etenkin pienissä yhtiöissä, joissa 

ylin johto omistaa usein huomattavia määriä osakekannasta. Tähän johtopäätökseen 

ovat tulleet myös Hall ja Liebman (1998). Main, Bruce ja Buck (1996) analysoivat 

johdon osakeoptioita ja havaitsivat, että johdon palkitsemisen ja yrityksen 

suoriutumisen välillä on tilastollisesti merkittävä yhteys. Heidän tutkimuksensa 

osoittaa, että jokainen osakkeenomistajille tuotettu kymmenen prosentin arvonnousu 

nostaa myös johdon palkitsemista lähes yhdeksän prosenttia. 

Erturk, Froud, Johal ja Williams (2005) esittävät, että nykyisessä markkinataloudessa 

julkisten yhtiöiden johtajat eivät ole keskittyneet luomaan omistaja-arvoa pitkällä 

aikavälillä vaan ovat ainutlaatuisessa asemassa, jossa voivat rikastua itse. Collins 

(2002) kyseenalaistaa tutkimuksessaan positiivisen riippuvuussuhteen olemassaolon 

johdon palkitsemisen ja organisaation tuloksien välillä. Hän tutki yli sadan yrityksen 

johdon palkitsemisen ja yrityksen liiketuloksen yhteyttä eikä havainnut 

tutkimuksissaan palkitsemisen vaikuttavan siihen, että hyvää liiketulosta tekevistä 

yrityksistä tulisi erinomaista liiketulosta tekeviä yrityksiä. Bushman, Engel ja Smith 

(2006) analysoivat suuren määrän yrityksiä vuosilta 1970–2000. He raportoivat 

yritysten liikevoiton ja johtajien rahapalkan välillä heikon korrelaation. Tämä 

tarkoittaa sitä, että johtajien työmarkkinat eivät toimi täysin tehokkaasti 

motivoidessaan johtajia työskentelemään ahkerasti. 

Päinvastaisia tutkimustuloksia palkitsemisen vaikutuksista löytyy kuitenkin paljon. 

Main (1991) löytää tutkimuksessaan vahvan positiivisen riippuvuuden johdon 

suoritusperusteisen palkitsemisen ja omistaja-arvon kasvun välillä. Garenin (1994) 
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tilastollisten tutkimusten mukaan päämies-agenttiongelman perusasetelma vaikuttaa 

merkittävästi ylimmän johdon palkitsemiseen. McKnight ja Tomkins (1999) ovat 

päätyneet samanlaiseen tulokseen. Heidän mukaansa organisaation tulosten ja 

ylimmän johdon palkitsemisen välillä on positiivinen riippuvuus niin lyhyellä kuin 

pitkälläkin aikavälillä. Lam ja Chang (2006) tuovat esiin mielenkiintoisena tuloksena 

sen, että johdon optiojärjestelmillä on positiivinen eli pienentävä vaikutus johtajaan 

(agenttiin) kohdistuviin valvontakustannuksiin. Täten järjestelmillä on positiivinen 

vaikutus yrityksen tuloksiin, vaikka optiojärjestelmien olemassaolon vaikutus 

yrityksen tuloksiin muutoin olisikin epäselvä. 

Choo ja Tan (2004) ovat tutkineet palkitsemisen ja suoriutumisen välistä syy-

seuraussuhdetta ja tulleet kiintoisaan johtopäätökseen: samanaikaisen suhteen 

vallitessa syy-seuraussuhde menee siten, että suoriutuminen on palkitsemisen 

seuraus, ei päinvastoin. 

Jos johtaja on halukas työskentelemään yritykselle tietyn ajanjakson, pitää työstä 

myös palkita siten, että johtajan odotettu hyöty on vähintään yhtä suuri kuin sen 

vaihtoehtokustannukset. Jos korvaus on pienempi, johtaja menee töihin muualle. 

Agenttiteorian mukaan johtaja ei valitse tiettyä vaihtoehtoa vain sen takia, että jokin 

toinen toivoo tämän tekevän niin, vaan agentti tekee niin maksimoidakseen oman 

hyötynsä. (Scott 2014: 362.) 

Eräs ratkaisu palkitsemiseen on suorituskyvyn mittaaminen, joka voidaan tehdä 

jollain yhteisesti havaitulla tavalla johtajan suorituskyvystä ja on saatavilla tietyn 

ajanjakson päättyessä. Nettotulos on sellainen mittari. Nettotulos kertoo jotain 

johtajan suorituskyvystä, sillä johtajan suoritus näkyy myös liikevoitossa. Tämä 

heijastuu kulujen hallinnointiin, liiketoimintojen ylläpitoon, työntekijöiden moraaliin 

ja markkinointiin. Nettotulos on siis informatiivinen esimerkki johtajan 

ponnisteluista ja sillä on tärkeä tehtävä myös informaation tuottamisessa sijoittajille. 

Toisaalta puutteellinen Corporate Governance sekä sisäiset kontrollijärjestelmät 

voivat aiheuttaa virheitä, jotka antavat väärän kuvan nettotuloksesta. Johtajan 

ponnistelu työssä ei välttämättä täysin heijastu tulokseen tietyllä ajanjaksolla ja on 

siksi vaikeasti mitattavissa. Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat tästä esimerkkinä. 
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Ne eivät realisoidu heti, vaan tulos voi olla havaittavissa vasta pitkällä aikavälillä. 

(Scott 2014: 365.) 

Riskinäkökulma täytyy myös huomioida johtajien palkitsemisessa. Johtajat ovat 

rationaalisesti toimivia riskiä hallitsemaan pyrkiviä yksilöitä: mitä enemmän riskiä 

he kantavat, sitä korkeampi täytyy olla heidän odotettavissa oleva palkitsemisen 

tasonsa. On tärkeää huomata, että palkitsemisen riski vaikuttaa siihen, miten johtajat 

johtavat yritystä. Jos toimivalla johdolla ei ole tarpeeksi riskinottovaltuuksia, yritys 

kärsii johtajan vajavaisesta suoriutumisesta. Jos taas riskiä on liian paljon, johtaja voi 

ali-investoida riskiprojekteihin vaikka ne hyödyttäisivät osakkeenomistajia. (Scott 

2014: 415–416.) 

Kanniaisen (1996: 103) mukaan taloustiede antaa selvän vastauksen siihen, miksi 

kaikki palkat eivät voi olla suhteutettuja tulokseen: koska ihmiset ovat 

riskinkaihtajia, riskiä on siirrettävä – korvausta vastaan – niiden kannettavaksi, joilla 

siihen on kyky ja resurssit. 

Useat tekijät vaikuttavat johdon halukkuuteen ottaa riskiä. Lukuisat tutkimukset 

(esim. Jensen & Murphy 1990b, Mehran 1995 ja Hall & Liebman 1998) ovat 

päätyneet siihen tulokseen, että palkitsemisjärjestelyt motivoivat toimivaa johtoa 

ottamaan riskiä ja tekemään päätöksiä, jotka maksimoivat osakkeenomistajien arvoa, 

mikäli heidän palkitsemisensa on sidottu johtamansa yritysten suoriutumiseen. Gray 

ja Cannella (1997) tekevät johtopäätöksen, että intressiristiriita riskiä kaihtavan 

johdon ja riskineutraalin osakkeenomistajan välillä voidaan osittain ratkaista 

käyttämällä laajaa palkitsemisinstrumenttien skaalaa, kuten kiinteää palkitsemista 

sekä pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin suoriutumiseen perustuvia 

palkitsemisinstrumentteja. Eri tutkijat (esim. Jensen & Murphy 1990a, Hirshleifer & 

Suh 1992) painottavat, että nimenomaan palkitsemispakettien rakenne, ei taso, on 

tärkeässä roolissa, kun motivoidaan johtoa ottamaan riskiä. 

Mishra, McConaughy ja Gobeli (2000) tulevat siihen tulokseen, että yrityksen 

suoriutuminen korreloi positiivisesti johdon palkitsemisen kanssa, kun johdon 

riskinotto on matalalla tasolla. Myös Wright, Ferris, Sarin ja Awasthi (1996) 

esittävät, että jos johto ladataan liian suurilla riskiodotuksilla, se voi vaikuttaa 
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päinvastoin kuin alun perin on haluttu. Se voi tehdä johdosta enemmän riskiä 

kaihtavia kuin motivoida heitä ottamaan lisää riskiä, mikä voi vähentää 

osakkeenomistajien arvoa (Sanders 1999: 62). Siten haasteena on löytää 

optimaalinen riskinoton taso ja rakentaa sellainen valvonta- ja palkitsemismekanismi, 

joka on yhteneväinen sekä riskiä kaihtavan johdon että osakkeenomistajien intressien 

välillä. 

On olemassa useita tapoja kontrolloida palkitsemisriskiä. Yksi tunnetuimmista 

teoreettisista lähestymistavoista on suhteellisen suorituskyvyn arviointi (relative 

performance evaluation, RPE). Sen sijaan, että johtajan suoriutumista mitattaisiin 

nettotuloksen ja/tai osakekurssin mukaan, RPE-mallissa sitä mitataan 

keskimääräisellä suoriutumisella suhteessa verrokkiryhmään, esimerkiksi saman 

toimialan yrityksiin. RPE-teorian kehittäjiä ovat Baiman ja Demski (1980) sekä 

Holmström (1982). Mittaamalla johtajan suoriutumista suhteessa saman 

teollisuudenalan muihin yrityksiin systemaattiset ja yleiset riskit, joita 

teollisuudenala kohtaa, voidaan suodattaa pois palkitsemissuunnitelmista. Näin ollen 

johtajan oma suoriutumiskyky nousee vahvemmin esiin arvioitaessa hänen 

onnistumista tehtävässään. Siten RPE antaa johtajalle mahdollisuuden suoriutua 

hyvin, vaikka yritys raportoisi tappiosta tai osakekurssin putoamisesta edellyttäen, 

että tappiot ovat pienemmät kuin vertaisarviossa olevien muiden saman 

viitekehyksen yritysten. (Scott 2014: 416.) 

Huolimatta RPE:n teoreettisesta potentiaalista, vahva tilastotieteellinen aineisto 

todistaa, että on vaikea löytää merkkejä siitä, että johtajia oikeasti palkitaan tämän 

mallin perusteella. Antle ja Smith (1986) löysivät heikkoja todisteita RPE-mallin 

käytöstä. RPE-mallin ongelma on myös se, että on vaikea identifioida, mikä on 

kunkin firman oikea vertaisryhmä. Albuquerquen (2009) mukaan yrityksen 

teollisuudenala on hyvä lähtökohta vertailuun, mutta myös yrityksen koko täytyy 

ottaa huomioon, sillä erikokoiset yritykset vaikuttavat eri tavoin teollisuudenalan 

tapahtumiin. Pavlik, Scott ja Tiessen (1993) ovat tutkiessaan RPE-artikkeleita tulleet 

siihen johtopäätökseen, että RPE-mallin kyky ennustaa johtajien palkitsemista on 

vaatimaton. (Scott 2014: 416.) 
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Johdon palkitsemista on tarkasteltu erilaisista näkökulmista sen mukaan, miten 

luonnollista palkitsemisprosessia suhteessa tuloksiin ja prosessiin arvioidaan. Johdon 

palkitsemista voidaan lähestyä myös valtateorian näkökulmasta, jonka mukaan 

johdon palkitsemista ajaa johtajien opportunismi eikä niinkään tehokas sopiminen. 

Valtateoriasta ovat kirjoittaneet esimerkiksi Bebchuk, Fried ja Walker (2002). 

Heidän mukaansa johtajalla on riittävästi valtaa vaikuttaa omaan palkitsemiseensa ja 

he käyttävät sitä saadakseen kohtuuttomasti palkkaa osakkeenomistajien arvon 

kustannuksella. Jos näin on, he saavat palkkaa enemmän kuin mitä tarvitsisivat 

suhteessa, että siirtyisivät kilpailijoiden palvelukseen.  

Valtateoria kyseenalaistaa myös tehokkaiden toimitusjohtajamarkkinoiden 

olemassaolon. Tutkijoiden mukaan johtaja voi vaikuttaa yrityksen hallitukseen ja 

palkitsemiskomiteaan omassa palkitsemisessaan. Vaikka hallituksen enemmistö on 

nimellisesti itsenäinen, toimitusjohtaja voi vaikuttaa heidän nimittämiseensä. Jos 

toimitusjohtaja kokee, että joku hallituksen jäsenistä yrittää estää palkitsemista, voi 

johdonvastainen ilmapiiri tarttua ja vaikuttaa hallitusjäsenen pääsyyn muiden 

organisaatioiden hallituksiin. Teorian mukaan johtajan palkitsemista voi jarruttaa 

vain yleinen ”paheksunta”; jos palkitseminen nousee liian korkeaksi, se aiheuttaa 

negatiivista julkisuutta ja jossain vaiheessa hallituksen täytyy tulla väliin ja käyttää 

valtaansa. Toisaalta johdon palkitseminen voidaan ”naamioida” siten, että käytetään 

ulkopuolista konsulttia ikään kuin luomaan legitimiteettiä palkitsemiseen. Toinen 

tapa ”naamiointiin” on sitoa kokonaispalkitseminen vertaisryhmän yritysten 

palkitsemiskäytäntöihin. (Scott 2014: 428–429.) 

Useat tutkijat ovat väittäneet, että ylimmät johtajat ovat ylipalkattuja. Useat 

tutkimukset kuitenkin ovat todistaneet, että keskimäärin johtajille ei makseta liikaa 

palkkaa. Palkitsemisella kompensoidaan johtajan ponnisteluja ja riskiä, joka johtajan 

on kannettava. Jensen ja Murphy (1990b) julkaisivat kiistanalaisen artikkelin 

ylimmän johdon palkitsemisesta. He tutkivat Yhdysvaltain 250 suurimman yrityksen 

toimitusjohtajien palkkoja ja bonuksia viidentoista vuoden (1974–1988) aikana. 

Tulosten perusteella tutkijat argumentoivat, että toimitusjohtajat eivät ole 

ylipalkattuja mutta heidän palkkauksensa suhteessa suoriutumiseen ei usein ole 

oikeassa suhteessa, kun suoriutumista mitataan yrityksen markkina-arvon 

kehitykseen. 



37 

Jensenin ja Murphyn (1990b) tutkimuslöydöksiä vastaan voidaan esittää muutama 

vasta-argumentti. Ensiksi, voidaan olettaa että palkitsemisen ja suoriutumisen 

välinen suhde on pieni suurissa yrityksissä niiden kokoluokan takia. Jos yritys 

kasvattaa arvoansa miljardeilla, jo pieni suhteellinen muutos toimitusjohtajan 

palkassa saa aikaan suuren julkisen huomion. (Scott 2014: 423) Toiseksi, suurissa 

yrityksissä on vaikea ulottaa suurta riskiä toimivan johdon palkitsemiseen. Johtajalla, 

jonka palkitseminen korreloi voimakkaasti suoriutumiseen, on paljon hävittävää, 

mikäli yrityksen arvo laskee jo vähän. Siten johtaja todennäköisesti karttaa 

järjestelmällisesti suurta riskiä sisältäviä päätöksiä. 

Toinen tutkimus, joka argumentoi sen puolesta, että johtajille ei makseta liikaa, on 

Gayle ja Miller (2009). He tutkivat kolmen huippujohtajan palkitsemista kahdella 

otannalla Pohjois-Amerikan yrityksistä ilmakehän ja avaruuden, kemianteollisuuden 

sekä elektroniikkateollisuuden toimialoilla. Ensimmäinen otanta kattoi vuodet 1944–

1978 ja toinen 1993–2003. Keskimääräinen palkitseminen kasvoi suuresti näiden 

ajanjaksojen välillä. Samaan aikaan myös yritysten koko kasvoi dramaattisesti. 

Tulosten perusteella tutkijat toteavat, että jos johtajat eivät kanna riittävästi riskiä 

eivätkä saa peruspalkan lisäksi muita kannustimia, heidän palkkatasonsa ei kasva 

nopeampaa kuin väestön keskitulo yhteiskunnassa. Samassa tutkimuksessa havaittiin, 

että mikäli johtajien työpanos on suhteessa palkitsemisriskiin, kasvoi johtajien 

vaatima palkka peräti 20-kertaiseksi kahden jakson välillä. (Scott 2014: 424.) 
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3 JOHDON PALKITSEMISEN INSTRUMENTTEJA  

Tässä luvussa luodaan katsaus johdon palkitsemisen eri instrumentteihin. Ensiksi 

käydään läpi keskeisiä aineellisen ja aineettoman palkitsemisen käsitteitä sekä 

palkitsemissopimuksen perusteita. Tämän jälkeen luodaan katsaus lähdeaineiston 

pohjalta hyvän palkitsemisjärjestelmän tunnusmerkkeihin. Sitten otetaan tarkasteluun 

yleisimmät käytössä olevat aineelliset palkitsemisinstrumentit. Lopuksi pohditaan 

vielä johdon palkitsemisinstrumentteihin liittyviä rajoituksia ja ongelmia. 

 

3.1 Palkitsemisen käsitteestä 

Palkitseminen on kokonaisuus, joka muodostuu niin aineellisista (rahallisista) kuin 

aineettomista (ei-rahallisista) palkitsemiselementeistä. Tyypillisimpiä esimerkkejä 

aineellisesta palkitsemista ovat rahapalkka, erilaiset rahalliset kannustimet, palkkiot, 

luontoisedut ja muut henkilöstöedut. Aineettoman palkitsemisen esimerkkeinä 

käytetään usein mielekästä ja haastavaa työn sisältöä, kehittymismahdollisuuksia, 

positiivista palautetta, joustavuutta työnteon järjestelyissä, työsuhteen pysyvyyttä, 

hyvää työympäristöä, ilmapiiriä ja ajan tasalla olevia työvälineitä. Usein 

palkitsemisen eri elementtejä pidetään itsestäänselvyyksinä, joiden puuttuminen 

huomataan vasta sitten, jos henkilö menettää ne esimerkiksi työpaikan vaihdoksen 

jälkeen. (Sistonen 2011: 92–93.) 

TKK:n palkitsemisryhmä on vuonna 2001 määritellyt palkitsemisen seuraavasti:  

”Palkitseminen on organisaation ja sen jäsenten välinen kaksisuuntainen prosessi, 

josta molemmat osapuolet hyötyvät; palkitseminen on johtamisen väline, joka tukee 

organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista; palkitseminen välittää viestin 

halutusta toiminnasta, viestin tulkinta vaikuttaa organisaation jäsenten toimintaan; 

käsitykset siitä, mikä on palkitsevaa, ovat yksilöllisiä.” (via Vartiainen & Kauhanen 

2005: 18.) 

Yritysten palkitsemissuunnitelmat on todellisuudessa johdettu pitkälti agenttiteorian 

opeista, mutta ne ovat käytännössä paljon monimutkaisempia ja kattavat useita 
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aikavälejä. Palkitsemissuunnitelmat sisältävät sekä kannustimen, riskin että 

päätöshorisontin. (Scott 2014: 403.) 

Palkitsemissopimus on yrityksen ja johtajan välinen agenttisopimus, jonka tehtävänä 

on asettaa omistajan ja johtajan ristiriitaiset intressit samaan linjaan palkitsemalla 

johtajaa tämän suorituksen mukaan. Monet palkitsemissuunnitelmat pohjautuvat 

yleensä kahteen suorituskykymittariin: nettotulokseen ja osakkeen arvoon. Tämä 

tarkoittaa sitä, että bonuksilla, osake-optioilla ja muilla komponenteilla 

palkitseminen riippuu siitä, miten johtaja on kunakin vuonna suoriutunut 

tehtävästään yrityksen nettotuloksen ja osakkeen hintakehityksen mittareilla (Scott 

2014: 403–404.). Holmströmin (1979) sekä Feltham ja Xien (1994) tutkimukset ovat 

tulleet siihen tulokseen, että useat suorituskyvyn mittarit lisäävät johtajasopimuksen 

tehokkuutta.  

Palkitsemisen kokonaisuuden lisäksi palkitsemisessa korostuu järjestelmien 

kannustava ja sitouttava vaikutus. Palkitsemisella pyritään vaikuttamaan 

kohdehenkilöiden työmotivaation ja sitouttamisen kautta omistaja-arvon lisäämiseen. 

Toimivalla johdolla on oltava riittävät kannustimet, jotka sitouttavat johtoa 

tehtäväänsä: olemaan innovatiivisia ja ottamaan hyvin tiedostettuja riskejä. Mäkisen 

(2007: 5) mukaan kannustimet voidaan luoda kannustinperusteisilla 

palkitsemisjärjestelyillä, jotka koostuvat osakemarkkinaperusteisista ja 

tilinpäätösperusteisista palkitsemisinstrumenteista. Toimivan johdon näkökulmasta 

niiden välinen ero on se, että osakemarkkinaperusteiset instrumentit ovat osittain 

johdon suoran kontrollin ulottumattomissa. Tilinpäätösperusteiset instrumentit 

perustuvat tyypillisesti yrityksen edellisen vuoden suoriutumiseen. 

Osakemarkkinaperusteiset instrumentit sen sijaan ovat enemmän tulevaisuuteen 

suuntautuneita, sillä yrityksen ilmoitukset ja päätökset toiminnan kehittämisestä 

vaikuttavat todennäköisesti yrityksen tulevaan arvoon ja tätä kautta ne vaikuttavat 

välittömästi myös osakekurssiin (Murphy 1999: 32).  Kannustinjärjestelmien 

tarkoituksena on saada johto tekemään valintoja, jotka maksimoivat 

osakkeenomistajien arvoa pitkällä aikavälillä. (Mäkinen 2007: 5.) 
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3.2 Hyvä palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemisen strategiset perspektiivit 

Laineman ja Haapasen (2010) mukaan omistajien pitäisi ottaa kantaa palkitsemisen 

kohderyhmiin ja reunaehtoihin pohtimalla esimerkiksi keitä palkitaan: ylintä johtoa 

vai koko henkilöstöä. On myös pohdittava, mikä on lyhyen ja pitkän aikavälin 

kannustimien keskinäinen painotus sekä, kuinka suuri osa bruttotuloksesta ennen 

lisäpalkkioita ollaan valmiita käyttämään suoritepalkkioihin siinä tapauksessa, että 

tavoitteet saavutetaan. Liian suuret palkka- ja palkkioerot saman yrityksen sisällä 

luovat ristiriitoja. Ennen palkkiojärjestelmien yksityiskohtien määrittelyä tulisi myös 

miettiä yritystason palkitsemisen isoja linjoja ja periaatteita kuten: mikä on johdolle 

ja muulle organisaatiolle maksettavien palkkioiden suhde yrityksen tulokseen. 

Palkitsemisen johtamisen kannalta olennaiset kysymykset ovat: onko palkkioiden 

osuus liikevoitosta suunniteltua vai sattumaa sekä ovatko toteumat ja osuudet 

liikevaihdosta tulleet yritysten hallituksille odotetunlaisina vai yllätyksinä. Omistaja-

arvon lisäämisen kannalta olennaista on se, että yllätyksiä ei tule vaan palkitsemisen 

periaatteissa on määritelty taso, joka liikevoitosta maksetaan palkkioina 

maksimissaan. (Sistonen 2011: 91.) 

Tärkeää ei ole vain se, millainen jokin järjestelmä jollakin hetkellä on vaan myös se, 

miten se on rakennettu ja miten sitä sovelletaan, ylläpidetään ja kehitetään edelleen. 

Palkitsemisjärjestelmän rakentamistapa kuvaa organisaatiossa yleisesti käytössä 

olevaa päätöksentekotapaa ja johdon toimintaa. Kehittämistapoja voidaan tarkastella 

menettelytapojen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta (Vartiainen & Kauhanen 

2005: 26). Lähtökohtana ovat Leventhalin (1980) esittämät menettelytapojen 

oikeudenmukaisuuden periaatteet: johdonmukaisuus, puolueellisuuden ja 

yksipuolisuuden estäminen, tiedon tarkkuus, oikaistavuus, edustavuus sekä eettisyys. 

Suorituksen ohjauksessa, tulosten aikaansaamisessa ja palkitsemisessa lähtökohtana 

on aina organisaation strategia, onpa kyseessä sitten voittoa tavoitteleva tai 

tavoittelematon organisaatio. Strategia ohjaa organisaatiota kohti tulevaisuuden 

visiota ja luo perustan niin pitkän aikavälin tavoitteiden määrittämiselle kuin 

lyhyemmän aikavälin suunnittelulle ja tavoiteasetannalle. Porterin (1985) mukaan 

strategia on ainutlaatuisen kilpailullisen aseman luomista. Ainutlaatuisen aseman 
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saavuttaminen edellyttää ainutlaatuista strategiaa, jonka toteutumista myös johdon 

palkitsemisjärjestelmien kautta tuetaan. Johdon palkitsemisen strategisen 

rakentamisen lähtökohtana on, että menestyksekäs palkitsemisstrategia tukee 

aukottomasti yrityksen liiketoimintastrategiaa ja kehittyy ajan kuluessa sen 

vaatimusten myötä (Ikäheimo ym. 2003, Kamensky 2003). Milkovich ja Newman 

(1999) ovat esittäneet, että organisaatio on sitä tehokkaampi, mitä paremmin 

organisaation tavoitteet ja palkitsemisjärjestelmät sopivat yhteen.  

Elinkaaren eri vaiheissa yrityksillä on oltava erilainen liiketoimintastrategia, 

henkilöstöstrategia ja palkitsemisstrategia. Ei ole olemassa yhtä universaalia tapaa 

palkita johtoa, vaan aina pitää ottaa huomioon ympäristö- ja taustatekijät. Ikäheimon 

ym. (2003) mukaan yritysten pitää ottaa palkitsemisjärjestelmien arvioinnissa 

huomioon seuraavat näkökulmat: 

 Kilpailevien työnantajien käyttämien palkitsemisjärjestelmien rakenne ja 

palkkataso 

 Yrityksen vallitseva kulttuuri ja palkitsemisjärjestelmien rooli osana 

motivointijärjestelmiä 

 Omistajien muut mahdollisuudet ohjata johdon toimintaa 

 Yrityksen strategia ja suunta mihin yritystä pyritään kehittämään 

 Palkitsemisjärjestelmien kustannukset ja haitat 

 Palkitsemisjärjestelmien sopeutuminen muutokseen 

Yrityksen hallituksella on keskeinen tehtävä yrityksen omistajien ja operatiivisen 

johdon välillä. Hallitus toimii sekä johtoa valvovana että yrityksen suuntaviivoja 

luovana toimielimenä. Hallituksen rooli on vastata keskeisimpänä toimijana 

kannustinjärjestelmien suunnittelusta tiiviissä dialogissa toimivan johdon kanssa. 

Toimivalla johdolla ei ole ensisijaista suunnitteluvastuuta eikä 

päätöksentekovaltuuksia. Optiojärjestelyissä päätöksentekijänä on yhtiökokous, 

koska siinä on kyseessä osakepääoman korottaminen, joka on osakeyhtiölain mukaan 

yhtiökokouksen päätettävä asia. Palkitsemisstrategiassa otetaan kantaa ainakin 

kolmeen asiaan: 1) minkälaisista tuloksista halutaan palkita, 2) minkä 
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organisaatiotason tuloksista palkitaan ja 3) miten palkkio jaetaan. (Vartiainen & 

Kauhanen 2005: 16.) 

Määriteltäessä sitä, minkälaisista tuloksista halutaan palkita, on vaihtoehtoja useita: 

muun muassa taloudellinen tulos (kannattavuus, kate, kustannukset), määrä, laatu, 

asiakastyytyväisyys ja henkilöstön tyytyväisyys. Toinen kysymys on, minkä 

organisaatiotason tuloksista palkitaan. Silloinkin vaihtoehtoja on useita: yksilö, 

ryhmä tai tiimi, osasto, tulosyksikkö, organisaatio tai konserni. Kolmas seikka, johon 

palkitsemisstrategiassa on otettava kantaa, on se, miten palkkio jaetaan. Silloin on 

syytä pitää mielessä organisaation arvot. Jälleen jakoperusteita voi olla useita: 

henkilöstömäärä, tehdyt työtunnit tietyllä ajanjaksolla, palkkataso (tunti tai kuukausi) 

tai palkkasumma tietyllä ajanjaksolla. Palkitsemisstrategian lisäksi organisaatio 

yleensä määrittelee tavalla tai toisella palkitsemispolitiikkansa eli sen, miten se 

käytännössä hoitaa palkitsemisen. (Vartiainen & Kauhanen 2005: 16–17.) 

Agenttiteorian perusteella yrityksen johdon henkilökohtaisen hyödyn on oltava 

riippuvainen omistajien tavoitteiden täyttymisestä, jotta yritysjohto toimisi niiden 

mukaisesti (Kauhanen 2005: 258). Johdon palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on 

lievittää agenttiongelmaa ja motivoida johtoa toimimaan osakkeenomistajien 

intressien mukaisesti, toisin sanoen maksimoimaan yrityksen voittoja ja osakkeen 

arvoa (Timonen 2000: 123, Bertrand & Mullainathan 2001: 901). 

Johdon palkitsemisen peruslinja määräytyy vallitsevan markkinatason mukaan. 

Saadakseen kyvykkäitä johtajia yrityksen on tarjottava vähintään samanlaiset 

palkitsemisen ehdot kuin johtajalle olisi tarjolla vaihtoehtoisista tehtävistä toisessa 

organisaatiossa. Tätä heikompien ehtojen tarjoaminen johtaisi siihen, että 

parhaimmat johtajat siirtyisivät muihin yrityksiin. Myös yrityksen koko vaikuttaa 

palkitsemiseen. Yrityksen koon on nimittäin havaittu olevan merkittävin yksittäinen 

palkkatason määrittäjä (vrt. esim. Murphy 1999). Tämän perusteella voidaan 

päätellä, että yrityksen kokoa käytetään johdon vastuullisuuden ja työmäärän 

välillisenä mittarina. Johdon palkitsemisessa on myös eri toimialojen välillä runsaasti 

eroja. Teollisuudessa johdon palkat ovat vanhastaan olleet suurempia kuin 

palvelualoilla (Kauhanen 2005: 258). 



43 

Yksilöllisillä seikoilla, kuten johtajan työkokemuksella, työsuhteen pituudella ja 

koulutustaustalla, on myös oma vaikutuksensa palkitsemiseen. Lisäksi johdon 

palkitsemisen pitäisi liittyä läheisesti siihen, kuinka hyvin johto suoriutuu 

tehtävästään. Yrityksen omistajat eivät aina voi suoraan mitata johdon suoritusta. He 

voivat arvioida sitä kuitenkin välillisesti yrityksen menestystä mittaavien 

indikaattoreiden avulla. Näihin indikaattoreihin yrityksen on myös mahdollista sitoa 

palkitseminen. Palkitseminen siis saadaan näin välillisesti riippuvaiseksi johdon 

suoriutumisesta. (Kauhanen 2005: 258–259.) 

Johdon palkitsemisen kokonaisuus vaihtelee kahden ulottuvuuden välillä. Kiinteä 

palkitseminen on riippumatonta yrityksen menestyksestä, kun taas vaihteleva 

palkitseminen on sidottu yrityksen menestykseen. Palkitseminen voi myös vaihdella 

aikahorisontaalisesti: palkitseminen voi muodostua kuluvan vuoden suorituksen 

perusteella tai realisoitua vasta myöhempinä vuosina. (Veliyath 1999: 124.) 

Johdon palkitsemisessa aineellisia ja aineettomia kannustimia käytetään tyypillisesti 

samanaikaisesti (Franco-Santos, Bourne & Huntington 2004: 6). Aineelliset ja 

aineettomat kannustimet on tarkoitettu takaamaan, että toimiva johto ei tee 

toimenpiteitä, jotka vähentävät osakkeenomistajien arvoa. Jos arvoa alentavia 

toimenpiteitä tehdään, tällöin kannustimet varmistavat, että johtoa ei palkita näistä. 

On kuitenkin mahdotonta, että johto toimisi nollakustannuksilla osakkeenomistajien 

arvon maksimoimiseksi. (Jensen & Meckling 1976: 5.)  

Kun tarkastellaan johdon palkitsemista johdon itsensä näkökulmasta, palkitseminen 

toimii palkintona aikaisemmista saavutuksista kuin myös kannustimena tuleville 

haasteille (Ikäheimo ym. 2003: 18). Erilaisten palkitsemisinstrumenttien välillä on 

perustavanlaatuisia eroja sen mukaan, miten ne motivoivat johtoa tulevissa 

haasteissa, motivoivatko ne tekemään päätöksiä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, ja 

kuinka palkitsemisinstrumentit allokoivat riskiä osakkeenomistajien ja johdon välillä 

(Veliyath 1999: 124). 

Vaikka yritysten käyttämät palkitsemisjärjestelmät ovat hyvin heterogeenisiä, 

useimmat palkitsemispaketit sisältävät yleensä viisi perusinstrumenttia: peruspalkan, 

tulospalkkiot eli bonukset, pitkän aikavälin kannustinpalkkiot, osakeoptiot sekä 
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osakepalkkiot. Lisäksi johto saa usein myös muita etuja, esimerkiksi lisäeläkkeet, 

luontoisedut ja irtisanomiskorvaukset. Palkitsemisinstrumentit voidaan jakaa 

perinteiseen kiinteään rahapalkkaan sekä osakemarkkinaperusteiseen palkitsemiseen. 

Peruspalkka, bonukset ja erilaiset luontoisedut kuuluvat perinteisen 

rahapalkitsemisen instrumentteihin, kun taas osake- ja optioedut kuuluvat 

osakeperusteisen palkitsemisen instrumentteihin. Rahapalkitsemista käytetään 

palkittaessa johtoa suoriutumisesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, kun 

taas osakemarkkinaperusteiset instrumentit palkitsevat yrityksen osakkeenomistajille 

tuottamasta lisäarvosta. Yritys maksaa yleensä kiinteän rahapalkan sekä bonukset, 

kun taas osakkeenomistajat maksavat osakemarkkinaperusteiset kannustimet. 

(Ikäheimo ym. 2003: 18–19, Frydman & Jenter 2010: 4.) 

Palkitseminen, omistajuus, ei-rahalliset kannustimet ja halukkuus riskinottoon 

vaikuttavat ylimmän johdon investointipäätöksiin. Jos edellä mainittu yhdistelmä on 

optimaalinen, se tarjoaa johtajalle yllykkeen tehdä investointeja ja muitakin toimia, 

jotka vaikuttavat positiivisesti yrityksen suoriutumiseen ja osakkeenomistajille 

tuotettavaan arvoon. 

Kuvio 2. Johdon palkitsemisen peruskäsitteet (Ikäheimo ym. 2003: 20). 
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Jensenin, Murphyn ja Wruckin (2004: 19) mukaan hyvin suunnitellun johdon 

palkitsemisjärjestelmän tulee täyttää kolme tärkeää tavoitetta: 1) houkutella päteviä 

johtajia mahdollisimman alhaisin kustannuksin, 2) sitouttaa yrityksen kannalta 

tärkeimmät johtajat niin pienin kustannuksin kuin mahdollista sekä 3) motivoida 

johtajat toimimaan tavalla, joka kasvattaa omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. 

Palkkiojärjestelmien tulisi myös varmistaa, ettei yrityksen johto ryhdy omistaja-

arvoa heikentäviin toimenpiteisiin. Jensenin ym. (2004: 19) sekä Conyonin (2006) 

mukaan keskeisimmät huomioon otettavat näkökulmat onnistuneen 

palkkiojärjestelmän rakentamisessa ovat: 

 Johtajan työstä saatavat kokonaisedut ja -palkkio, jotka voivat olla sekä 

rahallisia että ei-rahallisia, määräävät saako yritys houkuteltua 

palvelukseensa oikeanlaisia johtajia ja toisaalta sen, että yrityksen kannalta 

vääränlaiset johtajat saadaan siirtymään muualle. Tämä näkökulma olettaa, 

että johtajat ovat hyödyn maksimoijia eli pyrkivät valitsemaan työn tai 

yrityksen, jossa oletetut tulevaisuudessa saatavat kokonaishyödyt ovat 

suurimmat suhteessa työn vaativuuteen ja siihen sisältyviin riskeihin. 

 Palkitsemisjärjestelmän rakenteen tulee olla molempien osapuolten kannalta 

mahdollisimman kustannustehokas, eli se ei saa kuluttaa ylimääräisiä 

resursseja tai aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Palkitsemisjärjestelmän 

rakenteen ja koostumuksen pitää maksimoida johtajan saamaa 

kokonaishyötyä suhteessa sen kustannuksiin ja toisaalta minimoida yrityksen 

kustannuksia suhteessa johtajan saamaan kokonaishyötyyn. 

 Johtajan suorituksen ja siitä saatavan palkkion välisen korrelaation tulee 

määritellä ne toimet, mitkä ovat palkittavia ja mitkä taas ovat rangaistavia. 

Suorituksen ja palkkion välinen suhde määrittelee ja ohjaa, mitä tehtäviä 

johtaja tekee, kuinka paljon hän on valmis työskentelemään ja kuinka 

luotettavasti hän työskentelee. 

Hyvin suunnitellussa palkitsemisjärjestelmässä kaikki edellä esitetyt näkökulmat 

tulee ottaa huomioon ja niiden väliset suhteet on suunniteltava huolellisesti. 

Pohjolan, Merilammen ja Nikulan (2009) mukaan yritysjohdon onnistunut 

palkitseminen nojaa kolmeen pääpilariin. Niistä ensimmäinen on läpinäkyvyys: kun 

tiedot palkitsemisesta ovat omistajien käytettävissä, he voivat tehdä siitä 
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johtopäätöksiä joko osakekaupoilla tai käyttämällä valtaansa yhtiökokouksissa. 

Toinen avain onnistumiselle on tavoitteiden ja palkitsemiskriteereiden onnistunut 

asettaminen: hallituksen tulee omassa työssään varmistaa, että palkkioita ei jaeta, 

ellei yhtiön kehitys ole objektiivisesti katsoen menestyksellistä, myös viiteryhmäänsä 

verrattuna. Kolmas seikka korostaa palkitsemisen valmistelua ja päätöksentekoa: 

roolit on tehtävä selviksi, hallitus valmistelee ja päättää – palkitsemisen kohteilla ei 

saa olla osuutta prosessiin. Pohjola ym. (2009) korostavat, että olennaista on se, 

miten hallitus onnistuu määrittelemään palkitsemisen oikean tason ja sopivan mallin 

valvomalleen yritykselle siten, että järjestelmästä ei tule trendinomaista konsulttien 

tarjoamaa standardiratkaisua tai järjestelmä ei alistu julkisen kritiikin vääriin 

viesteihin. 

Sistosen (2011: 77) mukaan hyvän palkitsemisjärjestelmän keskeisiä tekijöitä ovat 

pitkäjänteisyys, selkeys, läpinäkyvyys ja yksinkertaisuus. Olennaista on myös se, että 

järjestelmä palkitsee vain ansaitusta menestyksestä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa ja 

kaikille soveltuvaa palkitsemisjärjestelmää, koska järjestelmässä pitää ottaa 

huomioon yrityksen toimiala, strategia ja kehitysvaihe. Yleisesti käytössä oleva ja 

hyväksi todettu on osakeperusteinen järjestely, joka yhdenmukaistaa omistajien ja 

johdon intressejä ja palkitsee omistaja-arvon kasvusta. Kopran (2010) mukaan väärin 

rakennetun kannustimen tunnistaa siitä, että se kannustaa kohdehenkilöitä 

priorisoimaan asioita omistajan intressistä poiketen. Oikein tehty kannustin taas 

ohjaa johtoa juuri siihen, mitä omistaja eniten tahtoo. 

Ikäheimon ym. (2003: 202) mukaan onnistunut palkitsemisjärjestelmä muodostuu 

tekijöistä, jotka kannustavat, motivoivat ja sitouttavat johtoa yrityksen 

kokonaistavoitteen saavuttamiseen, joka yleensä on yrityksen arvon kasvattaminen. 

Organisaation palkitsemiseen liittyvän kehittämisen, päätöksenteon ja toimeenpanon 

ensisijainen tavoite tulee olla omistaja-arvon lisääminen. Ylimmän johdon, 

keskijohdon ja koko muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien on tuettava yhtiön 

strategian ja tavoitteiden toteutumista niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. 

Palkkiojärjestelmien tulee myös houkutella yritykseen korkean tason ammattilaisia ja 

samalla sitouttaa heidät yrityksen ja osakkeenomistajien intressien mukaiseen 

toimintaan. Näiden järjestelmien tulee olla avoimia ja samalla yrityksen tulee liittää 
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ne osaksi sijoittajaviestintäänsä (Hirvonen, Niskakangas & Steiner 2003: 26–27). 

Omistaja-arvo ei kuitenkaan ole pelkkää yksisilmäistä omistajalle koituvaa arvon 

maksimointia, vaan yrityksen menestys pitkällä aikavälillä edellyttää, että 

toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan omistajien lisäksi muidenkin 

sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön tavoitteet 

ja tarpeet oikealla tavalla. Sidosryhmänäkökulmasta johdon palkitsemisen 

tarkastelussa korostuvat erityisesti oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. 

Toimialoja ja toimintoja olennaisempi vaikutus johtotehtävien palkitsemiseen on 

sillä, työskenteleekö henkilö yksityisellä vai julkisella sektorilla. Palkitsemisen 

rakenne on julkisella sektorilla erilainen ja keskimääräinen taso johtotehtävissä 

huomattavasti matalampi kuin yksityisellä sektorilla. (Sistonen 2011: 18.) 

Tarkasteltaessa suomalaisten yritysten johdon palkitsemisjärjestelmiä voidaan 

kuitenkin havaita, että järjestelmät ovat useissa yrityksissä hyvin samanlaisia tai jopa 

identtisiä toimialasta, toimintamallista ja valitusta strategiasta riippumatta. Yritykset 

ovat siis ainutlaatuisia ja strategiat ainutlaatuisia, mutta palkitsemisjärjestelmät 

samanlaisia. Sistosen (2011: 63–64) mukaan muotivirtaukset ja markkinakäytännöt 

ovat perinteisesti ohjanneet johdon palkitsemisjärjestelmien kehitystä – eivät 

yritysten ainutlaatuiset strategiat ja tarpeet. 

Parhaimmillaan palkitsemisjärjestelmä toimii organisaation strategisten tavoitteiden 

ja arvojen viestinnän välineenä. Palkitsemisen kautta viestitään strategiaa ja 

tavoitteita sekä ohjataan huomio haluttuihin asioihin. Palkitsemisjärjestelmä voi 

myös auttaa johtoa ja muuta henkilöstöä ymmärtämään paremmin organisaation 

kokonaisuutta. Viestintä nousee palkitsemisstrategian toteuttamisessa arvoon 

arvaamattomaan. Oikealla tavalla annettu informaatio palkitsemisjärjestelmistä ja 

riittävä läpinäkyvyys ovat keskeisiä edellytyksiä palkitsemisessa onnistumiselle. 

(Sistonen 2011: 71.) 

Scottin (2014: 411) mukaan tehokas palkitsemisjärjestelmä säätelee 

ansaintaperusteista ja osakeperusteista palkitsemista ja niiden suhteellista osuutta. 

Lisätäkseen yrityksen tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia pitkällä aikavälillä 

omistaja voi vähentää johtajan ansaintaperusteisen palkitsemisen suhteellista osuutta 
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ja painottaa enemmän osakeperusteista palkitsemista. Yritykset joilla on huomattavia 

investointipotentiaaleja haluavat yhä enemmässä määrin lisätä osakeperusteista 

palkitsemista. Osakeperusteinen palkitseminen lisää johtajan päätöshorisontin 

pituutta. Kun osakkeen hinta ja nettotulos vaikuttavat eri tavalla lyhyen ja pitkän 

aikavälin voittoihin ja johtajan toimintaan, johtajan päätöshorisontin pituuteen voi 

vaikuttaa sekoittamalla osakkeen hintaan perustuvaa ja tuloihin perustuvaa 

palkitsemista – osakeperusteinen palkitseminen tuottaa pidemmän päätöshorisontin 

ja päinvastoin. Tämän ovat osoittaneet tutkimuksissaan Bushman ja Indjejikian 

(1993).  

Palkitsemisessa on aina kysymys myös vallankäytöstä. Keskeinen haaste omistajille 

johdon palkitsemisen kehittämisessä on johdon liian suuri valta suhteessa 

hallitukseen. Elleivät omistajat käytä valtaa, se ajautuu joko hallitukselle tai johdolle. 

Jos hallitus toimii veltosti, valta siirtyy johdolle. On selvää, että omistajien 

näkökulmasta kyseenalaisin palkitsemistulos syntyy silloin, kun johto pääsee itse 

yhdessä konsultin kanssa määrittelemään palkitsemislinjaukset. (Lainema & 

Haapanen 2010.) 

Bebchuk ja Fried (2004), kuten myös Holmström (2006) pitävät johdon merkittävää 

valta-asemaa syynä yritysjohdon palkkojen nousuun. Johdolla on selkeä valta-asema 

suhteessa yrityksen hallitukseen, joka varsinkin toimitusjohtajan 

palkkaneuvotteluissa on toisena osapuolena. Tutkimusten mukaan, mitä vahvempi 

toimitusjohtajan asema on suhteessa hallitukseen, sitä korkeampi on toimitusjohtajan 

palkka. 

Strauszin (1997) mukaan valvonnan delegoiminen kolmannelle osapuolelle on 

päämiehelle hyödyllistä. Delegoimisen avulla päämies voi helpommin säädellä 

palkitsemisjärjestelmiä ja antaa mahdollisuuden myös monipuolisimpien 

järjestelmien käyttöön. Valvonnalla ei tarkoiteta suorituksen jälkeen tapahtuvaa 

tilintarkastustyyppistä toimintaa vaan suorituksen aikana tapahtuvaa toimintaa. 

Hallituksen rooli palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa on viime 

vuosina korostunut ja nykyisin noin 80 prosentissa suomalaisten pörssiyhtiöiden ja 

suurten yritysten hallituksista on palkitsemisvaliokunta joko erillisenä tai 

yhdistettynä nimittämisvaliokuntaan. Palkitsemisvaliokuntien yleistyminen on 
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käytännön esimerkki riippumattoman kehitys- ja valvontatoiminnon tärkeydestä. 

(Sistonen 2011: 19–20.) 

Bebchuk ja Friedin (2004) mukaan osakkeenomistajat pitäisi saada paremmin 

mukaan yritysten päätöksentekoon. Tutkijoiden mielestä hallituksista pitäisi tehdä 

suoraan tilivelvollisia myös osakkeenomistajille. Tällöin osakkeenomistajille 

annettaisiin suora sananvalta siihen, miten yritystä hallinnoidaan, ja siten he 

pääsisivät välillisesti vaikuttamaan myös johdon palkitsemiseen. Tutkijoiden 

mielestä suorimmat ja näkyvimmät merkit siitä, että johtajilla on liikaa valtaa omaan 

palkitsemiseensa, ovat läpinäkyvyyden puute sekä liiallinen maksuvalmius. 

Kirjoittajat peräänkuuluttavat edellä esitetyn johdosta hyvän hallinnoinnin 

periaatteiden (Corporate Governance) kokonaisreformia. 

 

3.3 Lyhyen aikavälin palkitsemisinstrumentit 

Johdon rahallinen palkitseminen on kokonaisuus, jonka muodostavat peruspalkka, 

luontoisedut ja muut edut, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiot sekä 

lisäeläkejärjestelyt. Keskeisimmät palkkakäsitteet ovat kokonaispalkka, 

kokonaiskorvaus ja kokonaiskompensaatio. Tarkasteltaessa kokonaispalkkaa 

huomioidaan peruspalkan lisäksi luontoisedut erotusarvoina. Kokonaiskorvaus 

sisältää peruspalkan ja luontoisetujen lisäksi lyhyen aikavälin kannustinohjelmien 

tuottamat palkkiot. Kokonaiskompensaatio sisältää kokonaiskorvauksien lisäksi 

odotetut ja toteutuneet pitkän aikavälin kannustinohjelmien palkkiot sekä 

mahdollisten vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen arvon. (Sistonen 2011: 147–148.) 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmissä suorituksen ja tulosten tarkastelujakso on 

enintään yksi vuosi. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioilla tarkoitetaan 

kertapalkkioita, jotka perustuvat yrityksen tai organisaatioyksikön tulokseen sekä 

henkilökohtaiseen ja/tai ryhmän suoritukseen. Lyhyen aikavälin 

kannustinjärjestelmiä ovat muun muassa tulospalkkaus, kannustinpalkkiot, bonukset, 

suoritepalkkiot ja myyntipalkkiot. (Sistonen 2011: 107.) 
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Hulkon, Hakosen, Hakosen ja Palvan (2002) mukaan lyhyen aikavälin 

kannustinjärjestelmän keskeisiä tavoitteita ovat: 1) tukea yrityksen strategian 

toteuttamista, 2) palkita hyvistä suorituksista ja korostaa suoritusten merkitystä, 3) 

motivoida hyviin ja erinomaisiin suorituksiin niin yksilö-, tiimi- kuin yksikkötasolla, 

sekä 4) tukea osaajien rekrytointia ja sitoutumista kilpailukykyisen ja kannustavan 

palkitsemisen kautta ja olla johdonmukainen, selkeästi viestittävissä ja läpinäkyvä 

sekä vastata tiukentuvan sääntelyn vaatimuksiin. 

 

3.3.1 Kiinteä palkka 

Johdon rahallinen palkitseminen on yksi tärkeimmistä ratkaisuista toimivan johdon ja 

osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistamiselle ja sitä kautta agenttiongelman 

lievittämiseen. Jensen ja Murphy (1990a: 139) painottavat, että palkitsemisen 

menettelytapa on tärkeä tekijä yrityksen menestymisen kannalta. Se ajaa johdon 

käyttäytymistä ja määrittelee minkälaisia johtajia yritys vetää puoleensa. Toimivilla 

markkinoilla vallitsee premissi, että parhaasta suoriutumisesta saa parhaat palkinnot. 

(Gomez-Mejia ym. 1987: 53.) 

Palkitsemisinstrumentit sisältävät joitain oletuksia johdon käyttäytymisestä ja 

mahdollisuuksista vaikuttaa omaan palkitsemiseen. Tässä kontekstissa peruspalkka 

on yksinkertaisin palkitsemisen muoto, sillä se luo perustan johdon palkitsemiselle 

eikä suoraan riipu johdon käyttäytymisestä ja saavutuksista tai yrityksen 

menestyksestä. Rahaperusteista palkitsemista pidetään perinteisenä 

palkitsemismuotona ja usein myös johdon eräänlaisena perusoikeutena. Rahalla 

palkitseminen (kiinteä peruspalkka ja bonukset) kannustaa ensisijaisesti lyhyen 

aikavälin päätöksentekoon. Sen tarkoitus on tarjota johdon toimeentulo ja taata 

heidän taloudellinen stabiliteettinsa (Helaniemi ym. 2003: 24–25). Johdon kiinteä 

palkka ei korreloi vahvasti yrityksen suorituskyvyn kanssa, kun taas bonukset on 

enimmäkseen sidottu yrityksen suoriutumiseen. Perinteiset palkitsemisinstrumentit 

eivät kannusta johtoa kasvattamaan yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä. Ciscelin ja 

Carrolin (1980: 13) mukaan peruspalkan taso on määritelty markkinoiden 

benchmarkingilla työtehtävään, taitoihin ja kokemukseen perustuen. Johdon 
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peruspalkan tasoon vaikuttavat monet yrityskohtaiset tekijät, kuten yrityksen voitot, 

työntekijöiden määrä, yrityksen varat ja liiketoiminnan kansainvälisyys. (Murphy 

1999: 9-10, Veliyath 1999: 125, Helaniemi ym. 2003: 25.) 

Kiinteä palkka on edelleen johdon palkitsemisjärjestelmien ydin. Siihen luetaan 

peruspalkka ja luontoisedut. Johtajat kiinnittävät sen suuruuteen merkittävää 

huomiota, vaikka sen osuus onkin laskenut suhteessa muihin uudempiin 

palkitsemisen muotoihin (Murphy 1998: 9, Lederer & Weinberg 1999, Ikäheimo ym. 

2003: 72). Peruspalkka muodostaa johtajasopimuksen kiinteän perustan, joka 

johtajalle maksetaan joka tapauksessa. Koska kiinteä palkka ei vaihtele missään 

oloissa, se auttaa pienentämään myös johdon riskiä. Toisaalta riskiä kaihtava johtaja 

voi preferoida johtajasopimuksessa peruspalkan rahamääräisen kasvun bonusten ja 

muiden vaihtelevien palkitsemisinstrumenttien edelle. Määritellyt 

irtisanomiskorvaukset ja eläke-edut perustuvat usein myös peruspalkkaan. Täten 

peruspalkan nousemisella voi olla positiivisia vaikutuksia moniin muihin 

palkitsemiskomponentteihin. (Murphy 1999: 9.) 

Kiinteän palkan taso pyritään asettamaan sellaiseksi, että se kannustaa johtoa 

työskentelemään omistajien tavoitteiden mukaisesti. Yhdysvalloissa 500 suurimman 

yrityksen toimitusjohtajan palkitsemisesta kiinteän palkan osuus on enää vain 

viidennes ja vuosittaisten kannustinten noin neljännes, eli suurin osa palkitsemisesta 

koostuu pitkän aikavälin kannustimista. (Lederer & Weinberg 1999.) 

Toimitusjohtajien kiinteä palkka on noin kaksinkertainen saman organisaation 

liiketoimintayksiköiden ja tukitoimintojen johtajiin verrattuna. Tukitoimintojen 

johtajilla on keskimäärin hieman pienempi palkka kuin liiketoimintayksiköiden 

johtajilla. Suomessa liikkeenjohtajien absoluuttiseen kiinteään palkkatasoon 

vaikuttavat Kauhasen (2005: 262) mukaan asema toimitusjohtajana, yrityksen 

liikevaihdon suuruus, ikä, pörssilistautuminen, toimiala sekä sukupuoli. 
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3.3.2 Tulospalkkiot 

Tulospalkkiot eli bonukset ovat kannustininstrumentti, joka on suunniteltu pitämään 

johdon intressit yhdensuuntaisina osakkeenomistajien intressien kanssa (Conyon, 

Gregg & Machin 1995: 712). Nykyisin bonuksia käytetään etenkin johdon 

palkitsemisinstrumentteina. Bonukset on tyypillisesti jaettu lyhyen ja pitkän 

aikavälin suoriutumisen instrumentteihin. Lyhyen aikavälin bonukset eivät ole 

harkinnanvaraisia, vaan ne on sidottu yhteen tai useampaan yrityksen 

suoriutumiskykyä kuvaamaan mittariin, ja ne maksetaan rahana tai vaihtoehtoisesti 

osakkeina. Pitkän aikavälin bonukset perustuvat sen sijaan yrityksen useamman 

vuoden suoritusmittareihin ja ne maksetaan myös joko rahana tai osakkeina. Joillakin 

yrityksillä on pitkän aikavälin bonusohjelmia, jotka on sidottu esimerkiksi kolmen tai 

viiden edellisen vuoden kumulatiiviseen keskiarvosuoritukseen. Bonuksen määrä 

riippuu tavalla tai toisella yrityksen suorituskyvystä ja bonusten määrä on päätetty 

etukäteen. Bonukset ovat voitonjakosopimuksia osakkeenomistajien ja johdon 

välillä, minkä on katsottu hyödyttävän molempia tahoja. Johto saa etukäteen (yleensä 

työsopimuksessa) määritellyn osuuden yrityksen voitoista, joka on seurausta 

menestyksekkäästä työstä. (Murphy 1999: 23, Helaniemi ym. 2003: 26, Frydman & 

Jenter 2010: 4.) 

Bonukset perustuvat vähintään yhteen yrityksen laskentaperusteiseen 

suorituskykymittariin. Murphyn (1999: 11) mukaan useimmat yritykset käyttävät 

mittareina esimerkiksi nettotulosta, osakekohtaista voittoa tai sijoitetun pääoman 

tuottoa. Bonukset voivat perustua myös ei-taloudellisiin mittareihin kuten 

asiakastyytyväisyyteen tai henkilökohtaiseen suoriutumiseen. (Frydman & Jenter 

2010: 4.) 

Tulospalkkauksen merkitys johdon palkitsemisen osana on jo vuosia kasvanut yhä 

suuremmaksi. Liiketoimintaperusteinen palkitseminen pohjautuu yrityksen 

liiketoiminnan erilaisiin mittareihin. Tulospalkkausjärjestelmistä voidaan erottaa 

kolme osaa: suorituksen mittarit, suorituksen standarditaso sekä palkan ja 

suorituksen välinen suhde. Tavanmukaisessa liiketoimintaperusteisessa 

järjestelmässä palkkio maksetaan, kun tietty kynnyssuoritus (alaraja) ylitetään. 

Tällöin maksetaan minimipalkkio. Tavoitepalkkio maksetaan, kun standardisuoritus 
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on tavoitettu. Johto saa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rahaa, osakkeita tai 

optioita. Palkkiolle on usein määritelty yläraja tai katto. Tämä on varsin tyypillistä 

suomalaisissa yrityksissä. Sen sijaan amerikkalaisissa yrityksissä palkkiolle ei 

yleensä ole kattoa. Näissä yrityksissä periaatteena on, että jos johto on todella tehnyt 

hyvää työtä osakkeenomistajille, johtoa palkitaan rajoituksitta niin kauan kun 

omistajatkin hyötyvät. (Murphy 1999: 10, Murphy 2000: 250, Kauhanen 2005: 262.) 

Bonuksen maksamiseen liittyy myös merkittävää problematiikkaa, sillä suorituksista 

maksetut voitot on yleensä tehty lyhyellä aikavälillä ja lähimenneisyydessä. 

Bonukset siis keskittyvät lyhyen aikavälin voittoihin ja sitä kautta ne voivat saada 

toimivan johdon välttämään sellaisten päätösten tekemistä, jotka kasvattavat 

yrityksen tuottavuutta pitkällä aikavälillä mutta vähentävät sitä hetkellisesti, 

esimerkkinä tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit (Dechow & Sloan 1991, Murphy 

1999: 14). Johtajat voivat myös manipuloida yrityksen voittoja muuttamalla 

esimerkiksi eri tilikausien välisiä tilieriä maksimoidakseen lyhyen aikavälin 

bonukset. (Healy 1985: 89, Helaniemi ym. 2003: 26.) 

Healy (1985) sekä Holthausen, Larcker ja Sloan (1995) ovat tutkineet, onko johtajilla 

rahallista kannustinta keinotella ansioita lisätäkseen palkitsemistaan. Molemmat 

löysivät johdonmukaisen todisteen siitä, että johtajat keinottelevat tulojansa alaspäin 

kieltäytymällä ylimääräisistä ponnisteluista tilanteessa, jolloin bonuskatto oli jo 

saavutettu. Holthausen ym. (1995) eivät kuitenkaan löytäneet mitään selviä todisteita 

siitä, että johtajat manipuloisivat palkkojaan alaspäin, kun suoriutuminen on 

kannustimia alhaisemmalla tasolla. Tämä voi olla seurausta siitä, että heikosti 

suoriutuneet johtajat todennäköisesti korvataan, ja siksi he yrittävät välttää 

menettämästä työtään. 

Kauhasen (2005: 262–263) mukaan Suomen ylimmästä yritysjohdosta kaikkiaan yli 

90 prosenttia on tulospalkkausjärjestelmän piirissä. Useimmat yritykset käyttävät 

kahta tai useampaa mittaria tulospalkkauksen perustana. Toimitusjohtajilla on 

yleensä enemmän mittareita kuin muilla johtajilla. Yleensä myös pörssiyhtiöissä on 

käytössä enemmän mittareita. Niillä mitataan sekä rahallisia että ei-rahallisia 

saavutuksia. Yleisimmin käytetty mittari on kannattavuus, jota mitataan yrityksissä 

yleensä tavanmukaisilla mittareilla, kuten sijoitetun ja oman pääoman 
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tuottoprosentilla sekä nettotulosprosentilla tai markkinaperusteisella tunnusluvulla, 

kuten osakekohtaisella tuloksella (EPS). 

Kauhasen (2005: 263) havainnon mukaan tulospalkkausjärjestelmien niin sanotut 

maksimit ovat olleet tällä vuosituhannella kasvamassa voimakkaasti. Suurimmillaan 

tulospalkka on voinut olla jopa 250 prosenttia johtajan vuosipalkasta. Näin suuri 

tulospalkan maksimi on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen. 

 

3.3.3 Luontoisedut ja muut johdon edut 

Kiinteän palkan lisäksi johtajat voivat saada myös muita sekalaisia etuja, jotka eivät 

ole suoraan sidoksissa yrityksen suoriutumiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi 

luontoisedut, eläke-edut, täydentävät henkivakuutukset sekä irtisanomiskorvaukset. 

Ne ovat saaneet vähemmässä määrin huomiota myös tutkimuskirjallisuudessa, mikä 

on seurausta myös yritysten riittämättömästä informaatiosta. Edellä mainituilla 

muilla palkitsemismuodoilla on kuitenkin merkittävä vaikutus johdon palkitsemisen 

kokonaisuudessa. (Helaniemi ym. 2003: 25, Jeppson, Smith & Stone 2009: 83, 

Frydman & Jenter 2010: 5.) 

Luontoisedut voivat kattaa suuren valikoiman erilaisia suoritteita, joita johdolle 

tarjotaan. Suomessa tyypillisimpiä ovat esimerkiksi autoetu, asuntoetu ja puhelinetu. 

Muita ovat esimerkiksi terveydenhoitoetu, ravintoetu, autotallietu ja korkoetu. Edellä 

mainitut edut ovat edunsaajalle pääsääntöisesti veronalaisia. (Ikäheimo ym. 2003: 

78.) 

On olemassa joitain todisteita siitä, että johto hyödyntää kohtuuttomasti luontoisetuja 

ja täten vähentää myös osakkeenomistajien varallisuutta. Amerikkalaistyyppinen 

esimerkki tästä on Yermack (2006a), joka havaitsi, että osakkeen kurssi reagoi 

negatiivisesti, kun paljastuu että yritys on hankkinut uuden lentokoneen 

toimitusjohtajan käyttöön. Rajan ja Wulf (2006: 3) sen sijaan muistuttavat, että 

luontoisetujen tarkoituksena on säästää tuottavimpien työntekijöiden kallista aikaa. 
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Muista johdolle annettavista taloudellisista eduista keskeisimpiä ovat eläke- ja 

henkivakuutusedut, jotka ovat yrityksen näkökulmasta pitkäaikaista palkitsemista, 

koska niiden saamisen edellytyksenä on useimmiten se, että johto sitoutuu yritykseen 

pitkäksi aikaa. Yritykset voivat tarjota johdolleen normaalin työeläkelainsäädännön 

ylittäviä eläke-etuja. Yleensä tällaiset eläke-edut merkitsevät sitä, että eläkeikää 

alennetaan nykyisestä lakisääteisestä 63–68 vuodesta esimerkiksi 60–63 vuoteen. 

Tällaiset edut koskevat useimmiten toimitusjohtajia. Muille johtajille lisäeläke-etuja 

tarjotaan myös joissain tapauksissa mutta ei kuitenkaan kovin usein. Osalla johtajista 

myös eläkekarttumaprosenttia on jonkin verran korotettu erilaisin järjestelyin. 

Lisäeläke-etujärjestely on osassa tapauksissa sidottu siihen, että johtaja on yrityksen 

palveluksessa määriteltyyn ajankohtaan saakka. Joskus taas on sovittu, että henkilö 

saa kyseisen edun, vaikka hän lähtisi ennenaikaisesti yrityksen palveluksesta. 

(Kauhanen 2005: 264.) 

Suomessa työnantaja voi kartuttaa lisäeläketurvaa työntekijöilleen ottamalla heille 

vapaaehtoisesti joko ryhmäeläkevakuutuksen tai yksilöllisen eläkevakuutuksen. 

Ryhmäeläkevakuutus on kollektiivinen. Sen edellytyksenä on, että 

ryhmäeläkevakuutukseen tulevat henkilöt valitaan esimerkiksi työtehtävän tai 

ammattiaseman perusteella. Mikäli lisäeläkevakuutus halutaan kohdentaa tiettyyn 

henkilöön, työnantajan tulee ottaa tälle yksilöllinen eläkevakuutus. Työnantajan 

yksilöllinen eläkevakuutus tarkoittaa sitä, että työantaja maksaa työntekijälle 

yksityistä eläkevakuutusta. (Eläketurvakeskus 2014.) 

Lisäeläke on työnantajan tapa sitouttaa henkilöstöään. Jotta työntekijä saisi 

lisäeläkkeen, hänen työsuhteensa tulee yleensä jatkua eläketapahtumaan asti. Usein 

työttömäksi jäävä tai toisen työnantajan palvelukseen siirtyvä henkilö menettää 

oikeutensa lisäeläkkeeseen. (Eläketurvakeskus 2014.) 

Bebchuk ja Jackson (2005) argumentoivat, että eläke-edut ovat keskimäärin 

huomattava osa toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista koko hänen toimikautensa 

ajan. Laiminlyöty eläke-etu voi siksi aiheuttaa merkittävän puutteen johtajan 

kokonaiskorvauksessa. Eläke-etuuksien kannustinvaikutus voisi parhaimmillaan olla 

sellainen, että yritysjohto pääsee nauttimaan onnistuneen päätöksenteon tuloksista 
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myös varsinaisen työsuhteen päätyttyä, mikä saattaa tuoda tervettä pitkäjänteisyyttä 

riskikohteiden valintaan. (Kanniainen 1996: 104–105.) 

Eroraha eli niin sanottu kultainen kädenpuristus tai kultainen laskuvarjo on sopimus, 

jolla johtajalle maksetaan erityinen lähtökorvaus, jos hän menettää työpaikkansa 

esimerkiksi yrityksen omistuksen muutosten vuoksi. Osakkeenomistajille kultainen 

kädenpuristus on hyödyllinen muun muassa tilanteessa, jossa yritysvaltaus olisi 

omistajien edun mukainen mutta ilman erorahajärjestelyä johtajalle epäedullinen. 

Noin kahdella kolmasosalla toimitusjohtajista on erorahaa koskeva sopimus. Muista 

johtajista vain vajaalla puolella on vastaava sopimus. Yrityksen osakkeen hinta 

reagoi yleensä positiivisesti toimitusjohtajan irtisanomiseen, paitsi siinä tapauksessa 

että henkilövaihdos on vapaaehtoinen. (Kauhanen 2005: 264–265, Yermack 2006b: 

235.) 

Toimitusjohtajilla eroraha on pääsääntöisesti sovittu etukäteen, koska suomalaisen 

oikeuskäytännön perusteella osakeyhtiön toimitusjohtaja ei ole työ- vaan 

sopimussuhteessa yhtiöön. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 

osakeyhtiön toimitusjohtajan työ päättyy välittömästi, kun esimerkiksi hallitus 

päättää, että toimitusjohtaja ei syystä tai toisesta nauti hallituksen luottamusta. 

Yleensä erorahan suuruus määritellään kuukausipalkan kerrannaisen mukaan, ja 

yleisin vaihteluväli on 12–24 kuukautta. (Kauhanen 2005: 265.) 

Kanniainen (1996: 104) muistuttaa, että kultaiset kädenpuristukset ovat yrityksen 

omistajien ja johdon välinen asia. Jos niistä on sovittu etukäteen ja ne ovat osa 

johdon palkkaussopimusta, niihin ei voi liittyä moraalisia ongelmia. Omistaja on 

kenties tarkoittanut, että johdon tulisi olla valmis ottamaan riittäviä riskejä. Kultainen 

kädenpuristus merkitsee tällöin tiettyä vakuutusturvaa. Asia on toisin, jos kultainen 

kädenpuristus järjestetään jälkikäteen, kun riskit ovat realisoituneet ja ilman, että 

kyseinen palkkio sisältyisi johdon etukäteen tehtyyn palkkasopimukseen. Se on 

silloin omistajien etujen vastainen, ellei sillä osteta eroavalta johdolta esimerkiksi 

sitoutumista olla siirtymättä kilpailijan palvelukseen ja ellei olla paljastamatta 

yrityksen kannalta tärkeitä hankkeita. 
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3.4 Pitkän aikavälin palkitsemisinstrumentit 

Osakemarkkinaperusteiset palkitsemisjärjestelmät eroavat muista palkitsemisen 

muodoista siltä osin, että niissä palkkioiden suuruus on sidottu jonkin ulkoisen, 

markkinalähtöisen seikan kehitykseen. Yleisimmin tämä ulkoinen seikka on 

yrityksen markkina-arvon (osakekurssin) kehitys. Osakemarkkinaperusteisten 

palkitsemisjärjestelmien käyttö on yleistynyt nopeasti ympäri Eurooppaa, kun 

osakemarkkinoiden merkitys on kasvanut ja rahoitusalaa koskevan tiedon määrä on 

lisääntynyt. Ensimmäiset suomalaiset yritykset ottivat menetelmän käyttöön vuonna 

1987. Keskeisin syy markkinaperusteisen palkitsemisen yleistymiseen on kasvava 

tarve yhdenmukaistaa aiempaa paremmin agenttiteorian mukaisesti johdon ja 

omistajien tavoitteet. (Kauhanen 2005: 263.) 

Tavoitteita voidaan tarkastella omistajien ja johdon tuoton ja riskiprofiilien 

yhdistämisen näkökulmasta. Tuoton näkökulmasta tarkasteltuna markkina-

arvolähtöinen palkitseminen kannustaa johtoa tehostamaan yrityksen toimintaa ja 

kehittämään yritystä pitkällä aikavälillä, sillä yrityksen markkina-arvo muodostuu 

tulevaisuuden odotusten perusteella. Markkina-arvolähtöisessä palkitsemisessa 

korostuvat siis pitkä aikaväli ja tulevaisuus. (Kauhanen 2005: 263–264.) 

Pitkän aikavälin kannustimien tyypillisimmät muodot ovat osakepalkkiot, 

osakeomistus, raha ja työsuhdeoptiot. Usein järjestelmät ovat myös näiden muotojen 

yhdistelmiä, jolloin toteutuneista palkkioista osa voidaan maksaa esimerkiksi rahana 

tai osakkeina. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä suorituksen ja tulosten 

tarkastelujakso on tyypillisesti 3-5 vuotta. Suomessa osake- ja rahaperusteiset 

ohjelmat kestävät useimmiten kolme vuotta ja optioperusteiset 3-6 vuotta. 

Suomalaiset seurantajaksot ovat kansainvälisessä vertailussa kuitenkin lyhyet, sillä 

anglosaksisissa maissa käytetään jopa kymmenen vuoden ohjelmia. (Sistonen 2011: 

110–111.) 

Osakemarkkinasidonnaisten palkitsemisjärjestelmien yleistyminen osana 

palkitsemisjärjestelmiä on ollut 1990-luvulta lähtien leimaa antava piirre. 1990-

luvulla työsuhdeoptiojärjestelyt tulivat julkisesti noteerattujen yritysten käyttöön ja 

julkinen keskustelu ylimmän johdon palkkojen kohtuullisuudesta tiivistyi. Julkisen 
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keskustelun taustalla on tehty kaikessa hiljaisuudessa myös runsaasti tieteellistä 

tutkimusta. Keskeinen aiemmista tutkimuksista saatu havainto on, että 

osakesidonnaisissa järjestelmissä on keskitytty lähes yksinomaan julkisesti 

noteerattujen yritysten työsuhdeoptiojärjestelyihin sekä niiden oikeutukseen ja 

ajalliseen kehitykseen, käyttäytymisvaikutuksiin ja kirjanpitoon. Sen sijaan suoraa 

osakeomistusta ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Tämä on siinä mielessä yllättävää, että 

osakkeiden omistaminen on ylimmän johdon keskuudessa yleistä, toimitusjohtajien 

keskuudessa jopa merkittävämpää kuin työsuhdeoptioiden omistaminen. 

Tutkimuksen puute johtunee erityisesti aineiston saamisen vaikeudesta. (Ikäheimo 

2005: 239.) 

Osakeperusteiset palkitsemisinstrumentit on sidottu johdon palkitsemisessa selkeästi 

osakkeenomistajien varallisuuteen, sillä oletettavaa on, että johto on osittain 

toimiensa kautta kykenevä vaikuttamaan johtamansa yrityksen markkina-arvoon 

(Ikäheimo ym. 2003: 19). Vaikkakin rahallinen palkitseminen tarjoaa olennaisimman 

kannustimen johtajille, se on vain yksi johdon palkitsemisen muoto. 

Viime vuosina voimakkaasti yleistyneet osakepalkkiojärjestelmät ovat 

samankaltaisia perinteisen rahaperusteisen tulospalkkiojärjestelmän kanssa. 

Osakepalkkiojärjestelmässä palkitsemisessa käytetään maksuvälineinä rahan sijaan 

yhtiön hallussa olevia osakkeita tai yhtiön muutoin palkitsemiskäyttöön järjestelemiä 

osakkeita. Entistä tavanomaisempaa on se, että johto velvoitetaan sijoittamaan osa 

pitkän aikavälin kannustinten tuotosta osakkeisiin. (Sistonen 2011: 112.) 

Osakemarkkinaperusteiset palkitsemisinstrumentit, kuten osakeoptiot ja 

osakepalkkiot, tarjoavat kannustimia johdolle ja motivoivat heitä kasvattamaan 

yhtiön arvoa (Conyon 2006: 25). Jensenin ja Murphyn (1990b) tutkimustulokset 

tukevat tätä argumenttia, sillä näyttää siltä, että osakemarkkinaperusteiset 

palkitsemisinstrumentit antavat johdolle paremman kannustimen maksimoida 

yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä kuin perinteiset rahaperusteiset 

palkitsemisinstrumentit.  
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3.4.1 Optiot 

Osakeoptiot ovat sopimuksia, jotka antavat vastaanottajalle oikeuden ostaa tai myydä 

osakkeita kiinteällä hinnalla ennen option määritettyä erääntymispäivää. Optio on 

ainutlaatuinen taloudellinen sopimus, sillä se antaa ostajalle oikeuden ilman 

velvollisuutta (Ross ym. 2008: 440). Optioiden arvo määräytyy niiden kohde-

etuuksien mukaan. Option arvo kasvaa, kun sen kohde-etuuden arvo kasvaa. Optioita 

voidaan käyttää esimerkiksi suojelemaan valuutan vaihtelua, korkotasoa, osakkeen 

arvoa tai nostamaan hallussapidon riskiä (Helaniemi ym. 2003: 41). Yleensä optioita 

on kahta tyyppiä: call option antaa johdolle kannustimen ja oikeuden ostaa optio 

kiinteään hintaan ennalta määritellyksi ajanjaksoksi. Put option puolestaan antaa 

omistajalle oikeudet myydä sen kiinteään hintaan tiettynä ajanjaksona (Ross ym. 

2008: 440). 

Suomessa yleisimmin käytetty markkinaperusteisen palkitsemisen tapa oli aikoinaan 

optiolaina. Nykyään käytetyimpiä ovat normaalit työsuhdeoptiot ja synteettiset 

optiot. Nämä tavat eroavat toisistaan siten, että normaalit optiot luovat uusia 

osakkeita – jos yhtiön osakkeen arvo ylittää ennalta asetetun option merkintähinnan – 

jolloin johdon palkkioiden maksajina ovat välillisesti yrityksen omistajat, koska 

osakkeiden määrän kasvu aiheuttaa laimentumisvaikutusta. Kun käytetään 

synteettisiä optioita, laimentumisvaikutus ei synny, koska johdon palkkiot maksetaan 

yrityksen kassasta. Kyseinen järjestely onkin vain eräänlainen yrityksen 

osakekurssiin sidottu tulospalkkausjärjestelmä. Huomattava seikka 

markkinaperusteisen palkitsemisen viimeaikaisessa kehityksessä on myös se, että 

osakkeiden antaminen esimerkiksi tulospalkkiona on yleistymässä, eikä vain johdon 

piirissä vaan laajemminkin. (Kauhanen 2005: 264.)  

Osakeoptioilla palkitsemisen tarkoitus on sitoa korvaus suoraan osakkeen hintaan ja 

täten antaa johdolle kannustin nostaa osakkeenomistajien varallisuutta. Johdon optiot 

erääntyvät ajan kuluessa, esimerkiksi tietyt osat optiosta voivat erääntyä jokaisena 

sopimusvuotena. Optiot eivät ole kaupattavissa ja yleensä niistä joutuu luopumaan, 

jos optionhaltija lähtee yhtiön palveluksesta ennen erääntymispäivää. 1980- ja 

etenkin 1990-luvuilla optioiden määrä kasvoi räjähdysmäisesti ja niistä tuli 
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esimerkiksi Yhdysvalloissa laajin johdon palkitsemiskomponentti. (Murphy 1999: 

16, Frydman & Jenter 2010: 4.) 

Ikäheimo (1998) ja Mäkinen (2001) toteavat tutkimuksissaan, että 

työsuhdeoptiojärjestelyjen yleistyminen johtui 1990-luvun puolessa välissä erityisesti 

ulkomaalaisomistuksen lisääntymisestä ja siitä seuranneesta yrityskulttuurin 

murroksesta. Ikäheimon ym. (2003) mukaan osakesidonnaisten järjestelmien 

keskeisiksi syiksi yritysjohtajat esittivät seuraavat seikat: 1) johdon sitouttaminen 

yritykseen, 2) johdon motivointi, 3) johdon palkitseminen, 4) osakkeenomistajien 

aseman korostaminen ja 5) johdon houkutteleminen yritykseen. 

Pasternackin (2002) sekä Rosenbergin (2003) tutkimuksissa työsuhdeoptioiden 

käyttöä on pyritty selittämään agenttiteorialla. Heidän tutkimustensa keskeiset 

tulokset tukevat agenttiteoreettista selitystä: omistuksen keskittyminen vähentää 

työsuhdeoptioiden käyttöä, institutionaalisten omistajien merkittävä suhteellinen 

omistus lisää työsuhdeoptioiden käyttöä ja yrityksen liikevaihdon volyymi lisää 

työsuhdeoptioiden liikkeellelaskujen määrää. Myös ulkomaalaisten sijoittajien 

suhteellinen omistusosuus lisää työsuhdeoptioiden käyttöönottoa. Edellä mainitut 

tulokset viittaavat siihen, että yritykset toimivat työsuhdeoptioiden käytössä ainakin 

jossain määrin tavalla, joka palvelee omistajan etua: omistajan valvontaongelmat 

pienentyvät yrityksissä, jotka ovat isoja ja joiden omistajat ovat etäisiä; 

optiojärjestelmiä käytetään niissä yrityksissä, joissa muiden palkitsemisjärjestelmien 

käyttö on rajallista; kasvuyrityksissä palkitsemisjärjestelmiä hallitaan aktiivisesti. 

(Ikäheimo 2005: 243.) 

Tulokset antavat vahvasti viitteitä siitä, että suomalaisten yritysten 

omistajaohjauksessa tapahtuneet muutokset pankkikeskeisyydestä omistajaa 

korostavaan markkinaehtoiseen lähestymistapaan ovat tulleet jäädäkseen. Tässä 

yhteydessä myös työsuhdeoptiot ovat yleistyneet yrityksissä, eikä ole oletettavissa, 

että Suomessa tai muuallakaan tilanne olisi kehittymässä takaisin aiempiin 

käytäntöihin tai muutoin osakeperusteisen palkitsemisen käytön vähenemiseen. 

(Mäkinen 2001.) 
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Lyhyen aikavälin osakemarkkinoiden reaktio yrityksen julkaisemaan tietoon laskea 

liikkeelle työsuhdeoptiojärjestely on keskimäärin hyvin maltillinen. 

Yksityiskohtaisemman tarkastelun perusteella on havaittavissa, että markkinat 

pääasiallisesti suhtautuvat positiivisesti työsuhdeoptiojärjestelyä koskevaan 

tiedotteeseen, jos järjestely kohdistuu vain rajoitettuun kohderyhmään. 

Osakemarkkinat sen sijaan suhtautuvat negatiivisesti koko henkilöstölle 

suunnattuihin järjestelyihin johtuen niiden suurista laimennusvaikutuksista. 

(Ikäheimo, Kjellman, Holmberg & Jussila 2004, Ikäheimo 2005: 246.) 

Työsuhdeoptioista kertominen osana yrityksen säännönmukaista tiedottamista on 

herättänyt viimeisten vuosien aikana aivan erityistä huomiota. Nykyisen normiston 

mukaan yritysten tulee kertoa työsuhdeoptiojärjestelyjen ehdoista lähinnä 

osakepääoman korottamisen näkökulmasta. Ikäheimon ym. (2003) mukaan 

tiedottaminen on yleisesti ottaen kehittynyt 1990-luvulla. Tähän kehitykseen ovat 

vaikuttaneet omistajaohjaukseen liittyvät suositukset, jotka kannustavat yrityksiä 

aktiivisemmin kertomaan johdon kannustinjärjestelmistä (Ikäheimo 2005: 249). 

Osakepohjaisten järjestelmien moraalisuuden pohdinta tarkastelee työsuhdeoptioiden 

oikeutusta kahdesta näkökulmasta: toisaalta suhteessa omistajiin ja toisaalta muihin 

sidosryhmiin. Tämäntapaiseen pohdintaan on johtanut tieto siitä, että ylimmän 

johdon ansioiden kasvu on valtaosaltaan johtunut työsuhdeoptioiden avulla saadusta 

taloudellisesta hyödystä (Ikäheimo ym. 2003). Omistajan näkökulmasta voidaan 

kysyä, johtavatko työsuhdeoptiot omistajien kannalta hyvään lopputulokseen, sillä 

työsuhdeoptioiden perustana oleva osakekurssi on liian sattumanvarainen, jotta se 

motivoisi johtoa omistajien edun ajamiseen. Lisäksi työsuhdeoptiot voivat vaikuttaa 

yritysjohdon riskinottoon epäedullisesti. Tästä voidaan pitää esimerkkinä Sonera 

Oyj:n UMTS -kauppoja (Pihlanto 2003). Työntekijöiden näkökulma tuo erilaisen 

näkyvyyden työsuhdeoptioihin. Pihlannon (2004) mukaan anteliaat johdon 

työsuhdeoptiot ovat epäeettisiä, jos niiden yhteydessä toisaalta irtisanotaan 

työntekijöitä ja toisaalta nostetaan osakekursseja. Samalla myös yritysjohto 

vaurastuu. Molemmista näkökulmista tarkasteltuna työsuhdeoptioihin liittyvät 

epäkohdat perustuvat siihen, että yritysjohto toisaalta toimii epäeettisesti mutta voi 

toisaalta itse merkittävästi vaikuttaa työsuhdeoptiojärjestelyjen ehtoihin. (Ikäheimo 

2005: 241–242.) 
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Conyon (2006: 27) painottaa, että vaikka optiot tarjoavat johdolle voimakkaan 

kannustimen parantaa yrityksen markkina-arvoa, johtajat antavat vähemmän arvoa 

osakeoptioille verrattuna optio-ohjelmista yritykselle koituviin kustannuksiin. Tämä 

arvostusero on arvio siitä, mitä yrityksen pitää maksaa johdolle, että tämä on valmis 

hyväksymään riskipitoisen optiosuunnitelman kiinteän rahakorvauksen sijaan. 

Vaikka optiosuunnitelman hyödyt verrattuna kiinteään rahapalkkioon ovat yleensä 

suuremmat, on tärkeää että osakkeenomistajat vakuuttuvat, että johdon 

suorituskyvyn kasvattaminen lisää tätä preemiota. 

Kun tarkastellaan osakeoptioiden kannustinseuraamuksia, on tultu siihen tulokseen, 

että osakeoptiot tarjoavat tehokkaan ja suoran yhteyden johdon palkitsemisen ja 

osakekurssin hinnan arvostuksen välillä, sillä option arvo kasvaa samassa suhteessa 

osakekurssin nousun kanssa. Siitä huolimatta option kannustinvaikutus eroaa 

osakeomistuksen kannustinvaikutuksesta useasta syystä. Option arvo on ensinnäkin 

muodostunut osakekurssin arvostuksen, eikä osakkeenomistajien kokonaistuottojen, 

mukaan. Toiseksi, siitä lähtien kun option arvo nousee osakekurssin mukaan, optiot 

voivat motivoida johtoa ryhtymään riskisijoituksiin. Kolmanneksi, optiot menettävät 

kannustinvaikutuksensa, kun osakekurssi äkisti putoaa riittävän alas eikä niitä voida 

enää realisoida. Monissa tapauksissa tällainen kannustinarvon lasku oikeuttaa option 

uudelleenhinnoitteluun. (Murphy 1999: 18.) 

Optiojärjestelmä tai osakeomistuksen ja optiojärjestelmän yhdistelmä on oikein 

suunniteltuna ja raamitettuna toimiva ratkaisu tukemaan esimerkiksi pienen 

kasvuyrityksen omistaja-arvon kasvua. Holmströmin (2006) mukaan optioihin 

liittyvien skandaalien lisäksi on muistettava se, että työsuhdeoptiot ovat suunnanneet 

ylimmän johdon ajattelutapaa oikealla tavalla omistaja-arvon kasvattamiseen. 

Holmströmin ja Kaplanin (2003) mukaan osakesidonnaisiin järjestelmiin liittyvät 

väärinkäytökset olivat yhdysvaltalaisissa kohdeyrityksissä 1980- ja 1990-luvuilla 

taloudelliselta merkitykseltään vaatimattomia verrattuna siihen taloudelliseen 

menestykseen, johon osakesidonnaiset järjestelmät ovat myötävaikuttaneet. 
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3.4.2 Suora osakeomistus 

Osakeomistus on luonnollisin tapa yhdistää ylimmän johdon ja osakkeenomistajien 

tavoitteet samansuuntaisiksi. Omistajavetoisen yritystoiminnan ydintavoite on 

osakkeen hyvä arvonnousu suhteessa arvon heilahteluun. Mitä lähemmin omistajan 

ja johdon intressit pystytään yhdistämään toisiinsa, sitä paremmin onnistuu myös 

omistajan tavoitteen saavuttaminen. Osakeomistuksen myötä johto kokee saman 

arvonlaskun tai arvonnousun kuin osakkeenomistajakin. Kuten muilla 

palkitsemismuodoilla, osakeomistuksellakin on etunsa ja haittansa. Toisin kuin 

työsuhdeoptioon, joka annetaan ilmaiseksi, osakeomistukseen tarvitaan rahaa. 

Osakkeet joudutaan hankkimaan omilla varoilla tai velkarahalla, ja sijoitus on usein 

merkittävä suhteessa johtajan taloudelliseen asemaan. (Murphy 1999: 37, Ikäheimo 

ym. 2003: 164–165.) 

Listayhtiöiden toimiva johto omistaa usein merkittäviä määriä osakkeita ja 

osakeoptioita, mikä sitoo heidän varallisuutensa suoraan osakekurssin 

arvokehitykseen. Osakekurssin arvon vaihtelu ja sen vaikutus johdon varallisuuteen 

on huomattavasti suurempaa kuin vastaavanlaiset muutokset heidän kiinteässä 

vuosipalkassaan. Kun johdon vauraus on suoraan sidottu heidän tekemiinsä 

päätöksiin, toimiva johto on motivoituneempi tekemään päätöksiä, jotka 

todennäköisesti maksimoivat yrityksen arvon. (Ikäheimo ym. 2003: 165, 

Sundaramurthy, Rhoades & Rechner 2005: 496, Frydman & Jenter 2010: 8.) 

Johdon kantama riski ja omistajuus ovat läheisesti suhteessa toisiinsa. Vaikka on 

oletettavaa, että osakkeen arvo nousee pitkällä aikavälillä, on aina olemassa riski, 

että arvo laskee. Johto voi täten menettää aikaisessa vaiheessa saadun varallisuuden, 

mutta toisaalta heillä on myös mahdollisuus merkittävästi kasvattaa varallisuuttaan. 

Sijoitus ja riski voivat olla kohtuuttomia suhteessa johtajan henkilökohtaiseen 

omaisuuteen. Siten monet huippujohtajat omistavat vain suhteellisen vaatimattoman 

määrän johtamansa yrityksen osakkeita. Tätä argumenttia tukee myös agenttiteoria; 

jos toimivalle johdolle on siirretty liian paljon riskiä, kannustinvaikutus voi olla 

päinvastainen kuin alun perin on haluttu. Merkittävä osakeomistus voi siksi tehdä 

toimivasta johdosta enemmän riskiä kaihtavia kuin motivoida heitä ottamaan lisää 
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riskiä maksimoidakseen osakkeenomistajien arvoa. (Sanders 1999: 62, Ikäheimo ym. 

2003: 163.) 

Osakeperusteinen palkitseminen voi toisaalta motivoida johtoa tekemään 

riskipäätöksiä, joita voidaan tarvita vahvistettaessa yrityksen lyhyen ja pitkän 

aikavälin tuottavuutta. Osakeomistukseen liittyy aikaa myöten hyvät 

tuottomahdollisuudet mutta myös suuri riski. Osakkeiden arvon uskotaan 

sijoitushetken jälkeen nousevan, mutta todellisuudessa osake sisältää myös 

merkittävän hinnan laskun vaaran ja siten johtaja voi menettää jo aiemmin 

hankkimaansa varallisuutta. Osake mahdollistaa johdolle merkittävän arvonnousun ja 

varakkuuden, joka ei välttämättä toteudu, jos olosuhteet ja toiminta myöhemmin 

osoittautuvat hankalammiksi kuin johto osasi arvata. Tässä tilanteessa omien 

intressien suojeleminen ajaa niin omistajajohdon kuin osakkeenomistajien 

samansuuntaisia intressejä. (Veliyath 1999: 125, Ikäheimo ym. 2003: 165.) 

Ylimmän johdon merkittävä osakeomistus isoissa pörssiyrityksissä on harvinaista. 

Suuren riskin ottaminen omassa yhtiössä omalla rahalla ei välttämättä ole 

yritysjohdolle kiintoisa vaihtoehto. Pörssiyhtiössä osakkeen arvo määräytyy 

osakemarkkinoilla ja osake on ostettavissa pörssin kautta. Johdon pitäisi hankkia 

osake samalla hinnalla kuin muut sijoittajat hankkivat sen pörssissä. Sijoitettava 

määrä ja siihen liittyvä riski voivat olla johdon kannalta kohtuuttoman suuria. 

(Ikäheimo ym. 2003: 166–167.) 

Useat tutkimukset tukevat argumenttia siitä, että osakkeiden markkinaperusteinen 

palkitseminen on tehokas tapa saattaa johdon ja osakkeenomistajien intressit 

yhdenmukaiseksi, mistä yleensä nähdään positiivinen yhteys johdon osakkeiden 

markkinaperusteisen palkitsemisen ja yrityksen suoriutumisen välillä (esim. Morck, 

Shleifer & Vishny 1988, McConnell & Servaes 1990, Jensen & Murphy 1990b ja 

Mehran 1995). Monissa edellä mainituista tutkimuksista johdon osakeomistus ja 

osakkeiden markkinaperusteinen palkitseminen on yhdistetty ja sitä on käsitelty 

yksittäisenä järjestelynä. Siksi on vaikea tehdä luotettavaa johtopäätöstä siitä, että 

molemmilla instrumenteilla on samanlaisia vaikutuksia. Joka tapauksessa löydökset 

tukevat väitettä, että tehokkain linkki osakkeenomistajien ja johdon varallisuuden 
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välillä voidaan luoda osakepalkitsemisella ja suoralla osakeomistuksella. (Jensen & 

Murphy 1990a: 141.)  

Koko henkilöstölle järjestettävä henkilöstöanti on yksi muoto tarjota osakkeita 

henkilökunnan ja siten myös ylimmän johdon merkittäväksi. Henkilöstöannissa 

osakkeet voidaan merkitä enintään 10 prosentin alennuksella. Tämän suurempi 

alennus olisi etu, josta verotettaisiin ansiotuloveron mukaan. Henkilöstölle suunnatut 

annit eivät ole Suomessa yleisiä. Henkilöstöanti ei myöskään sitouta ylintä johtoa 

yritykseen. (Ikäheimo ym. 2003: 167.) 

Yksi vaihtoehtoinen muoto sitouttaa ylin johto osakeomistukseen, olisi ostaa 

osakkeita johdolle. Näin voitaisiin tehdä esimerkiksi tulospalkkion maksamisen 

yhteydessä ja asettaa osakkeille myyntirajoite. Tulospalkkio maksettaisiin, jos 

asetetut tavoitteet saavutetaan. Tulospalkkiosta tietyllä osuudella johto ostaisi yhtiön 

osakkeita. Näille osakkeille voidaan asettaa tarvittaessa muutaman vuoden 

myyntirajoite. Loppuosuus käytetään veron maksuun. Näin voidaan ylimmästä 

johdosta tehdä vähitellen merkittäviä osakkeenomistajia. Suomessa osakkeiden 

antaminen ylimmälle johdolle on vielä varsin harvinaista. (Ikäheimo ym. 2003: 168.) 

Muualla maailmassa ylintä johtoa tavataan sen sijaan palkita myös suoraan 

osakkeilla. Osakkeiden antaminen yritysjohdolle on varsin yleistä Yhdysvalloissa. 

Yritysjohdolle annetaan usein myyntirajoitteen omaavia osakkeita (restricted 

shares), joita se saa vapaasti myydä tietyn periodin (vesting period) jälkeen. 

(Ikäheimo ym. 2003: 169.) 

Osakeomistus toimii pörssiyrityksissä siis harvoin systemaattisena 

palkitsemisjärjestelmänä. Ylin johto ostaa harvoin merkittävässä määrin 

pörssiyrityksen osakkeita, eikä johdolle myöskään anneta tulospalkkion yhteydessä 

ilmaiseksi osakkeita. Ylin johto ei myöskään tyypillisesti pidä itsellään 

työsuhdeoption kautta merkittäviä osakkeita vaan myy työsuhdeoptionsa 

markkinoille heti, kun se on mahdollista. (Ikäheimo ym. 2003: 169.) 
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3.5 Aineettomat kannustimet 

Johdon palkitsemisessa on huomioitava se, että eri tekijöiden motivoiva ja sitouttava 

vaikutus riippuu yksittäisen henkilön motivaatiotekijöistä. Suurinta osaa johtoakaan 

ei motivoi vain ja ainoastaan raha vaan mielekäs ja haastava työ sekä mahdollisuudet 

kehittämiseen, kehittymiseen ja kasvuun. Useimmiten johtotehtävissä tienataan jo 

varsin mukavasti, jolloin henkilöiden tarpeet rahan tuoman turvan ja rahallisen 

arvostuksen osalta on pitkälti jo tyydytetty. Tällöin avaintekijöiksi motivaatiossa ja 

sitoutumisessa muodostuvat aineettomat (ei-rahalliset) tekijät (Sistonen 2011: 93–

94). Armstrong ja Murlis (2004) korostavat, että johdon palkitseminen pelkällä 

rahalla on riittämätöntä, koska rahallisen palkitsemisen rakenne ja määrä on helposti 

kopioitavissa muiden yritysten toimesta. 

Johtajat eivät työskentele vain rahan takia, mutta työ tyydyttää heidän muita 

perustavanlaatuisia inhimillisiä tarpeita (Ikäheimo ym. 2003: 18). Aineettomat 

kannustimet kuten valta, arvovalta, kunnia ja julkinen näkyvyys voivat tarjota 

kannustimia johdolle tehdä sopivia toimenpiteitä, vaikka suorat rahalliset 

kannustimet puuttuvat. Tällaiset aineettomat kannustimet vaikuttavat rahallisen 

palkitsemisen vaadittavaan tasoon houkutellakseen sopivan päteviä ihmisiä 

yritykseen. Elleivät aineettomat kannustimet korreloi positiivisesti yrityksen arvoon, 

ne eivät välttämättä motivoi johtoa toimimaan osakkeenomistajien intressien 

mukaisesti. (Jensen & Murphy 1990a: 21 ja 148, Jensen & Murphy 1990b: 252.) 

Aineeton palkitseminen liittyy menestymiseen, suoriutumiseen ja rangaistuksiin, 

kuten irtisanomisen uhkaan, joka tarjoaa voimakkaan kannustimen maksimoida 

yrityksen arvo ja välttää toimenpiteitä, jotka vähentävät osakkeenomistajien 

varallisuutta. Julkisissa yhtiöissä irtisanomisen kannustinvaikutuksen taustalla on 

julkinen nöyryytys, mikä irtisanomista seuraa. Täten johto joutuu punnitsemaan 

tekemiensä toimenpiteiden seurauksia. Rahalliset kannustimet liittyvät tässä 

tilanteessa tulojen menetykseen. Irtisanottu johtaja ei todennäköisesti löydä enää 

uudelleen yhtä hyvin palkattua työtä. Aineettomat kannustimet liittyvät yleensä 

yrityksen maineeseen ja asemaan yhteisössä. Ei-rahalliset kannustimet motivoivat 

johtajia toimimaan osakkeenomistajien intressien mukaan vain, jos ei-rahallinen 
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palkitseminen ja rangaistukset ovat suoraan yhteydessä yrityksen arvoon.  (Jensen & 

Murphy 1990a: 143, Jensen & Murphy 1990b: 252.) 

Aineettomat hyödyt vaihtelevat tehtävän ja aseman mukaan, joten niistä saatavaa 

hyötyä on vaikeaa soveltaa suoraan yrityksen suoriutumiseen. Sen takia on 

epätodennäköistä, että aineettomat hyödyt olisivat tärkein kannustin, jolla johto 

saadaan maksimoimaan yrityksen arvo. (Jensen & Murphy 1990b: 252.) 

 

3.6 Johdon palkitsemisinstrumenttien ongelmia ja rajoituksia 

Tutkimuskirjallisuus on tyypillisesti keskittynyt siihen, kuinka johdon 

palkitsemisjärjestelmät voivat auttaa helpottamaan nousevaa agenttiongelmaa. 

Palkitsemisjärjestelmien rakentaminen on kuitenkin osittain saman agenttiongelman 

tulos. Johto voi vaikuttaa omaan palkitsemiseensa laimentamalla tai vääristelemällä 

kannustimiaan, mikä saattaa lisätä huomattavasti osakkeenomistajien kustannuksia ja 

vahingoittaa yhtiön arvoa. (Bebchuk & Fried 2003: 72.) 

Palkitsemisjärjestelmät muotoutuvat markkinavoimien ja johdon vaikutuksesta. 

Markkinavoimat ajavat yrityksiä maksimoimaan tuloksensa, kun taas johto pyrkii 

tekemään tuloksista itselleen mahdollisimman suotuisia (Bebchuk & Fried 2003: 73). 

Yksi palkitsemisinstrumenttien ongelmista on se, että ne voivat kannustaa johtoa 

opportunistiseen käyttäytymiseen, kuten suoriutumismittareiden manipulointiin tai 

jopa huijaamiseen (Conyon 2006: 33). Esimerkiksi, tulospalkkioiden 

maksurakenteella on huomattava vaikutus johtajan käyttäytymiseen. Bonukset 

lisääntyvät suhteessa suoriutumisen sekä tavoitteiden tasoon ja niillä on olemassa 

myös tietty katto. Tämä epälineaarinen malli voi olla problemaattinen ja 

kannustinvaikutuksiltaan vahingollinen, sillä johtajien suoriutuminen voi heiketä, jos 

he huomaavat etteivät voi saavuttaa tavoitteiden mukaista bonustasoa. Lisäksi 

kannustinvaikutus heikentyy, jos johto on ylittänyt bonusten kattorajan ja näin ollen 

maksimoinut bonuksensa. (Jensen ym. 2004: 70, Rost & Osterloch 2009: 126.) 
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Vuositulokseen sidottu bonus puolestaan luo mahdollisuuden tavoitella lyhytaikaisia, 

jopa keinotekoisia, voittoja esimerkiksi omaisuuden realisoitumisen muodossa, 

pitkävaikutteisten investointien asemesta. Toisaalta yrityksen osakekurssin 

kehitykseen sidottu palkkiojärjestelmä, kuten osto-optiot yrityksen osakkeisiin, 

saattaa luoda kannustimen riskien ottamiseen ylitse sen, mikä näyttäisi kohtuulliselta 

(Kanniainen 1996: 104–105). Sistosen (2011: 71) mukaan johdon 

palkitsemisjärjestelmien osalta keskeinen haaste on edelleen niiden monimutkaisuus. 

Intuitio sanoo, että palkan ollessa vakio ja tuloksesta riippumaton, johdon kannustin 

sitoutua täysimääräisesti ei voi olla paras mahdollinen. 

Johdon osakemarkkinaperusteisilla palkitsemisinstrumenteilla on myös joitain 

rajoituksia ja ne ovat ongelmallisia paristakin syystä. Bebchukin ja Friedin (2003: 

83) mukaan osakeoptiot ja osakepalkkiot epäonnistuvat suodattamaan vaihteluita 

osakkeiden hinnoissa, mikä johtuu enemmän tai vähemmän teollisuuden tai 

markkinoiden trendistä, ja siksi se on täysin erillinen johtajan omasta suorituksesta. 

Johtajat, joiden yritykset suoriutuvat suhteellisen huonosti, voivat tehdä suuria 

voittoja nousevien markkinoiden aikana. 

Bertrand ja Mullainathan (2001) selvittivät, että toimitusjohtajien palkitseminen 

sattumasta on tyypillisesti yhtä suurta kuin yrityksen suoriutumisesta. Optimaalisen 

sopimuksen alaisuudessa on vaikea selittää johdon huomattavia palkkioita, joilla ei 

ole mitään tekemistä heidän oman suoriutumisensa kanssa. Bertrand ja Mullainathan 

(2001: 929) muistuttavat, että jopa useimmat harkinnanvaraiset 

palkitsemisinstrumentit, kuten palkka ja bonukset, eivät ole täysin vapaita maksun tai 

sattuman vaikutuksesta. 

Bebchukin ja Friedin (2003: 85–86) mukaan toinen ongelma 

osakemarkkinaperusteisessa palkitsemissa on johdon laaja vapaus myydä optionsa ja 

osakkeensa. Jos johto realisoi osakkeensa, yritys tarvitsee uuden määrän optioita tai 

osakkeita palauttaakseen kannustimet aikaisemmalle tasolle. Siksi kannustinten 

realisointi joko heikentää johdon palkitsemista tai pakottaa yrityksen rakentamaan 

uuden markkinaperusteisen kannustimen. Core ja Larcker (2002: 326) ehdottavat, 

että ratkaisuna tähän ongelmaan on luoda tavoiteomistajuussuunnitelma, joka 

velvoittaa johtoa pitämään tietyn määrän osakkeita omistuksessaan. 
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Harkinnanvarainen palkitseminen herättää julkista keskustelua aika ajoin. Siksi 

negatiivinen julkisuus ja poliittisen kritisismin uhka vaikuttavat tapaan, jolla 

yritykset soveltavat harkinnanvaraisuutta. Negatiivinen huomio voi aiheuttaa 

kustannuksia osakkeenomistajille. Toisaalta ne eivät ole niin suuria kuin 

kustannukset, jotka aiheutuvat epäonnistuneesta palkitsemisjärjestelmästä. 

Osakkeenomistajien intressi on luoda vahva linkki johdon palkitsemisen ja yrityksen 

suoriutumisen välille, mutta samalla julkinen paine painostaa heidät pitämään 

palkitsemisen oikeudenmukaisella tasolla, joka voi luoda konfliktin näiden 

tavoitteiden välille. (Jensen & Murphy 1990a: 144–147.) 
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4 JOHDON PALKITSEMISEN SÄÄNTELY JA KRITEERIT 

Tässä luvussa esitellään tärkeimmät johdon palkitsemisjärjestelmien raportointiin ja 

sääntelyyn liittyvät asetukset. Päähuomio kiinnittyy Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodiin ja ennen kaikkea sen suosituksiin listayhtiöiden palkitsemisen 

perusteista sekä palkka- ja palkkioselvityksen rakenteesta. Luvussa käydään myös 

läpi Euroopan komission suositus listayhtiöiden palkitsemisesta. 

 

4.1 Corporate Governance 

Yritysten hyvän hallinnoinnin sääntely eli niin sanottu Corporate Governance -

ajattelu on johdon palkitsemisen hyvien hallinnointitapojen mukaisen itsesääntelyn 

perusta. Corporate Governance luo käsitteenä laajemman viitekehyksen sille, mihin 

koko tässä luvussa käsitelty kodifikaatio listayhtiöiden palkitsemisesta perustuu. 

Corporate Governancelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen määritelmän mukaan sillä tarkoitetaan sellaista 

yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon, eli 

hallituksen ja palkattujen johtajien roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa 

osakkeenomistajiin. Yksinkertaistettuna Corporate Governancella tarkoitetaan 

järjestelmää, jonka avulla yritystoimintaa johdetaan ja kontrolloidaan. Corporate 

Governancen suosituksilla pyritään täydentämään lakisääteisiä menettelytapoja. 

Suomessa kyse on elinkeinoelämän kansallisesta itsesääntelystä. 

Turlea, Mocanu ja Radu (2010) ovat määritelleet Corporate Governancen 

kontrolloinniksi ja ohjaukseksi, jonka tarkoituksena on väärinkäytösten 

ehkäiseminen yrityksessä sekä omistajien tuottojen takaaminen. 

Yrityksen hallinnointijärjestelmän eri toimijoilla – kuten johtajilla, 

osakkeenomistajilla, luotonantajilla, tilintarkastajilla, sääntelijöillä ja muilla 

sidosryhmillä – on kullakin oma tehtävänsä päätöksenteossa ja yrityksen prosesseihin 

vaikuttamisessa. Corporate Governance sisältää ne prosessit, joihin yrityksen 
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tavoitteet on sidottu yhteiskunnallisessa, lainsäädännöllisessä sekä 

markkinaperusteisessa toimintaympäristössä. 

Holmström (2006) peräänkuuluttaa Corporate Governancen tarkastelua laajasta 

historiallisesta ja institutionaalisesta kontekstista. Hänen mukaansa on tarpeellista 

ymmärtää, miten nykyisin puutteellisena pidetty Corporate Governance itse asiassa 

toimi hyvin vuosikymmeniä, kunnes 1990-luvulta lähtien tuli esiin ongelmia ja 

väärinkäytöksiä, joista nousi julkisia skandaaleita. 

 

4.2 Euroopan komission suositus listayhtiöiden palkitsemisesta 

Vuonna 2008 puhjennut ja eskaloitunut finanssikriisi oli lähtökohtana sille, että 

Euroopan komissio muutti ohjeistusta ja suosituksia siitä, millaista palkka- ja 

palkkiopolitiikkaa yritysten tulisi harjoittaa ja miten palkka- ja palkkiopolitiikasta 

tulisi raportoida.7 Komission suositukset on kohdistettu etenkin finanssisektorilla 

toimiville yrityksille. Komission antamien suositusten taustalla vaikuttaa Corporate 

Governance -ajattelu. 

Euroopan komission suositusten tarkoituksena on ollut saada aikaan sopusointu 

palkitsemisen ja riskinoton välille, sillä palkka- ja palkkiokäytänteet ovat – etenkin 

rahoitusalalla – olleet suuressa määrin ristiriidassa tehokkaan ja moitteettoman 

riskinhallinnan kanssa. Palkka- ja palkkiokäytänteet ovat ohjanneet nopeiden 

voittojen tavoitteluun ja liialliseen riskinottoon. Osana suositusten tavoitteita on 

todettu olevan myös luottamuksen ja rahoitusjärjestelmien vakauden palauttaminen. 

(Siivonen 2012: 7.) 

Euroopan unionin komissio antoi ensimmäisen suosituksensa pörssiyhtiöiden 

johtajien palkitsemisjärjestelmistä vuonna 2004 (2004/913/EY) ja toisen vuonna 

2005 (2005/162/EY). Merkittävimpinä eroina aikaisempiin avoimuutta korostaviin 

                                                 
7 Suositukset K(2009)3159 ja K(2009)3177. 
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suosituksiin komission 30.4.2009 antamassa täydentävässä suosituksessa on johdon 

palkkioiden pitkän aikavälin tulosperusteisuuden korostaminen ja puuttuminen 

palkitsemisen sisältöön. Lisäksi suositus vahvistaa osakkeenomistajien asemaa 

palkitsemisasioista päätettäessä. (Siivonen 2012: 39.) 

Euroopan komission mukaan eräs ongelma liittyy omistajien nykyiseen rooliin. 

Omistajien sijoitusajat ovat nykyään melko lyhyitä, ja he saattavat yllyttää yrityksiä 

jopa liialliseen riskinottoon. Tämän seurauksena johdon edut on pyritty sovittamaan 

yhteen uusien osakkeenomistajien kanssa, riskinotto on lisääntynyt kuin myös 

johdon suuret palkkiot, jotka perustuvat lyhyen aikavälin tuloksiin. Lähtökohtana 

suosituksille komissio piti sitä, että johtajien palkkioista nykyään yhä suurempi osa 

maksetaan tulokseen perustuen eli palkkioiden muuttuva osa on kasvanut 

huomattavasti. Suosituksen mukaan palkkioiden perusteena tulisi kuitenkin olla 

pitkän aikavälin tulos. Toinen lähtökohta suosituksille on se, että 

palkitsemispolitiikat tulisi saattaa terveen riskinhallinnan ja yrityksen pitkän 

aikavälin tuloksen mukaiseksi. (Vihreä kirja 2010: 6-11, Siivonen 2012: 40–41.) 

Komissio on osoittanut suosituksensa kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille. 

Jäsenvaltioita pyydettiin ilmoittamaan komissiolle toimenpiteet, jotka ne toteuttavat 

suositusten mukaisesti, jotta komissio voi seurata tilannetta ja mahdollisesti ryhtyä 

lisätoimiin. Komission antamat suositukset eivät siis ole suoraan sovellettavia, toisin 

kuin asetukset, jotka kaikilta osin ovat yleisesti velvoittavia. Suosituksilla ei ole yhtä 

suoraa vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön kuin asetuksilla, ja kansallisessa 

lainsäädännössä on mahdollista tulkita ja muokata suositusta. Asiat on jätetty 

suositusten tasolle, koska lopulta yhtiö ja sen omistajat ovat asiantuntevampia 

päättämään, millainen palkka- ja palkkiopolitiikka yhtiössä tulee olla. (Siivonen 

2012: 41–42.) 

Euroopan komissio on lisäksi vuonna 2014 antanut ehdotuksensa osakkeenomistajien 

oikeudet -direktiivin muuttamiseksi. Ehdotuksessa annetaan uudet yksityiskohtaiset 

määräykset palkitsemisraportin sisällöstä. Palkitsemisraportin on sisällettävä muun 

muassa seuraava kohdat: (Keskuskauppakamari 2014: 29.) 
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 Myönnettyjen tai maksettujen palkkioiden kokonaismäärä eri palkkionosien 

mukaan jaoteltuna 

 Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen suhteellinen osuus 

 Selvitys siitä, miten palkitsemisen kokonaismäärä on kytköksissä tulokseen ja 

sovelletut tulosperusteet 

 Palkitsemisen suhteellinen muutos viimeisten kolmen tilikauden aikana 

 Palkkioiden suhde yhtiön osakekurssin kehitykseen ja muiden työntekijöiden 

keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen 

 Yhtiön johtajien samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä saamat palkkiot 

 Myönnettyjen tai tarjottujen osakkeiden tai osakeoptioiden määrä sekä 

oikeuksien pääasialliset käyttöehdot, mukaan luettuina toteutushinta ja -päivä 

ja niiden mahdolliset muutokset 

 Tiedot siitä, onko hyödynnetty mahdollisuutta vaatia palkitsemisen muuttuvat 

osat takaisin 

 Tiedot siitä, miten johtajien palkitseminen on vahvistettu, mukaan luettuna 

palkitsemisvaliokunnan rooli 

Voimaantullessaan direktiiviehdotus tulee siten asettamaan uusia vaatimuksia 

palkka- ja palkkioselvitysten sisällölle ja tulee lisäämään palkitsemisjärjestelmän 

monimutkaisuutta sekä yhtiöiden raportointivelvoitteita. Palkitsemispolitiikka 

sisältää yritysjohdon palkitsemista koskevat puitteet, jotka sitovat yhtiön hallitusta 

palkkioneuvotteluissa. Palkitsemispolitiikka on voimassa enimmillään 3 vuotta. 

Nykyisen palkka- ja palkkioselvityksen sijaan ehdotetussa mallissa yhtiöiden on 

julkaistava kaksi erillistä selvitystä: palkkiojärjestelmää koskeva kuvaus 

(palkitsemispolitiikka) sekä palkitsemisraportti, joka koskee menneeltä tilikaudelta 

maksettuja palkkioita. (Keskuskauppakamari 2014: 29.) 

Sisältöä koskevien muutosten lisäksi keskeisenä erona nykyiseen raportointiin on se, 

että palkitsemisraportti tulisi käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistajilla olisi toisin sanoen mahdollista äänestää edellistä tilikautta 

käsittelevästä palkitsemisraportista. Käytännössä kyse olisi neuvoa-antavasta 

äänestyksestä, jolla ei voi vaikuttaa maksettuihin palkkioihin. Jos osakkeenomistajat 

äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön on kuitenkin ilmoitettava seuraavan 
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vuoden palkitsemisraportissa, onko osakkeenomistajien äänestys otettu huomioon ja 

jos on, millä tavoin. Direktiiviehdotuksesta ei täysin selviä, mitä ehdotetulla 

yhtiökokouskäsittelyllä tavoitellaan tai mitä johtopäätöksiä yhtiön odotetaan voivan 

tehdä mahdollisten äänestysten perusteella. (Keskuskauppakamari 2014: 29.) 

Nykyään palkitsemista koskeva päätöksenteko on suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

selkeää. Lähtökohta on, että yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista ja hallitus 

päättää toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkkioista. Hallituksen 

päätöksentekoa koskee osakeyhtiölain huolellisuusvelvoite, mikä tarkoittaa, että 

hallituksella on velvollisuus huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. 

Osakkeenomistajat saavat tiedot palkitsemisesta yhtiöiden julkaisemista 

palkkioselvityksistä ja voivat siten valvoa hallituksen toimia. (Keskuskauppakamari 

2014: 41.) 

 

4.3 Yritysjohdon palkitseminen valtion omistamissa yhtiöissä 

Valtio-omistajaa edustava talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi elokuussa 2012 

päivitetyn kannanoton yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja eläke-

eduista valtion omistamissa yhtiöissä.8 Kannanotto sisältää yhdeksän yleisperiaatetta 

ja niiden täsmennykset. Tässä yhteydessä niihin ei ole syytä mennä syvällisemmin, 

vaan esitellä yleisellä tasolla asiakirjan sisältö. Kannanoton mukaan valtionyhtiöillä 

”voi tarvittaessa olla johdon ja henkilöstön palkitsemisohjelmia, joiden valtio 

omistajana odottaa olevan huolellisesti laadittuja, ehdoiltaan ja eduiltaan perusteltuja 

sekä johtoa ja henkilöstöä hyvästä suorituksesta palkitsevia”. Kannanotto on 

osoitettu yhtiöiden hallituksille, joissa päätökset tehdään. Kannanotto koskee myös 

valtion erityistehtäviä hoitavia yhtiöitä, joista vain osa toimii kilpailullisissa 

olosuhteissa. 

                                                 
8 Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta 

13.8.2012: http://valtionomistus.fi/suomi/files/2011/10/talpol-20120813_kannanotto-21.pdf. Katsottu 

9.12.2014. 
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Kannanoton mukaan valtio odottaa omistamiensa yritysten toimivan esimerkillisesti 

ja myös luovan parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on aitoon tuloksellisuuteen 

perustuva, koko henkilöstöä hyödyttävä ja avoimesti raportoitu palkitseminen. 

Lähtökohtana on, että johdon palkkauksessa ja palkitsemisessa noudatetaan 

pitkäjänteiseen tulokseen ja yrityksen kokonaismenestykseen perustuvia kriteereitä 

sekä kohtuullisuuden periaatteita. Kannanotossa on myös tehty selkeä ero yhtiön 

tavoitteiden toteutumiseen perustuvan ja maksimaalisen palkitsemisen välille. Yhtiön 

hallituksen on asetettava johdolle haasteelliset tulos- ja kehittämistavoitteet, joiden 

toteutumiseen muuttuvat palkkiot perustuvat. Tavoitteiden toteutumiseen 

perustuvassa palkitsemisessa muuttuvien palkkioiden enimmäismäärät ovat noin 

puolet maksimaalisen palkitsemisen enimmäismääristä. Tavoitteena on ohjata 

palkitsemispäätösten ja erilaisten palkitsemisohjelmien valmistelua siihen, että 

maksimaalinen palkitseminen on varsin poikkeuksellista ja vain erittäin tiukoin 

edellytyksin toteutuvaa. Valtio-omistaja asettaa yhtiöiden hallituksille velvollisuuden 

julkistaa kaikki palkitsemisratkaisut vähintään listayhtiöiden hallinnointikoodin ja 

kyseisen kannanoton mukaisesti. 

 

4.4 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 

Suomen osakeyhtiölaissa ei säädetä erikseen johdon palkkioista. Johdon 

palkitsemisjärjestelmistä annettavaa tietoa säädellään kuitenkin esimerkiksi 

kirjanpitolaissa ja -asetuksessa, osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinalaissa sekä 

kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa. Sen sijaan pörssiyhtiöiden palkkioita 

koskevia suosituksia löytyy 1.10.2010 voimaantulleesta listayhtiöitä koskevasta 

päivitetystä hallinnointikoodista. Suomalaisten listayhtiöiden hallinnointijärjestelmä 

perustuu Suomen lainsäädäntöön, ja koodi täydentää lakisääteisiä menettelytapoja. 

(Korhonen 2013: 19.) 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on elinkeinoelämän itsesääntelyyn 

perustuva normikokoelma, jonka noudattamiseen suomalaiset pörssiyhtiöt ovat 

suostuneet. Koodi on tarkoitettu Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden 

noudatettavaksi, jollei se ole ristiriidassa yhtiön kotipaikan pakottavien säännösten 
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kanssa. Koodissa käytetään termiä yhtiö tarkoittamaan listayhtiötä. Koodin 

tarkoituksena on täydentää lainsäädäntöä ja varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla 

toimivien yhtiöiden toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset ja läpinäkyvät. 

Koodia hallinnoi ja tarvittaessa tulkitsee Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY), 

joka on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ 

OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin. 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen tehtävänä on muun muassa hyvän hallinnointitavan 

edistäminen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin hallinnointi. Corporate 

Governance -käytännöt kehittyvät jatkuvasti. Arvopaperimarkkinayhdistys ry seuraa 

kotimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä päivittää koodia tarpeen mukaan. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2010.) 

Listayhtiöiden hallinnointikoodin tavoitteena on, että suomalaiset listayhtiöt 

noudattavat korkeatasoista kansainvälistä hallinnointitapaa. Koodi yhtenäistää 

listayhtiöiden toimintatapoja sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille 

annettavaa tietoa samoin kuin lisää avoimuutta hallintoelimistä, johdon palkkioista ja 

palkitsemisjärjestelmistä. Koodi antaa myös kokonaiskuvan suomalaisten 

listayhtiöiden hallinnointijärjestelmän keskeisistä periaatteista. Hyvä hallinnointitapa 

edistää suomalaisten listayhtiöiden menestystä. Listayhtiöt eroavat toisistaan 

omistajarakenteen, toimialan ja toiminnan laajuuden suhteen. Myös listayhtiöiden 

hallintorakenteissa on eroavaisuuksia. Suomalaisista listayhtiöistä suuri osa on 

kansainvälisessä vertailussa keskisuuria tai pieniä yhtiöitä. Suomessa listayhtiöiden 

ulkomainen omistus on yksi Euroopan korkeimmista. (Arvopaperimarkkinayhdistys 

2010: 6.) 

Hallinnointikoodin mukaan palkitsemisen tarkoituksena on lisätä yhtiön hallituksen, 

toimitusjohtajan ja muun johdon motivaatiota toimia yhtiön ja sen 

osakkeenomistajien edun mukaisesti. Edelleen palkitsemisen tulee tukea yhtiön 

asettamien tavoitteiden ja strategian toteutumista ja pitkän aikavälin tuloksellisuutta. 

Palkitsemista ja sen periaatteita koskevan avoimuuden tarkoituksena on antaa 

osakkeenomistajille mahdollisuus vertailla yhtiön palkitsemisen 

tarkoituksenmukaisuutta ja suhdetta tavoitteiden saavuttamiseen ja samalla helpottaa 

palkitsemiskäytäntöjen vertailua eri yhtiöiden välillä. (Arvopaperimarkkinayhdistys 

2010: 17.) 
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Helsingin pörssin listayhtiöiden tulee vuosittain antaa tilinpäätöksen yhteydessä 

selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (ns. Corporate Governance Statement). 

Velvollisuus on ehdoton ja perustuu Suomen lainsäädäntöön, jonka taustalla on 

puolestaan EU-jäsenmaita velvoittava direktiivi. (Keskuskauppakamari 2014: 4.) 

Listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 54 antaa tarkempia ohjeita selvityksen 

sisällöstä. Arvopaperimarkkinayhdistys on lisäksi antanut 1.12.2010 

soveltamisohjeen selvityksen laadinnasta.9 Selvityksen on sisällettävä tiedot muun 

muassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattamisesta sekä hallituksen 

jäsenistä ja kokouksista. Selvityksessä on kerrottava, mikäli yhtiö poikkeaa jostakin 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta sekä perusteltava poikkeama. 

Selvitykset on myös säilytettävä viiden vuoden ajan yhtiön kotisivuilla 

(Keskuskauppakamari 2014: 4). Selvitysten tarkoituksena on varmistaa 

läpinäkyvyyden toteutuminen pörssiyhtiöiden hallinnossa. Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodin mukaan pörssiyhtiöiden on julkaistava edellä mainitut selvitykset 

nettisivuillaan. 

Listayhtiöiden hallinnointikoodi on rakennettu niin sanotun Comply or Explain -

periaatteen (noudata tai selitä -periaate) nojaan kansainvälisen tavan mukaan. Sen 

mukaan yritys voi poiketa joistain koodin yksittäisistä suosituksista, mutta sen on 

selitettävä syyt suosituksen noudattamatta jättämiselle. Listayhtiöiden 

hallinnointikoodi velvoittaa listayhtiöitä, sillä se on otettu pörssin sääntelyn osaksi. 

Jos yhtiö ei noudata jotain koodin suositusta, sen on ilmoitettava poikkeamasta 

julkisesti ja kerrottava myös poikkeaman perustelu. Sijoittajat ja media seuraavat 

varsin aktiivisesti koodin noudattamista, ja yhtiöt poikkeavat yleensä annetuista 

suosituksista vain silloin, kun niillä on siihen perustellut ja järkevät syyt. Selkeä ja 

kattava perustelu vahvistaa luottamusta yhtiön tekemää ratkaisua kohtaan ja sen 

avulla osakkeenomistajat ja sijoittajat voivat arvioida poikkeamista. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2010: 6.) 

                                                 
9 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement):  

http://cgfinland.fi/files/2012/01/AMY_Soveltamisohje_CG_Statement_01122010.pdf . Katsottu 

21.10.2014. 
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Asian tärkeyden ja Euroopan komission kiinnostuksen vuoksi 

Arvopaperimarkkinayhdistys antoi tammikuussa 2012 soveltamisohjeen koodista 

poikettaessa annettavista perusteluista10. Ohjeessa peräänkuulutetaan korkealaatuisia 

perusteluja poikkeamille. Tämä tarkoittaa selkeää ja kattavaa perustelua, jossa yhtiö 

kertoo, mistä suosituksesta se poikkeaa, miltä osin se poikkeaa, mitkä ovat perustelut 

poikkeamiselle ja miten yhtiö toimii suosituksen sijasta. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2012.) 

Useat listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukset perustuvat lainsäädäntöön tai 

muuhun sääntelyyn. Suosituksista ei voi poiketa siltä osin, kuin ne kuvaavat 

pakottavaan sääntelyyn sisältyvää velvoitetta. Lisäksi Helsingin pörssin säännöissä 

on listayhtiöiden hyvään hallinnointitapaan liittyviä velvoitteita erityisesti 

julkistamisen osalta. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2010: 6.) 

Noudata tai selitä -periaate on nyt ollut kymmenen vuotta voimassa, ja hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä annettava selvitys on ollut hallinnointikoodissa vuoden 2008 

koodista lukien. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan poikkeamat ilmoitetaan 

nykyisin varsin kattavasti ja poikkeamien perustelutkin on selostettu kohtuullisesti. 

Yksittäisillä yhtiöillä on vielä parantamisen varaa selvitysten selkeydessä ja 

poikkeamien perustelujen tasossa. (Keskuskauppakamari 2014: 11.) 

Useimmat yhtiöt ilmoittavat poikkeamista heti antamansa selvityksen alussa siten 

kuin Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamassa soveltamisohjeessa ohjeistetaan. 

Suositeltavaa olisi myös, että yhtiö ilmoittaisi heti koodin alussa koodin 

noudattamista koskevassa kohdassa, että se noudattaa koodia ilman poikkeamia, 

mikäli näin on. Varsin monelta yhtiöltä puuttuu tämä selkeyttävä maininta. Toisinaan 

myös poikkeamia koskevat perustelut pyritään esittämään samassa yhteydessä 

selvityksen johdannossa. Tämä johtaa useissa tapauksissa siihen, että perustelut 

jäävät hyvin usein lyhyiksi, ylimalkaisiksi tai jopa toteaviksi. Usein vaikuttaisi 

hyödylliseltä, että yksityiskohtaiset perustelut poikkeamille sijoitettaisiin 

asiayhteyteensä eli siihen osaan selvitystä, missä asiakokonaisuutta muuten 

                                                 
10 Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksista poikkeaminen: 

http://cgfinland.fi/files/2012/01/Soveltamisohje_comply-or-explain_final.pdf. Katsottu 15.12.2014. 
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selostetaan. Perustelujen tulisi myös olla riittävän selkeitä, tarkkoja ja kattavia, jotta 

osakkeenomistajat, sijoittajat ja muut sidosryhmät pystyisivät arvioimaan tietystä 

suosituksesta poikkeamisen vaikutukset. (Keskuskauppakamari 2014: 11.) 

EU:n komissio antoi 9.4.2014 suosituksensa koskien noudata tai selitä -periaatetta ja 

yhtiöiden antamia Corporate Governance -selvityksiä. Suosituksen keskeisenä 

tavoitteena on kiinnittää huomiota yhtiöiden selvityksissään ilmoittamien 

poikkeamien perusteluihin. Komission suositusta voidaan pitää hieman tiukemmin 

muotoiltuna kuin Arvopaperimarkkinayhdistyksen nykyistä soveltamisohjetta. 

Toisaalta Keskuskauppakamarin mukaan monien yhtiöiden poikkeamat on jo nyt 

perusteltu niin hyvin, että ne todennäköisesti täyttävät komission suosituksen 

kriteerit. Lisäksi kaksi kolmesta suomalaisesta pörssiyhtiöstä noudattaa 

hallinnointikoodin kaikkia suosituksia, jolloin edellä annetuilla kriteereillä ei ole 

näille yhtiöille merkitystä. Heikoimpien perustelujen osalta tullaan kuitenkin selvästi 

kaipaamaan parannusta. (Keskuskauppakamari 2014: 11.) 

 

4.5 Palkitseminen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 

Listayhtiöiden hallinnointikoodissa palkitsemista on käsitelty luvussa 7 yhdeksässä 

eri suosituksessa (suositukset 39–47). Ne sisältävät palkitsemisen periaatteita ja 

päätöksentekojärjestystä, hallituksen palkitsemista sekä toimitusjohtajan ja yhtiön 

muun johdon palkitsemisesta annettavia tietoja sisältäviä kohtia. 

Koodin mukaan toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline 

parhaan mahdollisen johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön 

taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitsemisen avulla 

pyritään myös lisäämään yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon 

motivaatiota toimia yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Palkitseminen 

tukee yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän 

aikavälin tuloksellisuutta. Palkitsemista ja sen periaatteita koskeva avoimuus antaa 

osakkeenomistajille mahdollisuuden arvioida yhtiön palkitsemisen 

tarkoituksenmukaisuutta ja suhdetta tavoitteiden saavuttamiseen. Avoin 
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tiedottaminen helpottaa myös palkitsemiskäytäntöjen vertailua. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2010: 17.) 

Yhtiön johdon palkitsemisen tulee olla oikeassa suhteessa yhtiön kehityksen ja 

pitkän aikavälin arvonmuodostuksen kanssa. Palkitsemisen sitominen suoritus- ja 

tuloskriteereihin ja niiden toteutumisen seuranta lisäävät luottamusta palkitsemisen 

toimivuuteen. Palkitsemisen kuuluvat muun muassa kiinteä ja muuttuva palkka ja 

palkkio, osake- ja osakeperusteiset palkitsemisjärjestelmät, eläkejärjestelyt sekä 

irtisanomisen perusteella mahdollisesti maksettavat korvaukset. Muuttuviin 

palkkoihin ja palkkioihin kuuluvat erilaiset lyhyen ja pitkän aikavälin 

palkitsemisjärjestelmät, jotka voivat olla sidottuja yhtiön tuloksen kehitykseen. 

Osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä palkkion määrä perustuu osakkeen 

arvon kehittymiseen. Osakeperusteisiin palkitsemisjärjestelmiin kuuluvat myös 

synteettiset optiot ja optio-oikeudet. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2010: 17.) 

 

4.5.1 Hallinnointikoodin palkkioita koskevat suositukset 

Seuraava alaluku perustuu listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksiin 39–46, jotka 

on kirjattu hallinnointikoodin sivuille 17–19. 

Hallinnointikoodin suositus 39 käsittelee palkitsemisjärjestelmiin sovellettavia 

periaatteita. Sen mukaan palkitsemisjärjestelmät on laadittava siten, että niiden 

tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista 

menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. 

Palkitsemisjärjestelmien on perustuttava ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- 

ja tuloskriteereihin. 

Palkitsemisjärjestelmät on laadittava kirjallisesti ja niiden tulee olla sisällöltään 

mahdollisimman selkeät. Palkitseminen voi perustua pitkän ja lyhyen aikavälin 

suorituksiin ja tuloksiin. Palkitsemisen perusteena voidaan käyttää sekä taloudellisia 

että ei-taloudellisia suoritus- ja tuloskriteereitä, joiden tulee olla mitattavissa 

mahdollisimman yksiselitteisesti. 
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Palkitsemisjärjestelmissä kiinteiden ja muuttuvien palkan ja palkkioiden osien tulee 

olla tarkoituksenmukaisessa suhteessa toisiinsa. Muuttuville palkan ja palkkion osille 

voi olla perusteltua asettaa enimmäisrajat. Palkitsemisjärjestelmissä määritellään se 

aika, jolta asetettujen suoritus- ja tuloskriteerien täyttyminen arvioidaan 

(ansaintajakso). Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä voi edellyttää, että 

ansaintajaksolta saatu palkkio on käytettävissä vasta tietyn ajan kuluttua 

ansaintajakson jälkeen (sitouttamisjakso). Aiheettomasti maksetut palkat tai palkkiot 

peritään takaisin perusteettoman edun palauttamista koskevan säännöstön mukaisesti. 

Suosituksen 40 mukaan yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä 

maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Toimitusjohtajan 

palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Yhtiön 

on selostettava yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen 

päätöksentekojärjestys. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt 

toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan 

palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella 

maksettavista korvauksista. Yhtiön on määriteltävä, mikä toimielin päättää muun 

johdon palkitsemisesta. Hallituksen palkitsemisen valmistelu voidaan osoittaa 

nimitysvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen 

valmistelu voidaan osoittaa palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Osakeyhtiölain 

mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden tai 

optio-oikeuksien antamisesta. 

Suositus 41 käsittelee hallituksen jäsenten palkkioita ja muita etuuksia. Sen mukaan 

yhtiön on selostettava hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet 

tilikaudelta. Yhtiön on selostettava myös hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen 

jäsenten mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet 

suosituksen 46 mukaisesti. Yhtiön on selostettava kunkin hallituksen jäsenen 

palkkiot ja muut taloudelliset etuudet hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä sekä 

muista mahdollisista tehtävistä tilikaudelta. Jos hallituksen puheenjohtaja tai 

hallituksen jäsen on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai toimii yhtiön neuvonantajana, 

yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksettavat palkat ja palkkiot sekä 

muut taloudelliset etuudet. Palkkoina, palkkioina ja muina taloudellisina etuuksina 
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otetaan huomioon kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 

suoritukset.  

Suosituksen 42 mukaan hallitus- ja valiokuntapalkkiot voidaan kokonaan tai osittain 

maksaa yhtiön omina osakkeina. Hallituksen jäsenten osakeomistus yhtiössä edistää 

hyvää hallinnointia. Yksi hyvä tapa hallituksen jäsenten osakeomistuksen 

kasvattamiseen on maksaa hallitus- ja valiokuntapalkkiot osittain tai kokonaan 

osakkeina. Yhtiön on toisaalta huolehdittava siitä, että sisäpiirisääntelystä aiheutuvat 

velvoitteet otetaan huomioon. Yhtiö voi edellyttää, että hallituksen jäsen pitää 

omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet tai osan niistä hänen 

hallitusjäsenyytensä ajan. 

Suosituksen 43 mukaan yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen osallistuminen 

osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään ei ole suositeltavaa. Osakeperusteisten 

palkitsemisjärjestelmien käyttö ulkopuolisten hallituksen jäsenten palkitsemisessa ei 

ole pääsääntöisesti perusteltua osakkeenomistajien etujen näkökulmasta. Tämä 

johtuu siitä, että hallituksen osallistuminen samaan osakeperusteiseen 

palkitsemisjärjestelmään muun johdon tai henkilöstön kanssa voi heikentää 

hallituksen valvontavelvollisuuden toteuttamista ja saattaa aiheuttaa eturistiriitoja. 

Suositus 44 jatkaa hallituksen jäsenten osakeperusteisista palkkioista. Sen mukaan 

yhtiön on selostettava hallituksen jäsenen tilikauden aikana palkkiona saamat 

osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet. Yhtiön tulee selostaa kullekin hallituksen 

jäsenelle hallitus- tai valiokuntatyöskentelystä palkkiona maksettujen osakkeiden 

määrä muiden palkkioiden ja taloudellisten etuuksien tapaan. Jos hallituksen jäsenet 

osallistuvat osakeperusteisiin palkitsemisjärjestelmiin, myös näiden järjestelmien 

nojalla saadut palkkiot selostetaan. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat 

tiedot ovat saatavilla yhtiön sisäpiirirekisteristä. Yhtiön on toisaalta huolehdittava 

siitä, että sisäpiirisääntelystä aiheutuvat velvoitteet otetaan huomioon. 

Suositukset 45 ja 46 käsittelevät toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon 

palkitsemisjärjestelmien periaatteita. Yhtiön on selostettava yhtiön toimitusjohtajan 

ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien keskeiset periaatteet. Selostuksessa on 

esitettävä: palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan 
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sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, 

osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä mahdollisista 

lisäeläkkeistä. 

Palkitsemisjärjestelmästä ja sen periaatteista saatavien tietojen perusteella 

osakkeenomistajat voivat arvioida järjestelmän kannustavuutta yhtiön tuloksen ja 

omistaja-arvon kasvattamisen näkökulmasta. Palkitsemisjärjestelmiä koskeva 

avoimuus kannustaa luomaan entistä kilpailukykyisempiä ja tavoitteiden 

saavuttamiseen motivoivia järjestelmiä. Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet 

selostetaan suosituksen 46 mukaisesti. Muun johdon palkitsemisjärjestelmien 

keskeiset periaatteet selostetaan, mutta muun johdon henkilökohtaisten etuuksien 

määrän selostamista ei edellytetä. 

Toimitusjohtajan toimisuhteen osalta yhtiön on selostettava: palkat ja muut etuudet 

tilikaudelta, tilikauden aikana palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperusteiset 

oikeudet, eläkeikä sekä eläkkeen ja mahdollisen lisäeläkkeen määräytymisperusteet 

sekä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa ja muita mahdollisia irtisanomisen 

perusteella maksettavia korvauksia koskevat ehdot. 

Toimitusjohtajan merkittävän aseman vuoksi on tärkeää, että osakkeenomistajat 

saavat yksityiskohtaista tietoa hänen taloudellisista etuuksistaan. Tietojen avulla 

osakkeenomistajat voivat arvioida toimitusjohtajan palkitsemisen määrää ja sisältöä 

suhteessa hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Avoin tiedottaminen 

helpottaa myös eri yhtiöiden toimitusjohtajille myönnettyjen taloudellisten etuuksien 

vertailua. Yhtiö voi edellyttää, että toimitusjohtaja pitää omistuksessaan palkkiona 

saamansa osakkeet tai osan niistä toimisuhteensa ajan. Lisäeläkkeet voivat olla 

merkittävä osa toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista, minkä vuoksi lisäeläkkeistä 

tulee kertoa avoimesti. Lisäeläkkeiden osalta annetaan myös tieto siitä, onko 

eläkesopimus maksu- vai etuusperusteinen. Toimitusjohtajan toimisuhteen 

päättymisen johdosta maksettava irtisanomisajan palkka ja muut mahdolliset 

korvaukset eivät yhteenlaskettuna saa ylittää kahden vuoden kiinteää palkkaa 

vastaavaa määrää. 
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4.5.2 Palkka- ja palkkioselvityksen laatiminen 

Helsingin pörssin listayhtiöiden tulee asettaa internetsivuilleen erillinen palkka- ja 

palkkioselvitys. Se on yhtenäinen kuvaus palkitsemisesta yhtiössä. Palkka- ja 

palkkioselvityksen antaminen ja sen sisältö perustuvat listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suosituksiin 47 ja 54. Sillä ei ole lainsäädännöllistä sitovuutta. 

Kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt ovat kuitenkin sitoutuneet hallinnointikoodin 

suositukseen julkaista palkitsemista koskevat tiedot. (Keskuskauppakamari 2014: 4.) 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 47 on annettu ohjeet palkka- 

ja palkkioselvityksen sisällöstä. Lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys on antanut 

vuonna 2011 erillisen soveltamisohjeen palkka- ja palkkioselvityksen laadinnasta.11 

(Keskuskauppakamari 2014: 4). Sen mukaan yhtiöiden tulisi päivittää palkka- ja 

palkkioselvityksen tietoja yhtiön käytännön mukaisin väliajoin siten, että tiedot 

olisivat mahdollisimman ajantasaisia. Päivitys on usein hyvä tehdä ennen 

yhtiökokousta, jotta osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan 

yhtiökokouksessa koskien johdon palkitsemista. Palkka- ja palkkioselvitys on 

osakkeenomistajien tärkein informaatiokanava johdon palkitsemisesta ja sen 

periaatteista. Lisäksi yhtiökokouksen jälkeen tiedot tulisi päivittää ajantasaiseksi 

esimerkiksi hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta. 

Siinä missä selvitykset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä löytyvät yhtiöiden 

nettisivuilta lähes poikkeuksetta erillisenä dokumenttina, palkka- ja 

palkkioselvityksen tiedot on useammin esitetty ainoastaan nettisivustolla tai 

vaadittava tieto on hajautettu palkka- ja palkkioselvitykseen, selvitykseen ohjaus- ja 

hallinnointijärjestelmästä, vuosikertomukseen ja tilinpäätöstietoihin. 

(Keskuskauppakamari 2014: 28.) 

Hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaan palkka- ja palkkioselvityksen on 

sisällettävä seuraavat asiakokonaisuudet: 

                                                 
11 Arvopaperimarkkinayhdistys: Palkka- ja palkkioselvityksen soveltamisohje (2011): 

http://cgfinland.fi/files/2012/01/palkka-ja-palkkioselvityksen-soveltamisohje-_final_-08032011.pdf. 

Katsottu 15.12.2014. 
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Taloudelliset etuudet 

- Hallitus 

 hallituksen jäsenen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet 

 hallituksen jäsenen palkkiona saamat osakkeet ja osakeperusteiset 

oikeudet 

 periaatteet, joita sovelletaan hallituksen jäsenen palkkiona saamien 

osakkeiden omistamiseen 

 hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- 

tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet selostetaan samoin 

kuin toimitusjohtajan etuudet 

- Toimitusjohtaja 

 palkat ja muut taloudelliset etuudet 

 palkkiona saadut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 

 eläkeikä sekä eläkkeen ja lisäeläkkeen määräytymisperusteet 

 irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa sekä muita mahdollisia 

irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia koskevat ehdot 

- Mahdollinen hallintoneuvosto 

 samat tiedot kuin hallituksesta 

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet 

- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen päätöksentekojärjestys 

- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet, kuten 

pääkohdat seuraavista seikoista 

 palkitsemisen jakautuminen pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemiseen 

 palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan 

 tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä ja 

niille asetetut enimmäisrajat 

 suoritus- ja tuloskriteerit sekä niiden vaikutus yhtiön pitkän aikavälin 

taloudelliseen menestykseen sekä suoritus- ja tuloskriteerien 

toteutumisen seuranta 

 palkitsemiseen sisältyvät ansainta- ja sitouttamisjaksot 
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 tiedot osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä 

 periaatteet, joita sovelletaan toimitusjohtajan palkkioina saamien 

osakkeiden omistamiseen 

 tiedot lisäeläkkeistä 
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5 HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖIDEN 

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET VUODELTA 2013 

5.1 Empiirisen osion tutkimusmenetelmät 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 47 edellyttää, että listayhtiöiden 

on julkaistava erillinen palkka- ja palkkioselvitys yrityksen internetsivuilla. 

Palkitsemisperiaatteissa korostetaan avoimuutta sekä avoimen tiedottamisen 

tärkeyttä. Palkka- ja palkkioselvityksen tulee sisältää pääkohdat yrityksen 

toimitusjohtajan, johtoryhmän, hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston 

palkitsemisesta ja -periaatteista tavalla, joka on esitelty edellä luvussa 4.5. 

Arvopaperimarkkinayhdistys on antanut vuonna 2011 palkka- ja palkkioselvityksestä 

oman soveltamisohjeen12, joka tarjoaa esimerkin listayhtiöille, kun ne laativat koodin 

mukaista palkka- ja palkkioselvitystä. Soveltamisohjeen käyttäminen on 

vapaaehtoista. 

Tässä tutkimukseni empiirisessä osiossa analysoin kuudenkymmenenkuuden (66) 

Helsingin pörssin listayhtiön palkka- ja palkkioselvitykset vuodelta 2013. Aineisto 

koostuu kahdestakymmenestäyhdeksästä (29) Large Cap ja 

kolmestakymmenestäseitsemästä (37) Mid Cap -yhtiön selvityksestä. Mukana ovat 

kaikki Helsingin pörssissä vuonna 2013 toimineet suuret ja keskisuuret listayhtiöt. 

Yritykset ovat julkaisseet tiedot internetsivuillaan pääosin kevättalven 2014 aikana. 

Olen keskittynyt tässä yhteydessä tutkimaan pääosin vain niitä tietoja, joita yritykset 

ovat raportoineet palkka- ja palkkioselvityksissään. Kuten jäljempänä huomaamme, 

kaikki yritykset eivät ole tehneet erillistä palkka- ja palkkioselvitystä vaan 

esimerkiksi raportoineet palkitsemisesta internetsivuillaan erillisessä kohdassa 

”palkitseminen”. Jos erillistä palkka- ja palkkioselvitystä tai palkitseminen -kohtaa ei 

ole löydetty yhtiön internetsivuilta, tiedot on kerätty yhtiön vuosikertomuksesta tai 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavasta raportista. 

                                                 
12 Arvopaperimarkkinayhdistys: Palkka- ja palkkioselvityksen soveltamisohje (2011): 

http://cgfinland.fi/files/2012/01/palkka-ja-palkkioselvityksen-soveltamisohje-_final_-08032011.pdf. 

Katsottu 15.12.2014. 
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Arvopaperimarkkinayhdistys (2011) toteaa soveltamisohjeessaan, että useat pörssiin 

listautuneet yhtiöt saattavat esittää palkka- ja palkkioselvityksen soveltamisohjeesta 

poikkeavan muotoisena noudattaakseen myös ulkomaisten pörssien sääntöjä ja 

vaatimuksia sekä esittääkseen tiedot yhdenmukaisesti kaikille sijoittajille ja kaikilla 

markkinoilla. Tarkastelemieni 66 yrityksen osalta tämä havainto osoittautui 

paikkansa pitäväksi. Varsinkin ruotsalaisessa enemmistöomistuksessa olevat Nordea 

Bank AB ja TeliaSonera AB poikkesivat raportointikäytännöissä suomalaisessa 

enemmistöomistuksessa olevista listayhtiöistä siinä, että ne eivät olleet tehneet 

erillistä palkka- ja palkkioselvitystä. 

Tarkastelen tässä empiirisessä osassa johdantoluvussa asettamieni 

tutkimuskysymysten pohjalta sitä, missä määrin tarkastelussa olevat listayhtiöt 

noudattivat hallinnointikoodin suosituksia hyvästä hallinnoinnista ja avoimuudesta 

raportoidessaan ylimmän johdon palkoista ja palkkioista sekä, miten Helsingin 

pörssin suurten ja keskisuurten listayhtiöiden palkitseminen erosi toisistaan vuonna 

2013. Hyvää hallinnointia ja avoimuutta tarkasteltaessa vertailen yhtiöiden 

raportoimia tietoja hallinnointikoodin suositukseen 47, 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2011 antamaan listayhtiöiden palkka- ja 

palkkioselvityksen soveltamisohjeeseen sekä tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen. 

Tämän luvun sisältö rakentuu seuraaviin kuuteen pääkohtaan: 1) palkitsemisen 

raportoinnin avoimuus, 2) hallituksen palkitseminen, 3) toimitusjohtajan 

palkitseminen ja toimisuhteen sisältö, 4) mahdollisen hallintoneuvoston 

palkitseminen, 5) palkitsemisen päätöksentekojärjestys sekä 6) palkitsemisen 

perusteet. 
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5.2 Palkka- ja palkkioselvitykset 

5.2.1 Palkka- ja palkkioselvitysten avoimuus 

Arvopaperimarkkinayhdistys suosittaa (2011), että palkka- ja palkkioselvitys 

sijoitetaan internetsivuille esimerkiksi sijoittajille suunnattuun osioon tai Corporate 

Governance -osioon siten, että lukijat löytävät sen helposti. Koodi edellyttää, että 

selvitykseen kuuluvia tietoja ei hajauteta eri puolille yhtiön internetsivuja. 

Selvityksessä voidaan käyttää linkitystä, mutta linkkien on johdettava suoraan 

haettaviin tietoihin. Tietojen esittäminen myös aikaisemmilta tilikausilta helpottaa 

yhtiön palkitsemiskäytäntöjen kehittymisen seuraamista. Palkka- ja palkkioselvitystä 

edellytetään päivitettävän yhtiön käytännön mukaan tietyin väliajoin siten, että 

internetsivuilla olevat tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. Osa tiedoista on 

luonteeltaan sellaisia, että ne on tarkoitus antaa edelliseltä tilikaudelta. 

Ajantasaiset tiedot ovat tärkeitä varsinkin ennen yhtiökokosta, jotta 

osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan yhtiökokouksessa palkka- ja 

palkkioselvityksestä. Lisäksi yhtiökokouksen jälkeen tiedot tulisi päivittää 

ajantasaiseksi esimerkiksi hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta. Selvitystä tulee 

päivittää myös kesken tilikauden, mikäli palkitsemisessa tapahtuu rakenteellisesti 

olennaisia muutoksia. 

Kaikki tarkastelussa olevat 66 listayhtiötä ovat koonneet tiedot ylimmän johdon 

palkitsemisesta internetsivuilleen.13 Tiedot palkitsemisesta löytyvät yleensä yhtiön 

internetsivujen sijoittajainformaation tai hallinnoinnin alalehdiltä. Yritykset ovat 

raportoineet palkitsemisesta joko erillisellä palkka- ja palkkioselvityksellä, 

internetsivuille kirjoitetulla erillisellä palkitseminen -osiolla tai raportoineet 

palkitsemisesta esimerkiksi Corporate Governance -selvityksen yhteydessä.  

 

                                                 
13 Tarkat tiedot tarkastelluista kuudestakymmenestäkuudesta listayhtiöstä ja linkit niiden 

palkitsemisselvityksiin löytyvät tutkimuksen lopusta lähteistä. 
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Taulukko 1. Large Cap -yhtiöiden palkka- ja palkkioselvitykset 2013. 

Yritys Löytyykö palkka- ja 

palkkioselvitys? 

Ilmoitus, että kyseessä 

hallinnointikoodin suosituksen 47 

mukainen selvitys? 

Nordea-konserni "Corporate Governance: 

Remuneration" 

Ei 

Neste Oil "Palkitseminen ja 

osakeomistukset" –raportti 

Kyllä 

Nokia Löytyy Ei 

TeliaSonera Yhtiön vuosikertomuksesta Kyllä (Ruotsin CG-suositusten mukaan) 

Stora Enso Osa konsernihallinnointi-raporttia Kyllä 

UPM-Kymmene Löytyy Kyllä 

Kesko Löytyy Ei 

Kone Löytyy Kyllä 

Outokumpu Löytyy Ei 

Sampo-konserni Löytyy Kyllä 

Fortum Löytyy Kyllä 

Wärtsilä Löytyy Ei 

Metso Löytyy Ei 

Pohjola Pankki Osa CG-raporttia Kyllä 

Cargotec Löytyy Ei 

Valmet "Palkitseminen" Ei 

Huhtamäki Löytyy Ei 

Kemira Löytyy Kyllä 

Sanoma "Palkitseminen" Ei 

Amer Sports Vuosikertomuksen kohdasta 

"Palkitseminen" 

Ei 

Konecranes Löytyy Ei 

Stockmann Löytyy Ei 

Outotec "Palkitseminen" Ei 

YIT Löytyy Ei 

Tieto Osana selvitystä hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä 

Kyllä 

Elisa Löytyy Ei 

Nokian Renkaat Löytyy Ei 

Orion Löytyy Ei 

Fiskars Löytyy Ei 
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Taulukko 2. Mid Cap -yhtiöiden palkka- ja palkkioselvitykset 2013. 

Yritys Löytyykö palkka- ja 

palkkioselvitys? 

Ilmoitus, että kyseessä 

hallinnointikoodin suosituksen 47 

mukainen selvitys? 

Oriola-KD Löytyy  Kyllä 

Caverion Löytyy Ei 

HKScan Löytyy Kyllä 

Rautaruukki Löytyy Ei 

Finnair Löytyy Kyllä 

Lemminkäinen "Palkitseminen" Ei 

Metsä Board "Palkitseminen" Ei 

Atria "Palkkiojärjestelmät" Ei 

Munksjö Löytyy Ei 

Ahlstrom Löytyy Ei 

Uponor Löytyy Kyllä 

PKC Group Löytyy Ei 

SRV Yhtiöt Löytyy Ei 

Lassila & Tikanoja Löytyy Kyllä 

Cramo Löytyy Kyllä 

Tikkurila Löytyy Kyllä 

Pöyry Löytyy Kyllä 

Ramirent Löytyy Kyllä 

Finnlines Löytyy Ei 

Raisio Osa CG Statementia Kyllä 

Viking Line "Palkitsemisen periaatteet" Ei 

Aspo Löytyy Ei 

Aktia-konserni Löytyy Kyllä 

Vacon Löytyy Ei 

Olvi Löytyy Kyllä 

Ponsse Löytyy Kyllä 

Alma Media Löytyy Kyllä 

Rapala VMC Löytyy Ei 

Vaisala "Palkitseminen" Ei 

Sponda Löytyy Kyllä 

Citycon Löytyy Kyllä 

Elektrobit Löytyy Kyllä 

F-Secure Löytyy Ei 

Technopolis Löytyy Ei 

Basware "Palkitseminen" Ei 

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Löytyy Ei 

Biotie Therapies Löytyy Kyllä 
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Kuten edellä olevista taulukoista 1 ja 2 huomaamme, kaikki listayhtiöt eivät ole 

tehneet erillistä palkka- ja palkkioselvitystä. Large Cap -yhtiöistä erillisen palkka- ja 

palkkioselvityksen on laatinut yhdeksäntoista yritystä (65,5 prosenttia). Neljällä 

yrityksellä tiedot löytyvät yhtiöiden internetsivuilta eritellystä kohdasta 

palkitseminen. Kolmella yrityksellä tiedot palkitsemisesta löytyvät osana Corporate 

Governance -raporttia, osana hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäselvitystä tai 

konsernihallinnointiraportista. Kolmella yhtiöllä tiedot palkitsemisesta löytyvät 

puolestaan yhtiön vuosikertomuksesta kohdasta palkitseminen. Large Cap -yhtiöiden 

palkitsemisraporttien laajuudessa on myös huomattavia eroja. Niiden pituus vaihteli 

2-20 sivun välillä. 

Kuten edellä todettiin, kaksi Large Cap -yhtiötä (Nordea Bank AB ja TeliaSonera 

AB) ovat ruotsalaisessa enemmistöomistuksessa olevia yhtiöitä, joten ne noudattavat 

pääsääntöisesti ruotsalaista Corporate Governance -käytäntöä. Nordea-konserni 

erittelee tiedot palkitsemisesta internetsivuillaan (englanniksi ja ruotsiksi), kun taas 

TeliaSonera AB:n tiedot löytyvät vuosikertomuksesta suomeksi. 

Mid Cap -yhtiöistä kolmekymmentä (81,1 prosenttia) on koonnut tiedot 

palkitsemisesta erilliseen palkka- ja palkkioselvitykseen. Loput seitsemän yritystä 

raportoivat palkitsemisesta internetsivuillaan yleensä sijoittajat -alalehden tai 

hallinnointi -alalehden alaisuuteen sijoitetulla osiolla palkitseminen, 

palkkiojärjestelmät tai palkitsemisen periaatteet. Yksi Mid Cap -yhtiö ilmoittaa 

palkitsemisesta osana Corporate Governance Statementia. Mid Cap -yhtiöiden 

palkitsemisselvitysten pituudet vaihtelivat 2-9 sivun välillä. 

Kaikista tarkastelussa olevista yhtiöistä siten 49 yhtiötä (74,2 prosenttia) eli lähes 

kolme neljäsosaa on tehnyt erillisen palkka- ja palkkioselvityksen. Myös ne 

yritykset, jotka olivat koonneet tiedot palkitsemisesta erilliseen osioon 

internetsivuilleen, olivat raportoineet palkitsemisesta lähes yhtä kattavasti kuin 

palkkioselvityksen laatineet yhtiöt. Kaiken kaikkiaan tarkastelussa olleiden 

listayhtiöiden palkitseminen on raportoinnin osalta hyvällä mallilla ja tiedot ovat 

varsin helposti löydettävissä yritysten internetsivuilta. 
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Tarkastelin myös sitä, kuinka moni listayhtiöistä ilmoitti palkka- ja 

palkkioselvityksen yhteydessä tehneensä selvityksen nimenomaan listayhtiöiden 

hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti, vaikka koodi ei varsinaisesti 

edellytäkään erillisen maininnan sisällyttämistä. Large Cap -yhtiöistä 34,5 prosenttia 

ilmoittaa palkitsemisen yhteydessä, että tiedot on koottu hallinnointikoodin 

suositusten mukaan. Näistä TeliaSonera AB ilmoittaa tosin koonneensa ne Ruotsin 

Corporate Governance -suositusten mukaisesti. Kuitenkin lähes kaksi kolmasosaa 

yrityksistä ei tätä erikseen ilmoita. Mid Cap -yhtiöistä vastaavasti hieman useampi, 

48,6 prosenttia, ilmoittaa palkitsemisselvityksen yhteydessä, että tiedot on koottu 

listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaan. 

 

5.2.2 Hallituksen jäsenten palkitseminen 

Hallinnointikoodin suosituksen mukaan hallituksen jäsenten palkkiot ja muut 

taloudelliset etuudet on eriteltävä. Hallituksen jäsenten palkkioita ja etuuksia 

koskevien tietojen avulla osakkeenomistajat voivat arvioida palkitsemisen määrää 

suhteessa hallituksen toimintaan yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi. Avoin 

tiedottaminen helpottaa myös eri yhtiöiden maksamien palkkioiden ja muiden 

etuuksien vertailua. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Palkka- ja palkkioselvityksessä palkkiot voidaan erotella esimerkiksi 

vuosipalkkioihin, kokouspalkkioihin ja valiokuntatyöskentelystä maksettaviin 

palkkioihin. Hallituksen jäsenten osalta tiedot on annettava henkilökohtaisella tasolla 

rahamääräisinä. Yhtiö kertoo, mikäli sillä on osake- tai osakeperusteisia 

palkitsemisjärjestelmiä ja selostaa hallituksen jäsenen palkkiona saamat osakkeet ja 

osakeperusteiset oikeudet sekä, minkä ajanjakson hallituksen jäsenen tulee pitää 

palkkiona saadut osakkeet omistuksessaan. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 
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Taulukko 3. Hallituksen jäsenten palkkiot Large Cap -yhtiöissä vuonna 2013. 

Yritys Ilmoitetut hallituksen jäsenten palkkiot ja osakkeet? 

Nordea-

konserni 

Pj. 252 000 €/vuosi, vpj. 108 100 €, jäsenet 77 900 €. Maksetaan rahana. 

Neste Oil Pj. 66 000 €/vuosi, vpj. 49 200 €, jäsenet 35 400 €. Maksetaan rahana. 

Nokia Pj. 440 000 €/vuosi, vpj. 150 000 €, jäsenet 130 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

TeliaSonera Pj. 1 200 000 SEK/vuosi, vpj. 750 000 SEK, jäsenet 450 000 SEK. Maksetaan 

rahana. 

Stora Enso Pj. 170 000 €/vuosi, vpj. 100 000 €, jäsenet 70 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

UPM-

Kymmene 

Pj. 175 000 €/vuosi, vpj. 120 000 €, jäsenet 95 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Kesko Pj. 80 000 €/vuosi, vpj. 50 000 €, jäsenet 37 000 €. Maksetaan rahana. 

Kone Pj. 54 000 €/vuosi (päätoiminen pj), vpj. 44 000 €, jäsen 33 000 €. Maksetaan 

rahana. Pj:lla lisäksi tulospalkkio. 

Outokumpu Pj. 140 000 €/vuosi, vpj. 80 000 €, jäsenet 60 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Sampo-

konserni 

Pj. 160 000 €/vuosi, vpj. 100 000 €, jäsenet 80 000 €. 50 %:ia maksetaan yhtoön 

osakkeina. 

Fortum Pj. 75 000 €/vuosi, vpj. 57 000 €, jäsenet 40 000 €. Maksetaan rahana. 

Wärtsilä Pj. 120 000 € /vuosi, vpj. 90 000 €, jäsenet 60 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Metso Pj. 100 000 €/vuosi, vpj. 60 000 €, jäsenet 48 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Pohjola 

Pankki 

Pj. 8 000 €/kk, vpj. 5 500 €, jäsenet 4 500 €. Maksetaan rahana. 

Cargotec Pj. 80 000 €/vuosi, vpj. 55 000 €, jäsenet 40 000 €. 30 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Valmet Pj. 100 000 €/vuosi, vpj. 60 000 €, hallituksen jäsenet 48 000 €. 40 %:ia 

maksetaan yhtiön osakkeina. 

Huhtamäki Pj. 100 000 €/vuosi, vpj. 60 000 €, jäsenet 50 000 €. Maksetaan rahana. 

Kemira Pj. 74 000 €/vuosi, vp.j 45 000 €, jäsenet 36 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Sanoma Pj. 95 000 €/vuosi, vpj. 89 000 €, jäsenet 72 000 €. Maksetaan rahana. (HUOM! 

Tiedot löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista) 

Amer Sports Pj. 100 000 €/vuosi, vpj. 60 000 €, jäsenet 50 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Konecranes Pj. 105 000 €/vuosi, vpj. 67 000 €, jäsenet 42 000 €. 50 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Stockmann Pj. 76 000 €/vuosi, vpj. 49 000 €, jäsenet 38 000 €. 50 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Outotec Pj. 72 000 €/vuosi, vpj. 48 000 €, jäsenet 36 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

YIT Pj. 79 200 €/vuosi, vpj. 60 000 €, jäsenet 46 800 €. Maksetaan rahana. 

Tieto Pj. 72 000 €/vuosi, vpj. 48 000 €, jäsenet 31 500 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Elisa Pj. 9 000 € /kk, vpj 6 000 €, jäsenet 5 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön osakkeina. 

Nokian 

Renkaat 

Pj. 80 000 €/vuosi, jäsenet 40 000 €. 50 %:ia maksetaan yhtiön osakkeina. 
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Orion Pj. 76 000 €/vuosi, vpj. 51 000 €, jäsenet 38 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Fiskars Pj. 80 000 € /vuosi, vpj. 55 000 €, jäsenet 40 000 €. Maksetaan rahana. 

 

Taulukko 4. Hallituksen jäsenten palkkiot Mid Cap -yhtiöissä vuonna 2013. 

Yritys Ilmoitetut  hallituksen jäsenten palkkiot ja osakkeet? 

Oriola-KD Pj. 48 400 €/vuosi, vpj. 30 250 €, jäsenet 24 200 €. 40 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Caverion Pj. 79 200 €/vuosi, vpj. 60 000 €, jäsenet 46 800 €. Maksetaan rahana. 

HKScan Pj. 53 200 €/vuosi, vpj. 26 600 €, jäsenet 21 700 €. Maksetaan rahana. 

Rautaruukki Pj. 72 000 €/vuosi, vpj. 44 000 €, jäsenet 34 000 €. 40 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Finnair Pj. 61 200 €/vuosi, vpj. 32 400 €, jäsenet 30 000 €. Maksetaan rahana. 

Lemminkäinen Pj. 120 000 € /vuosi, jäsenet 36 000 €. Maksetaan rahana. 

Metsä Board Pj. 76 500 € /vuosi, vpj. 64 500 €, jäsenet 50 400 €. 50 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Atria Pj. 4 400 €/kk, vpj. 2 200 €, jäsenet 1 700 €. Maksetaan rahana. 

Munksjö Pj. 70 000 € /vuosi, jäsenet 35 000 €. Maksetaan rahana. 

Ahlstrom Pj. 84 000 € /vuosi, vpj. 63 000 €, jäsenet 42 000 €. Maksetaan rahana. 

Uponor Pj. 71 000 €, vpj. 49 000 €, jäsenet 44 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeita. 

PKC Group Pj. 60 000 € /vuosi, vpj. 45 000 €, jäsenet 30 000 €. Maksetaan rahana. 

SRV Yhtiöt Pj. 5 000 €/kk, vpj. 4 000 € /kk, jäsenet 3 000 €/kk. Maksetaan rahana. 

Lassila & Tikanoja Pj. 46 250 €/vuosi, vpj. 30 500 €, jäsenet 25 750 €. 40 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Cramo Pj. 70 000 €/vuosi, vpj. 45 000 €, jäsenet 35 000 €. 50 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Tikkurila Pj. 57 000 €/vuosi, vpj. 37 000 €, jäsenet 31 000 €. 40 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Pöyry Pj. 65 000 €/vuosi, vpj. 55 000 €, jäsenet 45 000 €. Maksetaan rahana. 

Ramirent Pj. 3 000 €/kk, vpj. 2 500 €, jäsenet 2 250 €. Maksetaan rahana. 

Finnlines Pj. 50 000 €/vuosi, vpj. 40 000 €, jäsenet 30 000 €. Maksetaan rahana. 

Raisio Pj. 60 000 €/vuosi, jäsenet 24 000 €. 20 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Viking Line Pj. 20 000 €/vuosi, jäsenet 17 000 €. Maksetaan rahana. 

Aspo Pj. 15 500 €/kk (päätoiminen pj), vpj. 3 600 €, jäsenet 2 400 €. 

Maksetaan rahana. 

Aktia-konserni Pj. 53 000 €/vuosi, vpj. 30 000 €, jäsenet 23 500 €. 25 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Vacon Pj. 3 000 €/kk, jäsenet 1 500 €. Lisäpalkkio liikevaihdon/liikevoiton 

kehityksestä. 

Olvi Pj. 5 000 €/kk, vpj. 2 500 €, jäsenet 2 000 €.  Maksetaan rahana. 

Ponsse Pj. 43 000 €/vuosi, vpj. 38 000 €, jäsenet 32 000 €. Maksetaan rahana. 

Alma Media Pj. 33 000 €/vuosi, vpj. 27 000 €, jäsenet 22 000 €. Maksetaan rahana. 

Rapala VMC Pj. 100 000 €/vuosi, jäsenet 45 000 €. Maksetaan rahana. 

Vaisala Pj. 45 000 €/vuosi, jäsenet 35 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 
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Sponda Pj. 60 000 €/vuosi, vpj. 36 000 €, jäsenet 31 200 €. 40 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Citycon Pj. 160 000 €/vuosi, vpj. 70 000 €, jäsenet 50 000 €. Maksetaan rahana. 

Elektrobit Pj. 3 500 €/kk, jäsenet 2 000 €. Maksetaan rahana. 

F-Secure Pj. 55 000 €/vuosi, jäsenet 30 000 €. 40 %:ia maksetaan yhtiön 

osakkeina. 

Technopolis Pj. 50 000 €/vuosi, vpj. 30 000 €, jäsenet 25 000 €. 50 %:lla hankittava 

yhtiön osakkeita. 

Basware Pj. 55 000 €/vuosi, vpj. 32 000 €, jäsenet 27 500 €. 40 %:ia maksetaan 

yhtiön osakkeina. 

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Pj. 84 000 €/vuosi, vpj. 48 000 €, jäsenet 33 500 €. Maksetaan rahana. 

Biotie Therapies Pj. 4 000 €/kk, jäsenet 3 000 €. Maksetaan rahana. 

 

Hallituksen jäsenten saamat palkkiot on raportoitu ansiokkaasti. Kaikki Mid Cap -

yhtiöt ja yhtä vaille kaikki (96,6 prosenttia) Large Cap -yhtiöistä ilmoittavat 

palkitsemisraportissaan yhtiön hallituksen saamat palkkiot. Vain Sanoma Oyj:n 

palkitsemisraportissa ei eritellä millään tavalla yhtiön hallituksen palkitsemista. 

Yhtiön osalta tiedot tosin löytyvät vuoden 2013 tilipäätöksen liitetiedoista. 

Hallinnointikoodi kuitenkin edellyttää, että selvitykseen kuuluvia tietoja ei hajauteta 

eri puolille yhtiön internetsivuja. Täten siis 98,5 prosenttia kaikista tarkastelluista 

yhtiöistä raportoi hallituksen palkkioista palkitsemisen yhteydessä. 

Yritykset ovat raportoineet hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä 

jäsenten saamat palkkiot. Lisäksi on eritelty toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille 

maksettavat erillispalkkiot (kuten kokouspalkkiot), jotka on jätetty pois edellisistä 

taulukoista 3 ja 4. Large Cap -yhtiöissä hallituksen puheenjohtajan palkkio vaihteli 

54 000 euron ja 440 000 euron välillä ja hallituksen jäsenten palkkio 31 500 euron ja 

130 000 euron välillä. Mid Cap -yhtiöissä hallituksen puheenjohtajan palkkio vaihteli 

20 000 euron ja 160 000 euron välillä ja hallituksen jäsenten palkkio 17 000 euron ja 

50 400 euron välillä. Yleisesti kokouspalkkiot ovat 500–600 euroa. Hallituksen 

valiokuntien kokouksista maksetaan yleensä erillinen kokouspalkkio, joka on 

puheenjohtajalla yleensä hieman yli tuhat euroa. Kokouspalkkiot maksetaan aina 

rahana. Lisäksi eräät yhtiöt ilmoittavat, että Suomen ja Euroopan ulkopuolella 

pidettävistä kokouksista maksetaan korotettu kokouspalkkio.  Yritykset maksavat 

myös hallituksen jäsenten matkakulut; eräät yritykset maksavat myös päivärahaa ja 

korvaavat ulkomailla asuvien jäsenten matkakulut yleensä kaksinkertaisesti. 
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Suurinta palkkiota hallituksen puheenjohtajalle maksoi vuonna 2013 Nokia Oyj. 

Puheenjohtajan vuosipalkkio oli 440 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 150 000 

euroa ja hallituksen jäsenten palkkio 130 000 euroa. Palkkiot ovat 

toimikausikohtaisia. Palkkioista päätetään yhtiökokouksessa ja ne ovat voimassa 

seuraavaan yhtiökokoukseen asti. 

Useimmat yritykset ovat eritelleet palkitsemista henkilöittäin sekä 

palkkioperusteisesti. Joidenkin yritysten kohdalla on silti havaittavissa puutteita 

siinä, että ne esittävät hallituksen jäsenten saamat palkkiot vain yhteissummana. 

Konsernin osakkuus- ja tytäryhtiöissä toimimisesta ei yleensä makseta erillistä 

kokouspalkkiota. Yksi Mid Cap -yhtiö ilmoittaa maksavansa hallituksen jäsenille 

lisäpalkkiota, joka määräytyy konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen 

perusteella. Lisäpalkkio voi olla enimmillään kaksinkertainen puheenjohtajan ja 

hallituksen jäsenen peruskuukausipalkkioon verrattuna. 

Hallituksen jäsenten palkkiona saamat osakkeet ja -oikeudet on myös esitettävä. 

Large Cap -yhtiöistä peräti 62,1 prosenttia maksaa hallituksen jäsenten palkkioista 

osan osakkeina. Tämä luku vaihtelee 30–50 prosentin välillä vuosipalkkioista. Mid 

Cap -yhtiöistä puolestaan 40,5 prosenttia maksaa hallituksen jäsenten palkkioista 

osan osakkeina. Tämä osuus vaihtelee 20–50 prosentin välillä palkkiosta; yleisin 

osuus on 40 prosenttia. Kaikista suurista ja keskisuurista listayhtiöistä siis tasan 

puolet suorittaa osan hallituksen jäsenille myönnettävistä palkkioista yhtiön 

osakkeilla. Huomionarvoista on se, että mikään yhtiö ei maksa yli 50 prosenttia 

hallituksen jäsenten palkkioista osakkeina, vaikka tämäkin on hallinnointikoodin 

suositusten mukaan täysin mahdollista. 

Hallinnointikoodin suositusten mukaan hallituksen jäsenten palkkioina saamien 

osakkeiden omistuksesta pitää selostaa. Huomionarvoista on, että vain 40 prosenttia 

(6/15 yhtiötä) niistä Mid Cap -yhtiöistä, jotka maksavat hallituksen jäsenille osan 

palkkioista yhtiön osakkeina, ilmoittavat selvityksessä osakkeiden omistukseen 

liittyvistä rajoituksista. Toki tästä voi vetää johtopäätöksen, että lopuilla yhtiöillä ei 

ole rajoituksia osakeomistuksen suhteen, mutta niistä ei selvityksissä ole erillistä 

mainintaa. Kolmessa yhtiössä vuosipalkkiona myönnettyjä osakkeita ei saa luovuttaa 
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eteenpäin, ennen kuin hallituksen jäsenten jäsenyys on päättynyt. Yhdessä yhtiössä 

on kahden vuoden luovutusrajoitus. Kaksi yhtiötä ilmoittaa, että palkkiona saatuihin 

osakkeisiin ei ole annettu määräyksiä tai ohjeita. 

Large Cap -yhtiöistä 61,1 prosenttia (11/18 yhtiötä) niistä yhtiöistä, jotka maksavat 

hallituksen jäsenille osakepalkkioita, ilmoittavat osakkeiden hallussapitoon liittyvistä 

ohjeista. Näistä viisi yhtiötä ilmoittaa erikseen, että osakkeiden omistukselle ei ole 

rajoituksia. Neljä yhtiötä on asettanut rajoituksia, jotka vaihtelevat kahdesta vuodesta 

aina hallitusjäsenyyden loppumiseen asti. Yksi yhtiö kannustaa hallituksen jäseniä 

yhtiön osakkeiden ”pitkäaikaiseen omistamiseen”. Yksi yhtiö puolestaan ilmoittaa, 

että rajoituksia ei ole, mutta yhtiö suosittelee osakkeiden pitämistä 

hallitusjäsenyyden päättymiseen asti. 

Huomionarvoista on siis se, että puolet (17/33) niistä yrityksistä, jotka maksavat 

hallituksen jäsenille osakepalkkioita eivät ilmoita minkäänlaisista osakepalkkioihin 

liittyvistä omistusrajoituksista. Voidaan olettaa, että rajoituksia osakeomistukselle ei 

täten ole, mutta toisaalta yhtä hyvin voi olla, että rajoituksia on mutta niistä ei ole 

mainittu. Tätä voidaan siis pitää jonkinlaisena puutteena, sillä raporttien lukijalle jää 

avoimia kysymyksiä verrattaessa yritysten välisiä käytäntöjä. 

Listayhtiöiden pitää koodin suositusten mukaan ilmoittaa myös hallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten mahdollisesta työ- tai toimisuhteesta yhtiöön. 

Taulukko 5. Large Cap -yhtiöiden hallituksen jäsenten työ- ja toimisuhteet vuonna 2013. 

Yritys Hallituksen jäsenen työ- ja toimisuhteen etuudet? 

Nordea-

konserni 

Hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät yhtiön palveluksessa ei makseta 

palkkioita. Yksi hallituksen jäsen saa eläkettä yhtiöstä. 

Neste Oil Ei mainintaa 

Nokia Ei mainintaa 

TeliaSonera Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Stora Enso Ei mainintaa 

UPM- Ei mainintaa 
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Kymmene 

Kesko Ei mainintaa 

Kone Ei mainintaa 

Outokumpu Ei mainintaa 

Sampo-

konserni 

Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Fortum Ei mainintaa 

Wärtsilä Ei mainintaa 

Metso Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Pohjola 

Pankki 

Ei mainintaa 

Cargotec Hallituksen vpj toimi yhtiön väliaikaisen toimitusjohtajana vuonna 2013. 

Valmet Ei mainintaa 

Huhtamäki Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Kemira Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Sanoma Ei mainintaa 

Amer Sports Ei mainintaa 

Konecranes Ei mainintaa 

Stockmann Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Outotec Ei mainintaa 

YIT Ei mainintaa 

Tieto Lukuun ottamatta henkilöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai 

toimisuhdetta yhtiöön. 

Elisa Ei mainintaa 

Nokian 

Renkaat 

Yhtiön tj kuuluu hallitukseen. Hänelle ei makseta erilliskorvausta 

hallitustyöskentelystä. 

Orion Ei mainintaa 

Fiskars Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

 

Taulukko 6. Mid Cap -yhtiöiden hallituksen jäsenten työ- ja toimisuhteet vuonna 2013. 

Yritys Hallituksen jäsenten työ- ja toimisuhteen etuudet? 

Oriola-KD Ei mainintaa 

Caverion Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

HKScan Ei mainintaa 

Rautaruukki Ei mainintaa 

Finnair Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Lemminkäinen Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Metsä Board Ei mainintaa 

Atria Kolmella hallituksen jäsenellä konserniin kuuluvilta yhtiöiltä saatuja 

etuuksia 7 800€-34 800€. 
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Munksjö Ei mainintaa 

Ahlstrom Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Uponor Ei mainintaa 

PKC Group Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

SRV Yhtiöt Ei mainintaa 

Lassila & Tikanoja Ei mainintaa 

Cramo Ei mainintaa 

Tikkurila Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Pöyry Ei mainintaa 

Ramirent Ei mainintaa 

Finnlines Ei mainintaa 

Raisio Ei mainintaa 

Viking Line Ei mainintaa 

Aspo Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai 

toimisuhteessa konserniin kuuluvaan yhtiöön. 

Aktia-konserni Ei mainintaa 

Vacon Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Olvi Ei mainintaa 

Ponsse Ei mainintaa 

Alma Media Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Rapala VMC Hallituksessa yksi yhtiöstä riippuvainen jäsen (yhtiön tj). 

Vaisala Ei mainintaa 

Sponda Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Citycon Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Elektrobit Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

F-Secure Ei mainintaa 

Technopolis Ei mainintaa 

Basware Ei mainintaa 

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Ei mainintaa 

Biotie Therapies Eivät työ- tai toimisuhteessa yhtiöön 

Large Cap -yhtiöistä kahden yhtiön (6,9 prosenttia) toimitusjohtaja istuu myös 

hallituksessa. He eivät saa erillistä korvausta toimimisesta hallituksen jäsenenä. 

Yhdessä yhtiössä eräs hallituksen jäsen saa yhtiöstä eläkettä. Yhdessä yhtiössä 

hallituksen varapuheenjohtaja puolestaan toimi yhtiön väliaikaisena 

toimitusjohtajana vuonna 2013. Eräässä yhtiössä hallituksessa istuu yhtiön 

henkilöstön edustajia. Kaiken kaikkiaan siis neljässä yrityksessä (13,8 prosenttia) 

ainakin yhdellä hallituksen jäsenellä oli vuoden aikana jokin työ- tai toimisuhde 

yritykseen.  Seitsemän yhtiötä ilmoittaa erikseen, että kukaan yhtiön hallituksen 

jäsen ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Peräti 18 yhtiötä ei mainitse erikseen 

hallituksen jäsenten työ- tai toimisuhteista mitään. 
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Yhden Mid Cap -yhtiön hallituksen puheenjohtajan kanssa on solmittu päätoiminen 

johtajasopimus, johon kuuluu myös asianmukainen irtisanomisaika. Lisäksi 

puheenjohtaja kuuluu yhtiön lisäeläkejärjestelyn piiriin. Kahdessa Mid Cap -yhtiössä 

hallituksen jäsen (samalla yhtiön toimitusjohtaja) kuuluu yhtiön 

kannustinjärjestelmien piiriin. Kaikkiaan kolmessa yhtiössä (8,1 prosenttia) 

hallituksen jäsenenä toimi siis ainakin yksi henkilö vuoden 2013 aikana, jolla oli työ- 

tai toimisuhde yhtiöön. Yhden yhtiön toimitusjohtaja saa hallitusjäsenyydestään 

myös erillisen palkkion. 

Lähes jokainen yhtiö myös ilmoittaa erikseen, että hallituksen jäsenet eivät kuulu 

yhtiön (osakepohjaisten) kannustinjärjestelmien piiriin. Kaikkiaan kaksitoista Mid 

Cap -yhtiötä ilmoittaa erikseen, että kukaan yhtiön hallituksen jäsen ei ole työ- tai 

toimisuhteessa yhtiöön. Peräti 22 yhtiötä ei mainitse erikseen hallituksen jäsenten 

työ- tai toimisuhteista mitään, vaikka näistäkin ainakin yhden yhtiön (Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö Oyj) toimitusjohtaja itse asiassa istui vuonna 2013 yhtiön 

hallituksessa. 

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että peräti 39 tarkastelussa ollutta 

listayhtiötä (59,1 prosenttia) ei ilmoita erikseen hallituksen jäsenten työ- tai 

toimisuhteista yhtiöön – vaikka sellaisia ei olisikaan. Oletettavaa on, että suurella 

osalla näistä yrityksistä hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa, mutta 

kuten todettua ainakin yhden Mid Cap -yhtiön toimitusjohtaja istui vuonna 2013 

hallituksessa, vaikka tätä ei erikseen mainittu. Avoimuuden ja sijoittajainformaation 

sekä hallinnointikoodin suositusten perusteella yhtiöt voisivat tässä kohtaa parantaa 

informaatiotaan. 

 

5.2.3 Toimitusjohtajan palkitseminen 

Hallinnointikoodin lähtökohtana on, että toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat 

kaikki taloudelliset etuudet selostetaan tilikaudelta rahamääräisinä. Toimitusjohtajan 

vaihtuessa uuden toimitusjohtajan palkitsemista koskevat tiedot selostetaan palkka- 

ja palkkioselvityksessä tilikaudelta kuitenkin siten, että ne ovat saatavilla viimeistään 
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tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Mikäli uuden toimitusjohtajan palkitsemisen 

rakenne eroaa olennaisesti edellisen toimitusjohtajan palkitsemisen rakenteesta ja 

siitä yhtiön internetsivuilla selostetuista tiedoista, uutta toimitusjohtajaa koskevat 

tiedot on päivitettävä yhtiön internetsivuille mahdollisimman ajantasaisesti, kun uusi 

toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään. Mikäli yhtiö on julkistanut pörssitiedotteena 

tietoja edellisen tai uuden toimitusjohtajan palkitsemisesta, palkka- ja 

palkkioselvitystä on tältä osin päivitettävä mahdollisimman ajantasaisesti. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Taulukko 7. Toimitusjohtajien kokonaiskompensaatio Large Cap -yhtiöissä 2013. 

Yritys Palkat ja muut taloudelliset etuudet 

Nordea-

konserni 

2 187 895 € 

Neste Oil 843 719 € 

Nokia 9 655 059 €. Tj jätti toimitusjohtajan tehtävän syyskuussa 2013. Sopimuksen 

mukaisesti hänelle maksettiin 24 200 000 € suuruinen irtisanomispalkkio. 

TeliaSonera 6 356 759 SEK (ansaintakausi 1.9.–31.12.2013) 

Stora Enso 1 348 000 € 

UPM-

Kymmene 

2 597 000 € 

Kesko 1 282 580 € 

Kone 4 764 209 € 

Outokumpu 912 540 € 

Sampo-

konserni 

3 529 957 € 

Fortum 1 784 280 € 

Wärtsilä 1 098 000 € 

Metso 1 063 113 € 

Pohjola Pankki (kahdelle tj:lle) yhteensä 1 089 355 € 

Cargotec (kahdelle tj:lle) yhteensä) 568 750 € 

Valmet Ei eritelty (peruspalkka: 491 400 €) 

Huhtamäki 3 213 900 € 

Kemira 964 566 € 

Sanoma 707 245 € 

Amer Sports 1 137 108 € 

Konecranes 776 041 € 
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Stockmann 640 065 € 

Outotec 1 468 727 € 

YIT (kahdelle tj:lle) yhteensä 858 685 € 

Tieto 925 865 € 

Elisa 688 634 € 

Nokian 

Renkaat 

824 717 € 

Orion 1 357 582 € 

Fiskars 1 013 692 € 

 

Taulukko 8. Toimitusjohtajien kokonaiskompensaatio Mid Cap -yhtiöissä 2013. 

Yritys Palkat ja muut taloudelliset etuudet 

Oriola-KD 833 587 € 

Caverion 421 123 € (ansaintakausi 1.7.–31.12.2013) 

HKScan 676 000 € 

Rautaruukki 890 555 € 

Finnair (kolme toimitusjohtajaa) yhteensä 1 291 945 € 

Lemminkäinen 760 513 € 

Metsä Board 606 534 € 

Atria 655 292 € 

Munksjö 1 136 000 € 

Ahlstrom 829 035 € 

Uponor 468 415 € 

PKC Group 1 026 000 € 

SRV Yhtiöt 500 708 € 

Lassila & 

Tikanoja 

708 000 € 

Cramo 976 261 € 

Tikkurila 730 078 € 

Pöyry 1 226 000 € 

Ramirent 629 195 € 

Finnlines 424 000 € 

Raisio 682 121 € 

Viking Line 246 239 € 

Aspo 438 158 € 

Aktia-konserni 851 245 € 

Vacon 864 000 € 

Olvi 339 605 € 
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Ponsse 335 279 € 

Alma Media 576 320 € 

Rapala VMC 566 581 € 

Vaisala 834 000 € 

Sponda 1 069 420 € 

Citycon 644 257 € 

Elektrobit 289 788 € 

F-Secure 420 028 € 

Technopolis 475 136 € 

Basware 373 797 € 

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Ei eritelty (hallituksen jäsenten palkkiotaulukossa tj:n kokonaispalkaksi 

ilmoitetaan 315 000 €). 

Biotie Therapies 569 713 € 

Kaikki tarkastelemani listayhtiöt ovat raportoineet palkitsemisen yhteydessä 

toimitusjohtajan palkan ja muut taloudelliset etuudet. Erittelytapa vaihtelee hieman 

yrityksittäin. Valtaosa yrityksistä on ilmoittanut toimitusjohtajan 

kokonaiskompensaation osat vuodelta 2013, ja eritellyt sen jakaantumisen kiinteään 

peruspalkkaan, luontoisetuihin sekä mahdollisiin lyhyen ja pitkän aikavälin 

kannustimiin sekä mahdolliseen lisäeläkkeeseen. Kaksi Large Cap -yhtiötä ilmoittaa 

pelkästään toimitusjohtajan peruspalkan luontoisetuineen. Kolme Mid Cap -yritystä 

on ilmoittanut pelkästään toimitusjohtajan kokonaispalkan erittelemättä sen 

koostumusta. Listayhtiöt eivät myöskään käytä kokonaiskompensaatio -käsitettä, 

vaan puhuvat kokonaispalkasta. Kokonaiskompensaatioon sisältyvät siis kaikki 

toimitusjohtajan saamat palkat, palkkiot ja edut. Edellä mainituista pienistä puutteista 

huolimatta toimitusjohtajien etuudet on kuitenkin raportoitu hyvin ja avoimesti. 

Toimitusjohtajien kokonaiskompensaatio näyttää muodostuvan kaikissa 

tarkastelemissani listayhtiöissä hyvin samanlaisista instrumenteista. Kaikilla 

toimitusjohtajilla on sopimuksen mukainen kiinteä peruspalkka, joka on joko 

kuukausi- tai vuosipalkka. Toimitusjohtajat nauttivat tämän lisäksi verotettavista 

luontoiseduista, joista yleisimmät ovat auto-, matkapuhelin- ja lounasetu. 

Muutamalla toimitusjohtajalla on lisäksi asuntoetu. Tämän lisäksi muutama yhtiö 

ilmoittaa erikseen ottaneensa toimitusjohtajalle erilaisia vakuutuksia, esimerkiksi 

henkivakuutuksen tai sairaskuluvakuutuksen. Tämän lisäksi toimitusjohtajien ansiot 

koostuvat suoriteperusteisista, yleensä lyhyen aikavälin, tulospalkkioista sekä 

mahdollisista osakepalkkioista ja optioista sekä lisäeläkkeestä. 
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”Jos muita etuja tarjotaan, ne koostuvat työsuhdeautoista, asumiseduista ja 

sairausvakuutuksista.” (Munksjö Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Mid Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaiskompensaation haitari vuonna 2013 

vaihteli noin 290 000 euron ja 1 290 000 euron välillä. Viidessä yhtiössä 

toimitusjohtajille maksettiin kokonaiskompensaatiota yli miljoona euroa. 

Toimitusjohtajien kokonaiskompensaatioiden mediaani oli 644 257 euroa. 

Large Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaiskompensaatio vaihteli 640 000 

euron ja 9 655 059 euron välillä. Viisi toimitusjohtajaa ansaitsi vuonna 2013 yli 

kaksi miljoonaa euroa palkkoja, palkkioita ja osakeperusteisia kannustimia. Omassa 

luokassaan on Nokia Oyj:n toimitusjohtaja, joka jätti toimitusjohtajan tehtävän 

syyskuussa 2013. Tuolloin hänelle maksettiin 7,2 miljoonan euron kokonaispalkan ja 

osakepalkkioiden lisäksi sopimuksen mukainen 24,2 miljoonan euron suuruinen 

irtisanomispalkkio. Toimitusjohtajien kokonaiskompensaatioiden mediaani oli 1 

013 692 euroa. 

Taulukko 9. Large Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien osakepalkkiot vuonna 2013.  

Yritys Osakeperusteiset palkkiot 

Nordea-

konserni 

Pitkän aikavälin kannustinpalkkioita maksettiin 349 817 € 

Neste Oil 10 912 kpl yhtiön osakkeita 

Nokia Osakeperusteiset palkkiot: 5 385 660 €, optio-oikeudet: 2 197 161 € 

TeliaSonera Ei mainintaa 

Stora Enso Tj:lle myönnettiin 180 000 osaketta (myöntämisarvo 927 000 €). 

UPM-

Kymmene 

Ei maksettu 

Kesko Osakepalkkioita annettu 4 200 kpl 

Kone Osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä saatu palkkio 3 283 309 € 

Outokumpu Ei maksettu 

Sampo-

konserni 

10 603 kpl yhtiön osakkeita 

Fortum Osaketoimituksesta bruttotuloja 971 341 € 

Wärtsilä Ei mainintaa 

Metso Osakepalkkio 282 030 € 
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Pohjola 

Pankki 

Tulospalkkiosta osakkeina maksettu: 95 694 €; pitkän aikavälin järjestelmän 

osakepalkkio yhteensä: 893 912 € 

Cargotec Osakeperusteiset palkkiot: 11 500 kpl yhtiön osaketta, optio-oikeudet: 60 500 kpl 

Valmet Ei mainintaa 

Huhtamäki Tj merkitsi 80 000 optio-oikeutta aiemmin myönnetyillä optio-oikeuksilla. 

Kemira Ei maksettu 

Sanoma Ei käytössä 

Amer Sports Toimitusjohtaja sai tulospalkkioita 19 375 kpl osakkeita. 

Konecranes Myönnettiin osakeoikeuksia 19 200 kpl 

Stockmann Ei mainintaa 

Outotec Osakeperusteisia etuuksia 630 153 € 

YIT Ei eritelty. Maininta: "Osakepalkkioita luovutettiin avainhenkilöille." 

Tieto Tj:lle toimitettiin 4 006 kpl yhtiön osakkeita. Oikeus merkitä optioita (käypä arvo 

yhteensä 391 800 €).  

Elisa Ei maksettu 

Nokian 

Renkaat 

Ei maksettu 

Orion Luovutettiin 17 500 yhtiön B-osaketta. 

Fiskars Pitkän aikavälin kannustinpalkkioita maksettiin 361 414 € 

 

Taulukko 10. Mid Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien osakepalkkiot vuonna 2013.  

Yritys Osakeperusteiset palkkiot 

Oriola-KD Osakeperusteiset palkkiot: 243 180 € 

Caverion Ei käytössä 

HKScan Ei maksettu 

Rautaruukki Ei maksettu 

Finnair Toimitusjohtajalle myönnettiin ostokannustimia ja toimitusjohtajan sijaiselle 

myönnettiin osakepalkkioita. 

Lemminkäinen Ei maksettu   

Metsä Board Ei maksettu 

Atria Ei käytössä 

Munksjö Ei mainintaa 

Ahlstrom Ei mainintaa 

Uponor Ei mainintaa 

PKC Group Osakeperusteiset palkkiot: 509 000 € 

SRV Yhtiöt Ei maksettu 

Lassila & 

Tikanoja 

Osakeperusteiset palkkiot: 31 000 € 
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Cramo Osakeperusteiset palkkiot: 250 455 € 

Tikkurila Osakeperusteiset palkkiot: 236 137 € 

Pöyry Osakeperusteiset palkkiot: 183 000 € 

Ramirent Ei eritelty 

Finnlines Ei käytössä 

Raisio Ei maksettu 

Viking Line Ei käytössä 

Aspo Ei mainintaa 

Aktia-konserni Osakeperusteiset palkkiot: 192 570 € 

Vacon Osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettiin 2 282 yhtiön osaketta 

Olvi Ei käytössä 

Ponsse Ei mainintaa 

Alma Media Ei maksettu 

Rapala VMC Ei maksettu 

Vaisala Ei mainintaa 

Sponda Osakperusteiset palkkiot: tj:lle hankittu 64 678 kpl yhtiön osaketta. 

Citycon Osakeperusteiset palkkiot: 1 000 000 optio-oikeutta 

Elektrobit Ei käytössä 

F-Secure Ei maksettu 

Technopolis Osakeperusteiset palkkiot: 132 457 € 

Basware Osakeperusteiset palkkiot: tj:lle hankittu 1 725 kpl yhtiön osaketta 

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Ei maksettu 

Biotie Therapies Ei maksettu 

Osakeperusteisia palkkioita maksettiin vuonna 2013 kahdeksassatoista Large Cap -

yhtiössä (62,1 prosenttia). Viidessä yhtiössä (17,2 prosenttia) toimitusjohtajalle ei 

maksettu osakeperusteisia palkkioita, vaikka hänen ilmoitettiin olevan 

osakeperusteisten palkkiojärjestelmien piirissä. Loput kuusi yritystä eivät joko 

mainitse osakeperusteisten palkkioiden maksamisesta tai ilmoittavat, että ne eivät 

olleet vuonna 2013 käytössä. 

Osakeperusteisia palkkioita maksettiin vuonna 2013 kolmessatoista (35,1 prosenttia) 

Mid Cap -yhtiössä. Yksitoista yritystä (29,7 prosenttia) puolestaan ilmoittaa, että 

osakeperusteisia palkkioita ei maksettu, vaikka yhtiössä on käytössä osakepohjainen 

kannustinjärjestelmä. Loput kolmetoista yritystä eivät joko mainitse 

osakeperusteisten palkkioiden maksamisesta tai ilmoittavat, että ne eivät olleet 

vuonna 2013 käytössä. 
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Yhtiöillä on yleensä rajoituksia osakepalkkioina saatujen osakkeiden omistukseen. 

Koodi edellyttää, että yhtiö ilmoittaa periaatteista, joita sovelletaan toimitusjohtajan 

palkkiona saamien osakkeiden omistamiseen. Yhtiö voi esimerkiksi edellyttää, että 

tietty määrä palkkioina saatuja osakkeita säilytetään tietyn ajan tai että tietty määrä 

osakkeita tulee säilyttää toimisuhteen päättymiseen asti 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2011). Yhtiön hallitus määrittää yleensä 

omistusvelvoitteen täytäntöönpanoon liittyvät yksityiskohdat. Omistusvelvoitteet 

vaihtelevat hyvin paljon yhtiöittäin eikä mitään säännönmukaista käytäntöä tämän 

suhteen ole mahdollista tehdä. Joillakin yhtiöillä omistusvelvoitetta ei ole ja toisaalta 

joillakin yhtiöillä osakeperusteisten palkkioiden omistusvelvoite voi olla jopa 

kolmen vuoden palkkaa vastaava määrä. Yleisin käytössä oleva ohjeistus on, että 

ylimmän johdon tulee pitää omistuksessaan osakepalkkioperusteisen ohjelman 

perusteella saatuja palkkioita henkilön kiinteän vuosipalkan verran. 

Seuraavassa on otteita eräiden tarkastelussa olleiden yhtiöiden käytännöistä 

kuvaamaan omistusvelvoitteiden monipuolista kirjoa: 

”Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistaisivat puolet kaikista järjestelmän 

perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistuksensa arvo 

vastaisi heidän bruttovuosipalkkaansa. Tämä omistus tulisi säilyttää työ- ja 

toimisuhteen voimassaoloajan.” (HKScan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

”Osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden 

kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Osakkeet on palautettava, mikäli työsuhde 

päättyy tätä ennen.” (Rautaruukki Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

”Hallitus suosittelee, että toimitusjohtaja omistaa yhtiön osakkeita vuotuisen 

nettovuosipalkkansa arvoa vastaavan määrän ja että johtoryhmän muut jäsenet 

omistavat yhtiön osakkeita puolen vuoden nettoperuspalkkansa arvoa vastaavan 

määrän.” (Ahlstrom Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

”Johtoryhmän on omistettava puolet järjestelmästä ansaitsemistaan osakkeista, 

kunnes omistus vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa, mikä osakemäärä on 

omistettava työ- tai toimisuhteen voimassaolon päättymiseen asti.” (Vacon Oyj:n 

palkka- ja palkkioselvitys) 

”Järjestelmän perusteella saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa 

kaksi vuotta osakkeiden saamisesta lukien.” (SRV Yhtiöt Oyj:n palkka- ja 

palkkioselvitys) 
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”Toimitusjohtajan aikaisempina vuosina palkkioina saamiin osakkeisiin ei ole 

annettu määräyksiä tai ohjeita niiden omistuksesta.” (Raisio Oyj:n palkka- ja 

palkkioselvitys) 

”Nokia suosittelee toimitusjohtajaa pitämään hallussa Nokian osakkeita kolmen 

vuoden peruspalkan arvosta ja muita johtokunnan jäseniä kahden vuoden 

peruspalkan arvosta.” (Nokia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

”Osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille 

ehdollisesti myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. 

Osakeomistusvelvoitteesta päättää Sanoman hallitus henkilöstövaliokunnan 

ehdotuksen perusteella. Siihen asti kunnes edellytetty osakeomistus on saavutettu 

toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eivät voi myydä (vähintään 25 %) 

osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.” (Sanoma Oyj:n 

palkitseminen) 

Useat yritykset ovat liittäneet palkka- ja palkkioselvitykseen tai internetsivujen 

palkitseminen -osioon eritellyt tiedot ylimmän johdon osakepalkkioista tai suoran 

linkin sisäpiirirekisteriin, josta löytyvät ajantasaiset tiedot yhtiön toimitusjohtajan, 

ylimmän johdon ja hallituksen osakeomistuksista sekä mahdollisista optioista. 

Yhtiön on kerrottava palkka- ja palkkioselvityksessä toimitusjohtajan eläkeikä sekä 

eläkkeen määräytymisperuste. Yhtiön on kerrottava myös, mikäli eläkeikä poikkeaa 

lakisääteisestä. Lisäksi selvityksessä on kerrottava toimitusjohtajan mahdollisesta 

lisäeläkkeestä. Lisäeläkkeet voivat olla merkittävä osa toimitusjohtajan 

kokonaispalkitsemista, minkä vuoksi lisäeläkkeistä tulee kertoa avoimesti. 

Toimitusjohtajan mahdollisen lisäeläkkeen määräytymisperusteista on koodin 

suositusohjeen mukaan kerrottava myös se, onko lisäeläke maksu- vai 

etuusperusteinen. Avoimuuden edistämiseksi voidaan kertoa myös etuuden 

aiheuttamat kustannukset. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Taulukko 11. Large Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien eläkesopimukset vuonna 2013. 

Yritys Eläke ja lisäeläke 

Nordea-

konserni 

Eläkeikä: 60 vuotta 

Neste Oil Eläkeikä: 60 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke 



110 

Nokia Eläkeikä: lakisääteinen 

TeliaSonera Eläkeikä: vaihtelee (normaali eläkeikä 65 vuotta) 

Stora Enso Eläkeikä: 60 vuotta; lisäeläke (ei eritelty) 

UPM-

Kymmene 

Eläkeikä: 60 vuotta; vapaaehtoinen etuusperusteinen lisäeläke 

Kesko Eläkeikä: 63 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke 

Kone Eläkeikä: 60 vuotta (tj ei käyttänyt sitä) 

Outokumpu Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Sampo-

konserni 

Eläkeikä: 60 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke vuoden 2015 loppuun, jonka 

jälkeen maksuperusteinen eläke 

Fortum Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Wärtsilä Eläkeikä: 60 vuotta 

Metso Eläkeikä: 63 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke 

Pohjola 

Pankki 

Eläkeikä: lakisääteinen (marraskuussa 2013 lopettanut edellinen tj kuului 

lisäeläketurvan piiriin) 

Cargotec Eläkeikä: lakisääteinen (63 vuotta) 

Valmet Eläkeikä: 63 vuotta; lisäeläke (ei eritelty) 

Huhtamäki Eläkeikä: 60 vuotta (ellei toisin sovita); lisäeläke (ei eritelty) 

Kemira Eläkeikä: 63 vuotta 

Sanoma Eläkeikä: 63 vuotta; lisäeläke (ei eritelty) 

Amer Sports Eläkeikä: 65 vuotta 

Konecranes Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen eläkevakuutus 

Stockmann Eläkeikä: 60 vuotta (tj:n kautta sovittu jatkettu toistaiseksi voimassa olevalla 

sopimuksella); lisäeläke (ei eritelty) 

Outotec Eläkeikä: (aikaisintaan) 63 vuotta 

YIT Eläkeikä: 62 vuotta 

Tieto Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Elisa Eläkeikä: 60 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Nokian 

Renkaat 

Eläkeikä: 60 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke 

Orion Eläkeikä: 60 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke 

Fiskars Eläkeikä: 60 vuotta; vapaehtoinen maksuperusteinen eläkevakuutus 

 

Taulukko 12. Mid Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien eläkesopimukset vuonna 2013. 

Yritys Eläke ja lisäeläke 

Oriola-KD Eläkeikä: 63 vuotta 
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Caverion Eläkeikä: lakisääteinen eläkeikä 

HKScan Eläkeikä: 62 vuotta, lisäeläke (ei eritelty) 

Rautaruukki Eläkeikä: 60 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke 

Finnair Eläkeikä: lakisääteinen, ei lisäeläke-etua (vuonna 2013 irtisanoutunut edellinen 

tj kuului maksuperusteisen lisäeläkejärjestelmän piiriin) 

Lemminkäinen Eläkeikä: 63 vuotta 

Metsä Board Eläkeikä: 62 vuotta; lisäeläkevakuutus 

Atria Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Munksjö Eläkeikä: 65 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Ahlstrom Eläkeikä: 60 vuotta 

Uponor Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

PKC Group Eläkeikä: lakisääteinen 

SRV Yhtiöt Eläkeikä: 60 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Lassila & 

Tikanoja 

Ei mainintaa eläkeiästä 

Cramo Eläkeikä: 63 vuotta; tj kuuluu vapaaehtoisen eläkejärjestelmän piiriin 

Tikkurila Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen lisäeläke 

Pöyry Eläkeikä: Toimitusjohtajaan sovelletaan Sveitsin lain mukaista eläkeikää ja 

eläkejärjestelmää (tj sveitsiläinen) 

Ramirent Eläkeikä: Toimitusjohtaja ei kuulu Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän 

piiriin; erillinen eläkevakuutus 

Finnlines Eläkeikä: 65 vuotta (tai sen mukaisesti mitä Saksan säännökset asiasta 

kulloinkin määräävät), tj on saksalainen 

Raisio Eläkeikä: 62 vuotta; ryhmäeläkevakuutus 

Viking Line Eläkeikä: 63–68 vuotta 

Aspo Eläkeikä: 60 vuotta; maksuperusteinen ryhmäeläke 

Aktia-konserni Eläkeikä: 63 vuotta, lisäeläke (ei eritelty) 

Vacon Eläkeikä: 60 vuotta; etuusperusteinen lisäeläke 

Olvi Eläkeikä: lakisääteinen (63–68 vuotta tai varhaiseläke 62-vuotiaana 

suppeammin eläke-eduin) 

Ponsse Eläkeikä: 65 vuotta, eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan 

Alma Media Eläkeikä: 60 vuotta; maksuperusteinen ryhmäeläke 

Rapala VMC Eläkeikä: lakisääteinen; vapaaehtoinen eläkevakuutus 

Vaisala Eläkeikä: 62 vuotta; ryhmäeläkevakuutus 

Sponda Eläkeikä: 63 vuotta; maksuperusteinen ryhmäeläkevakuutus 

Citycon Eläkeikä: lakisääteinen 

Elektrobit Eläkeikä: lakisääteinen 

F-Secure Eläkeikä: lakisääteinen 

Technopolis Eläkeikä: lakisääteinen 

Basware Eläkeikä: lakisääteinen 

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Eläkeikä: lakisääteinen 

Biotie Therapies 

 

Eläkeikä: ei määritelty tj-sopimuksessa (näin ollen yhtiö ei ole sitoutunut 

alennettuun eläkeikään; vapaaehtoinen maksuperusteinen eläkevakuutus) 
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Eläkeiän sekä eläkkeen ja lisäeläkkeen määräytymisperusteiden osalta tarkasteltavat 

listayhtiöt ovat raportoineet asian ansiokkaasti. Kaikista yrityksistä vain yksi Mid 

Cap -yhtiö ei ilmoita palkitsemisen yhteydessä toimitusjohtajan eläkeikää. 

Kaksitoista Mid Cap -yhtiötä (32,4 prosenttia) ilmoittaa toimitusjohtajan eläkeiän 

olevan lakisääteinen. Vastaavasti Large Cap -yhtiöistä vain kolme (10,3 prosenttia) 

ilmoittaa toimitusjohtajan eläkeiän olevan lakisääteinen.  

Kuudessa Mid Cap -yhtiössä (16,2 prosenttia) eläkeikä on 60 vuotta, kun vastaavasti 

Large Cap -yhtiöiden toimitusjohtajista peräti kolmellatoista (44,8 prosenttia) 

eläkeikä on 60 vuotta. Näin ollen voidaan vetää johtopäätös, että suurten yhtiöiden 

toimitusjohtajilla on keskimäärin alempi eläkeikä kuin keskisuurten yhtiöiden 

toimitusjohtajilla. 

Mid Cap -yhtiöissä kahdeksalla (21,6 prosenttia) toimitusjohtajalla eläkeikä on 63 

vuotta ja kolmella 65 vuotta. Large Cap -yhtiöissä kymmenellä (34,5 prosenttia) 

toimitusjohtajalla eläkeikä on 63 vuotta ja vain yhdellä 65 vuotta. 

Yhden Mid Cap -yhtiön toimitusjohtajasopimuksessa ei ole määritelty eläkeikää. 

Kahdessa Mid Cap -yhtiössä on puolestaan ulkomaalainen toimitusjohtaja, joihin 

sovelletaan heidän kotimaansa mukaista eläkejärjestelmää. 

Toimitusjohtajien lisäeläke on joko yksilöllinen (maksuperusteinen tai 

etuusperusteinen) tai kollektiivinen ryhmäeläke. Mid Cap -yhtiöistä 

kahdellakymmenelläyhdellä toimitusjohtajalla (56,8 prosenttia) on käytössä 

lisäeläkejärjestely. Large Cap -yhtiöiden toimitusjohtajista lisäeläke-etuuden piiriin 

kuuluu yhdeksäntoista (65,5 prosenttia). Suurten yritysten toimitusjohtajien 

suhteellisesti suurempi kuuluminen lisäeläke-etuuksien piiriin on täten 

johdonmukaista sen kanssa, että heillä on matalampi eläkeikä 

toimitusjohtajasopimuksissa, joten yritys kompensoi maksamalla heille lisäeläkettä. 

Listayhtiön on ilmoitettava palkka- ja palkkioselvityksessään myös tiedot 

toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisehdoista eli irtisanomisaika ja mahdollinen 

irtisanomiskorvaus. Toimitusjohtajan toimisuhteen päättymisen johdosta maksettava 

irtisanomisajan palkka ja muut mahdolliset korvaukset eivät yhteenlaskettuna saa 
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yleensä ylittää kahden vuoden kiinteää palkkaa vastaavaa määrää 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2011). 

Taulukko 13. Large Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien toimisopimusten irtisanomisehdot vuonna 

2013. 

Yritys Irtisanomisaika ja -palkka 

Nordea-

konserni 

Irtisanomisaika: 12 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

Neste Oil Irtisanomisaika: 6 kk (molemmin puolin); irtisanomiskorvaus: 18 kk palkka 

Nokia Irtisanomisaika: (väliaikaisen tj:n sopimus): 18 kk (yhtiön puolelta), 6 kk (tj:n 

puolelta); lisäksi 12 kk kilpailukielto 

TeliaSonera Irtisanomisaika: 6 kk (molemmin puolin); irtisanomiskorvaus: 24 kk palkka 

Stora Enso Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

UPM-

Kymmene 

Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 6 kk + 24 kk palkka; jos tapahtuu 

määräysvallan muutos 3 kk + 24 kk palkka 

Kesko Irtisanomisaika: 12 kk (yhtiö irtisanoo), 6 kk (tj irtisanoutuu); irtisanomiskorvaus: 

12 kk palkka ja luontoisedut 

Kone Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 18 kk palkka 

Outokumpu Irtisanomisaika: 12 kk (yhtiö), 6 kk (tj); irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

Sampo-

konserni 

Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 18 kk 

Fortum Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomisajan korvaus: 18 kk palkka 

Wärtsilä Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomisajan korvaus: 18 kk palkka 

Metso Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomisajan korvaus: 18 kk palkka 

Pohjola 

Pankki 

Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

Cargotec Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus 6-12 kk (johtoryhmän jäsenillä; tj:aa ei 

eritelty) 

Valmet Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomisajan korvaus: 18 kk palkka 

Huhtamäki Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 18 kk 

Kemira Irtisanomisaika: 12 kk (molemmin puolin); ei oikeutta erilliseen 

irtisanomiskorvaukseen 

Sanoma Irtisanomisaika: 6 kk (molemmin puolin); irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka (johon 

sisältyy määräaikainen kilpailukielto) 

Amer Sports Irtisanomisaika: 6 kk (molemmin puolin); irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka   

Konecranes Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 18 kk palkka luontoisetuineen 

Stockmann Irtisanomisaika: 6 kk (molemmin puolin); erillistä irtisanomiskorvausta ei enää 

makseta tj:n täytettyä 60 vuotta) 

Outotec Irtisanomisaika: 12 kk (yhtiö), 6 kk (tj); irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

YIT Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 
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Tieto Irtisanomisaika: 12 kk (yhtiö), 6 kk (tj); irtisanomiskorvaus: 6 kk peruspalkka ja 

lyhyen aikavälin kannustinta vastaava irtisanomiskorvaus 

Elisa Irtisanomisaika: 6 kk (yhtiön puolelta), 3 kk (tj:n osalta); irtisanomiskorvaus: 24 kk 

palkka (josta vähennetään irtisanomisajan palkka) 

Nokian 

Renkaat 

Irtisanomisaika: 12 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

Orion Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 18 kk rahapalkka 

Fiskars Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

 

Taulukko 14. Mid Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien toimisopimusten irtisanomisehdot vuonna 

2013. 

Yritys Irtisanomisaika ja -palkka 

Oriola-KD Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12kk palkka 

Caverion Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12kk palkka 

HKScan Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12kk palkka 

Rautaruukki Ei mainintaa 

Finnair Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk (yhtiön irtisanoessa) 

Lemminkäinen Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12 kk rahapalkka sopimuksen 

päättymishetkellä 

Metsä Board Irtisanomisaika (molemminpuolinen): 6 kk, hallitus voi päättää, että tj:n 

toimisuhde yhtiöön päättyy ilman irtisanomisaikaa; irtisanomiskorvaus: 12 kk 

palkka (hallituksen irtisanoessa) 

Atria Irtisanomisaika (molemminpuolinen): 6 kk, irtisanomiskorvaus (yhtiön 

irtisanoessa): 18 kk palkka 

Munksjö Irtisanomisaika: 6 kk (tj sanoo irti) tai 12 kk (yhtiö sanoo irti), 

irtisanomiskorvaus: 6kk palkka (irtisanomisajan jälkeen tai siihen asti, kunnes 

löytänyt uuden työn) 

Ahlstrom Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: irtisanomisaika + 18 kk palkkaa 

vastaava eroraha 

Uponor Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: irtisanomisajan palkka + edeltävän 

12 kk kiinteä kokonaispalkka; yhtiö voi myös purkaa sopimuksen välittömästi 

maksamalla 18 kk kiinteää kokonaispalkkaa vastaavan korvauksen 

PKC Group Irtisanomisaika: 3 kk (tj:n puolelta) ja 6 kk (yhtiön puolelta); 

irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

SRV Yhtiöt Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka.  Mikäli tj irtisanoo 

sopimuksen ennen kuin toiminut tehtävässä yli kahta vuotta, hänelle maksetaan 

irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kk palkkaa vastaava erokorvaus. Jos toiminut 

yli kaksi vuotta, maksetaan 12 kk erokorvaus. 

Lassila & 

Tikanoja 

Irtisanomisaika: 6 kk, yhtiön irtisanoessa tj:lle maksetaan 12 kk rahapalkkaa 

vastaava korvaus. 
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Cramo Irtisanomisaika: 6 kk; irtisanomiskorvaus: mikäli toimisuhde päätetään 

työnantajan toimesta, tj voi olla oikeutettu lisäksi 18 kk palkkaa vastaavaan 

erorahaan. 

Tikkurila Irtisanomisaika: 6 kk ja hänelle maksetaan lisäksi 12 kk palkkaa vastaava 

korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet 

Pöyry Irtisanomisaika: 6 kk; yhtiön irtisanoessa tj oikeutettu palkkaan ja 

luontoisetuihin sekä 6-12 kk korvaukseen kilpailukiellosta riippuen 

toimisopimuksen irtisanomisen ajankohdasta 

Ramirent Ei mainintaa 

Finnlines Irtisanomisaika: 6 kk. Korvaus yhtiön irtisanoessa: 24 kk palkkaa vastaava 

eroraha + 6 kk irtisanomisajan palkka 

Raisio Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: irtisanomisajan palkka + 12 kk 

palkka 

Viking Line Irtisanomisaika: 8 kk, irtisanomiskorvaus: 8 kk palkka + irtisanomisajan palkka 

Aspo Irtisanomisaika: 6 kk, yhtiön irtisanoessa tj:lle maksetaan irtisanomisajan 

palkan lisäksi 18 kk palkka 

Aktia-konserni Irtisanomisaika: 18 kk (yhtiön puolelta), 6 kk (tj:n puolelta, tosin tietyin ehdoin, 

tj:n tehtävien uudelleenjärjestelytilanteissa 18 kk myös tj:n puolelta) 

Vacon Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomisajan korvaus: 6 kk + 18 kk erokorvaus 

Olvi Irtisanomisaika: 6 kk (yhtiön puolelta), 3kk (tj:n puolelta); irtisanomiskorvaus: 

6 kk palkka 

Ponsse Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12 kk rahapalkka   

Alma Media Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12kk palkka 

Rapala VMC Yhtiö voi irtisanoa tj-sopimuksen milloin tahansa tai 24 kk pituisella 

irtisanomisajalla. Tj voi irtisanoa tj-sopimuksen 3 kk tai 6 kk pituisella 

irtisanomisajalla. Irtisanomisajan pituus on riippuvainen irtisanomisen 

perusteesta. Tj on oikeutettu 24 kk palkan suuruiseen erokorvaukseen (pl. 

bonukset), mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen ilman syytä. 

Vaisala Irtisanomisaika: 6 kk (työnantajan irtisanoessa 12 kk) 

Sponda Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka (yhtiön irtisanoessa)  

Citycon Irtisanomisaika: 6 kk; yhtiön irtisanoessa tj:lle maksetaan irtisanomisajan 

palkan lisäksi kertakorvaus, joka koostuu toimisuhteen päättymishetken 

mukaisesta kiinteästä vuosipalkasta 1,5-kertaisena 

Elektrobit Irtisanomisaika: 6 kk 

F-Secure Irtisanomisaika: 6 kk (molemmin puolin), ei erillistä korvausta 

Technopolis Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12 kk kiinteä palkka 

Basware Irtisanomisaika: 6 kk, irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka (yhtiön irtisanoessa); 

kilpailukiellon pituus 12 kk yhtiön irtisanoessa ja 24 kk henkilön itse 

irtisanoessa 

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Irtisanomisaika: 6 kk (tj. Irtisanoo) tai 1 kk (yhtiö irtisanoo); 

irtisanomiskorvaus: 12 kk palkka 

Biotie Therapies Irtisanomisaika: 6 kk (yhtiön puolelta), 3kk (tj:n puolelta); irtisanomiskorvaus: 

12 kk palkka 

Large Cap-yhtiöistä kaikki ovat palkitsemisen yhteydessä ilmoittaneet tiedot 

toimitusjohtajan irtisanomisajasta sekä irtisanomisajan korvauksista. Mid Cap-
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yhtiöistä 94,6 prosenttia ilmoittaa tiedot asianmukaisesti. Vain kaksi yhtiötä ei ole 

ilmoittanut palkitsemisen yhteydessä mitään toimitusjohtajan irtisanomisen ehdoista. 

Yleisin toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 

Tämä on käytössä 70,3 prosentissa niistä Mid Cap-yhtiöistä, jotka ilmoittavat 

toimitusjohtajan irtisanomisen ehdoista. Usealla yrityksellä on kuitenkin tästä 

poikkeuksia siten, että toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on lyhyempi 

(yhdessä tapauksessa pidempi). Neljällä yrityksellä irtisanomisaika vaihtelee yhtiön 

irtisanoessa 12–24 kuukauden välillä. Hallinnointikoodin suosituksen mukaan 

irtisanomisajan korvaus ei saa ylittää kahden vuoden kiinteän palkan määrää. 

Yleisin irtisanomiskorvaus on 12 kuukauden kiinteä palkka. Irtisanomiskorvauksen 

määrä kuitenkin vaihtelee. Eräät yritykset maksavat rahapalkan luontoisetuineen, kun 

taas toiset ilmoittavat maksavansa myös irtisanomisajalta kertyvät lyhyen aikavälin 

kannustimet. 51,4 prosenttia keskisuurten yritysten toimitusjohtajista saa 12 

kuukauden irtisanomiskorvauksen (irtisanomisajan palkan lisäksi) yhtiön irtisanoessa 

heidät. Viidessä yhtiössä (13,5 prosenttia) irtisanomisajan korvaus on 18 kuukauden 

palkka. Lopuissa yrityksissä irtisanomiskorvaus vaihtelee ja siihen voi liittyä 

yksilöllisiä tai erityisiä ehtoja. Kolmen yhtiön toimitusjohtajalla ei ole oikeutta 

erilliseen irtisanomiskorvaukseen. Suurin Mid Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien 

irtisanomiskorvaus on Finnlines Oyj:llä. Irtisanomiskorvaus voi olla yhtiön 

irtisanoessa 24 kuukauden palkka ja lisäksi kuuden kuukauden irtisanomisajan 

korvaus eli yhteensä 30 kuukauden korvaus. Tämä käytäntö on hallinnointikoodin 

suositusten vastainen. 

Large Cap -yhtiöistä 69,0 prosentilla toimitusjohtajista on kuuden kuukauden 

molemminpuolinen irtisanomisaika, joten käytäntö on hyvin pitkälti sama kuin 

keskisuurillakin yrityksillä. Kolmella yrityksellä molemminpuolinen irtisanomisaika 

on 12 kuukautta. Kuudella yrityksellä puolestaan irtisanomisaika on pidempi yhtiön 

irtisanoessa (6-18 kuukautta) kuin toimitusjohtajan irtisanoutuessa (3-6 kuukautta). 

Large Cap -yhtiöistä 41,4 prosentilla toimitusjohtajista irtisanomiskorvaus on 12 

kuukauden palkka (irtisanomisajan palkan lisäksi), mikäli yhtiö irtisanoo 

toimitusjohtajan. Huomionarvoista on, että peräti 44,8 prosentilla toimitusjohtajista 
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irtisanomiskorvaus on 18–24 kuukauden mittainen yhtiön irtisanoessa 

toimitusjohtajan. Suurten yhtiöiden toimitusjohtajilla on siis paremmat 

toimisopimusten ehdot kuin keskisuurten yritysten toimitusjohtajilla. Vain kahden 

suuren yhtiön toimitusjohtajalla ei ole oikeutta erilliseen irtisanomiskorvaukseen. 

Kolmella yhtiöllä irtisanomiskorvaus on peräti 24 kuukauden palkka. Tämä on 

hallinnointikoodin suosituksen mukainen irtisanomiskorvauksen enimmäismäärä. 

Kaksi Mid Cap ja kaksi Large Cap -yhtiötä ilmoittavat lisäksi 

toimitusjohtajasopimukseen sisältyvästä määräaikaisesta kilpailukiellosta, joka on 

pituudeltaan tavanomaisesti kaksitoista kuukautta. 

 

5.2.4 Hallintoneuvoston palkitseminen 

Hallintoneuvostojen määrää on viime vuosina karsittu voimakkaasti. Ennen 

hallintoneuvostot olivat tunnusomaisia etenkin valtionyhtiöille. 

Enemmistöomistuksen painopisteen siirtyessä yhä enemmän yksityiseen pääomaan 

myös hallintoneuvostojen rooli ja tarpeellisuus ovat joutuneet uudelleentarkasteluun.  

Vuonna 2013 vain neljässä (6,1 prosenttia) tarkastellussa yhtiössä toimi 

hallintoneuvosto. Mid Cap -yhtiöistä hallintoneuvosto on toiminnassa kolmessa 

yhtiössä ja Large Cap -yhtiöistä vain yhdessä. 

Hallinnointikoodi edellyttää, että hallintoneuvoston jäsenten palkkioista raportoidaan 

samalla tapaa kuin yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Mid Cap-yhtiöt ovat 

raportoineet koodin suositusten mukaisesti myös hallintoneuvoston jäsenten 

vuotuiset palkkiot. Hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajien vuosipalkkiot vaihtelevat 12 000 euron ja 36 000 

euron välillä. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota, joka 

ovat suuruudeltaan 250–500 euroa. Palkkiot maksetaan rahana. Hallintoneuvoston 

jäsenet eivät missään yhtiössä ole yrityksen omien kannustinjärjestelmien piirissä. 

Yksi yhtiö ilmoittaa, että kolme hallintoneuvoston jäsentä eivät ole yhtiöstä 

riippumattomia, koska ovat henkilöstöryhmien jäseniä. 
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Suurten yritysten listalle kuuluva Pohjola Pankki Oyj, joka on OP-Pohjola 

osuuskunnan merkittävin tytäryhtiö, ei sen sijaan erittele palkkioselvityksessään 

millään tavoin OP-Pohjola -osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenten palkkioita. 

Tämä on nähtävä puutteena. 

Tässä yhteydessä voitaneen todeta myös, että kaksi Mid Cap -yhtiötä on eritellyt 

palkka- ja palkkioselvityksessään lisäksi tilintarkastajille tarkasteluvuodelta maksetut 

palkkiot vertailukohtanaan edellinen vuosi. Erittely on tehty, vaikka listayhtiöiden 

hallinnointikoodi ei sitä erikseen edellytäkään. 

 

5.2.5 Palkitsemisen päätöksentekojärjestys 

Yhtiön on selostettava palkka- ja palkkioselvityksessä ylimmän johdon palkitsemisen 

päätöksentekojärjestys. Toimitusjohtajan osalta kerrotaan, että hänen 

palkitsemisestaan ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Yhtiö 

määrittelee, mikä toimielin päättää muun johdon palkitsemisesta ja selostaa tämän 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2011). 

Taulukko 15. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Large Cap -yhtiöissä vuonna 2013. 

Yritys Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen päätöksentekojärjestys 

Nordea-

konserni 

Hallitus / hallituksen palkitsemiskomitea 

Neste Oil Hallitus / hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 

Nokia Hallitus / hallituksen henkilöstöpoliittinen valiokunta 

TeliaSonera Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Stora Enso Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

UPM-

Kymmene 

Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Kesko Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 
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Kone Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Outokumpu Hallitus / hallituksen palkitsmisvaliokunta 

Sampo-

konserni 

Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta 

Fortum Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Wärtsilä Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Metso Hallitus /hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 

Pohjola 

Pankki 

Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Cargotec Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Valmet Hallitus 

Huhtamäki Hallitus / hallituksen henkilöstövaliokunta 

Kemira Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Sanoma Hallitus / hallituksen henkilöstövaliokunta 

Amer Sports Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Konecranes Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Stockmann Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Outotec Hallitus / hallituksen henkilöstöasian valiokunta 

YIT Hallitus / hallituksen henkilöstövaliokunta 

Tieto Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Elisa Hallitus 

Nokian 

Renkaat 

Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Orion Hallitus 

Fiskars Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

 

Taulukko 16. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Mid Cap -yhtiöissä vuonna 2013. 

Yritys Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen päätöksentekojärjestys 

Oriola-KD Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Caverion Hallitus / hallituksen henkilöstövaliokunta 

HKScan Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Rautaruukki Hallitus / hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 

Finnair Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Lemminkäinen Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 
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Metsä Board Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Atria Hallitus / nimitystoimikunta (hallituksen palkkiot) 

Munksjö Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Ahlstrom Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Uponor Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

PKC Group Hallitus 

SRV Yhtiöt Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Lassila & 

Tikanoja 

Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Cramo Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Tikkurila Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Pöyry Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Ramirent Hallitus 

Finnlines Hallitus 

Raisio Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Viking Line Hallitus 

Aspo Hallitus 

Aktia-konserni Hallitus / Palkitsemis- ja corporate governance-valiokunta.  Hallintoneuvosto 

vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot. 

Vacon Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Olvi Hallitus 

Ponsse Hallitus 

Alma Media Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Rapala VMC Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Vaisala Hallitus 

Sponda Hallitus 

Citycon Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Elektrobit Hallitus 

F-Secure Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Technopolis Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Basware Hallitus   

Talvivaaran 

kaivososakeyhtiö 

Hallitus / hallituksen palkitsemisvaliokunta 

Biotie Therapies Hallitus / hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

Kaikki tarkastellut yhtiöt ovat raportoineet toimitusjohtajan ja muun johdon 

päätöksentekojärjestyksestä, joka perustuu lainsäädäntöön, kansainvälisiin Corporate 
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Governance -käytäntöihin sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 

suosituksiin. Yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. 

Yleensä tämä tapahtuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen 

mukaisesti. 

Yhtiön hallitus päättää puolestaan toimitusjohtajan palkkauksesta sekä johdon lyhyen 

ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteista ja suorituskriteereistä. 

Valtaosassa tarkastelluista listayhtiöistä hallituksen alaisuudessa toimii erityinen 

palkitsemisvaliokunta tai vastaavan niminen elin, joka tekee hallitukselle esityksen 

kunakin vuonna käytettävistä palkitsemiskäytännöistä. Eräänä poikkeuksena 

mainittakoon Pohjola Pankki Oyj, jossa hallintoneuvoston puheenjohtajisto päättää 

pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän alkamisesta ja järjestelmän 

ansaintamittareista. 

Mid Cap -yhtiöistä 70,3 prosenttia raportoi palkitsemisselvityksessään hallituksen 

alaisuudessa toimivasta elimestä, joka valmistelee palkitsemiseen liittyvät asiat. 

Elimen nimi on useimmiten hallituksen palkitsemisvaliokunta tai hallituksen nimitys- 

ja palkitsemisvaliokunta. Joillakin yhtiöillä samaa virkaa ajaa hallituksen 

henkilöstövaliokunta tai nimitystoimikunta. 

Large Cap -yhtiöistä 89,7 prosenttia ilmoittaa, että niillä on hallituksen alaisuudessa 

toimiva palkitsemista valmisteleva valiokunta. Aivan kuten keskisuurten yritysten 

tapauksessa, tämä elin on suurillakin yrityksillä yleensä nimeltään hallituksen 

palkitsemisvaliokunta tai hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Joillakin 

yrityksillä toimielimen nimi on hallituksen henkilöstövaliokunta tai hallituksen 

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. 

 

5.2.6 Palkitsemisen periaatteet 

Hallinnointikoodi edellyttää, että ylimmän johdon palkitseminen on oikeassa 

suhteessa yhtiön kehitykseen ja pitkän aikavälin arvonmuodostuksen kanssa. 

Käytännössä yhtiö itse määrittelee palkitsemisen oikeasuhteisuuden, koska suhde 
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riippuu esimerkiksi yhtiön koosta, toimialasta, kehitysvaiheesta sekä sen 

liiketoiminta- ja kasvustrategioista. Yhtiön palkitsemisen tulee motivoida sen johtoa 

kehittämään yhtiötä pitkällä aikavälillä, eikä kannustaa yksinomaan ottamaan lyhyen 

aikavälin riskejä. Palkitsemisen periaatteiden osalta on olennaista, että palkka- ja 

palkkioselvityksessä ei tarvitse tuoda esille yhtiön strategisia linjauksia ja päätöksiä 

tai liikesalaisuuksia, joihin palkitseminen voi perustua, vaan periaatteet selostetaan 

yleisemmällä tasolla. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Jokainen tarkastelluista yrityksistä on raportoinut palkka- ja palkkioselvityksessään 

palkitsemista ohjaavista perusperiaatteista. Raportointikäytäntö tosin vaihtelee: jotkut 

yritykset ovat käyttäneet useita kappaleita kuvaamaan palkitsemisfilosofiaansa ja 

suorituskriteereitään, kun taas toiset yritykset kuittaavat tämän muutamalla lauseella. 

Seuraavassa on otteita kahdesta Large Cap -yhtiöstä, jotka ovat ansiokkaasti eritelleet 

palkitsemisensa keskeisiä perusperiaatteita: 

”Yhtiön kannustinjärjestelmien perusperiaatteet ovat: 1) priorisoida yhtiötason 

tavoitteiden saavuttaminen, 2) varmistaa, että tulostavoitteet ovat linjassa sovittujen 

taloudellisten tavoitteiden kanssa ja että tavoitteiden asettelussa huomioidaan 

liiketoiminta-alueiden erilaiset roolit, 3) pay for performance: painottaa kestävää 

perustaa ja parannusta, 4) palkita ja pyrkiä korostamaan pidemmän aikavälin 

saavutuksia Amer Sportsin liiketoiminnassa.” (Amer Sports Oyj:n palkitseminen) 

Edellä kuvatussa Amer Sports Oyj:n palkitsemisfilosofiassa palkitsemisen perusteita 

on avattu tarkastellun aineiston valossa poikkeuksellisen kuvaavasti. Myös Fiskars 

Oyj on avannut ansiokkaasti palkitsemisen perusteitaan: 

”Fiskarsin palkitsemisfilosofia perustuu ydinvakaumukseemme, että kaiken, 

pienimmätkin asiat, voi tehdä paremmin ja fiksummin. Palkitsemisrakenteemme on 

suunniteltu markkinarelevanteiksi ja suoritukseen perustuviksi; poikkeuksellisesta 

suorituksesta palkitaan enemmän kuin keskivertosuorituksesta. Useimpien Fiskarsin 

työntekijöiden – tehtaan lattialta ylimpään johtoon – palkitseminen koostuu 

peruspalkasta, bonuksesta ja eduista. Kokonaispalkitsemisessa tähtäämme 

kilpailukykyyn kyseisellä markkinalla. Kunkin työntekijän palkka perustuu kotimaan 

yleiseen palkkatasoon, vastuualueeseen, kokemukseen ja suoritukseen. 

Bonuskäytäntö perustuu jatkuvan kehittymisen filosofiaan, mikä tarkoittaa että 

Fiskars maksaa bonuksia vain, kun liiketoiminta kehittyy edellisvuotta paremmin.” 

(Fiskars Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 
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Edellä kuvatuissa esimerkeissä kiteytyy koko tarkastellun kuudenkymmenenkuuden 

listayhtiön palkitsemisen perusteet. Palkitseminen rakentuu tietyistä 

perusinstrumenteista ja johdon muuttuvat palkkiot määräytyvät yleensä yrityksen 

taloudellisen menestyksen ja henkilökohtaisen menestyksen perusteella. 

Palkitsemisen on oltava kestävällä pohjalla, kilpailukykyistä ja suoritusperusteista 

sekä linjassa yhtiön taloudellisten tavoitteiden kanssa. 

Taloudellisten mittareiden lisäksi yrityksen strategia korostuu usein 

palkitsemisjärjestelmien perusteissa. 

”Palkitsemisjärjestelyistä päätettäessä on huomioitu yrityksen strategia, strategiset 

kulmakivet, voitettavat taistelut sekä taloudelliset tavoitteet.” (Cramo Oyj:n palkka- 

ja palkkioselvitys) 

Palkitsemisen vertailukohtana ei aina ole pelkästään alan kilpailevat 

suomalaisyritykset. 

”Biotien toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen analysointi tehdään osittain 

ei-suomalaisten saman toimialan yhtiöiden asettamien mittapuiden mukaan.” (Biotie 

Therapies Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Muutama yritys korostaa palkitsemisen periaatteita kuvatessaan, ettei se pyri 

olemaan alan palkkajohtaja. 

”Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä, muttei markkinoiden 

johtavaa.” (Neste Oil Oyj:n palkitseminen ja osakeomistukset) 

Eettinen näkökulmakin piipahtaa joidenkin yhtiöiden palkkioselvityksissä. 

"Palkitsemisperiaatteiden ytimenä on, että Sampo-konsernin palkitsemisjärjestelmät 

eivät saa vaarantaa konsernin taloudellista vakautta ja niiden on noudatettava eettisiä 

periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia.” (Sampo Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Koodi ei edellytä muun johdon (johtoryhmän) jäsenten etuuksien määrän 

selostamista henkilökohtaisella tasolla, vaan niitä koskevat periaatteet ja 

päätöksentekojärjestys ilmoitetaan johtoryhmätasolla. Johtoryhmän jäsenten osalta 

on selostettava palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, eikä 

johtoryhmän yksittäisen jäsenen palkkioita tarvitse selostaa rahamääräisesti. Sen 



124 

sijaan toimitusjohtajan kaikkien etuuksien määrät on ilmoitettava rahamääräisinä. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Yhtiöt seuraavat koodin ohjetta tässä kohtaa hyvin kirjaimellisesti. Jokainen 

tarkastelussa oleva yritys on eritellyt johtoryhmälle (pois lukien toimitusjohtaja) 

vuoden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteissumman. Johtoryhmän 

jäsenten palkkakustannuksissa on yhtiöiden välillä tarkastelun perusteella suuria 

eroja. Ne johtuvat ennen kaikkea johtoryhmän koosta sekä heille vuoden aikana 

maksettujen muuttuvien palkkioiden – etenkin tulospalkkiot ja osakekohtaiset 

palkkiot – määrästä. Kun yrityksen taloudelliset tavoitteet on ylitetty, johtoryhmä voi 

ansaita palkkaa moninkertaisesti samankokoisiin kilpailijoihinsa nähden. Esimerkiksi 

suurten yhtiöiden listalle kuuluvan Kone Oyj:n johtoryhmä ansaitsi palkkoja ja 

palkkioita vuonna 2013 yhteensä 18,6 miljoonaa euroa. Näistä osakeperusteisia 

palkkioita oli peräti 11,7 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi keskisuuriin yrityksiin 

kuuluva Olvi Oyj maksoi johtoryhmälleen palkkoja ja luontoisetuja (tulospalkkioita 

ei maksettu) vuonna 2013 vain 629 000 euroa. Koneen johtoryhmän 

palkkakustannukset olivat siis lähes 30-kertaiset. 

Kiinteiden ja muuttuvien palkan ja palkkion osien tulee koodin mukaan olla 

tarkoituksenmukaisessa suhteessa toisiinsa. Yhtiön on eriteltävä, miten palkat ja 

palkkiot jakautuvat kiinteään ja muuttuviin osiin. Tällöin kerrotaan esimerkiksi 

kiinteän palkan muodostuvan kuukausi- tai vuosipalkasta ja lisäksi muuttuvien 

palkan ja palkkioiden osalta kerrotaan mahdolliset tulospalkkio- ja muut 

palkitsemisjärjestelmät. Tulospalkkioiden ja muiden palkitsemisjärjestelmien osalta 

kerrotaan palkkion määräytymisperuste ja enimmäisraja. Raja voidaan ilmoittaa 

esimerkiksi kuukausimääräisenä, suhteellisena tai prosentuaalisena osuutena 

vuosipalkasta. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Tarkastelluissa listayhtiöissä on varsin yhteneväiset käytännöt palkitsemisen 

rakenteiden osalta. Kaikkien yhtiöiden toimitusjohtajat saavat kiinteää rahapalkkaa 

(kuukausipalkka tai vuosipalkka) sekä tiettyjä verotettavia luontoisetuja (auto, 

matkapuhelin, lounas, asunto, laajennetut vakuutukset vapaa-ajan tapaturmille sekä 

matkustamiseen). Jokaisessa yhtiössä on myös käytössä lyhyen aikavälin 

kannustinjärjestelmä (tulospalkkio tai bonus), joka perustuu yleensä yhden 
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kalenterivuoden taloudelliseen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Valtaosassa 

yrityksistä on myös käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä (osakepalkkiot, 

optio-oikeudet, rahapalkkiot), joka sisältää ansainta- ja sitouttamisjaksoja. Tämän 

lisäksi useilla yrityksillä on käytössään lisäeläkejärjestelmiä. Eräät yritykset 

mainitsevat palkitsemisinstrumenttien joukossa myös aineettoman palkitsemisen. 

Yleensä lyhyen aikavälin palkitsemisella tarkoitetaan yhden kalenterivuoden 

suoritukseen perustuvia tulospalkkioita eli bonuksia ja pitkän aikavälin 

palkitsemisella useamman vuoden (yleensä 3-5 vuoden) suoritukseen perustuvia 

kannustinpalkkioita. Vaikka koodi painottaa palkitsemisessa pitkän aikavälin 

tuloksen tekoa, se ei kuitenkaan kiellä tai estä lyhyen aikavälin palkitsemista 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2011).  

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät on yleensä suunnattu ylimmälle johdolle – 

toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille sekä mahdollisesti eräille muille 

yhtiön avainhenkilöille. Joissakin yrityksissä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän 

piiriin kuuluu myös ylemmän johdon ja keskijohdon edustajia. Pitkän aikavälin 

kannustinjärjestelmien tarkoituksena on sitouttaa ylin johto toimimaan yhtiön arvoa 

pitkällä tähtäimellä kasvattamalla tavalla ja samalla sitoutumaan työskentelemään 

yrityksessä ja toimimaan osakkeenomistajien intressien mukaisesti. 

”Lyhyen aikavälin palkitseminen tukee konsernin strategisten ja taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamista.” (Rautaruukki Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Tulospalkkion perusteena yrityksissä on se, että myös johtoryhmän sisällä eri 

henkilöille on määritelty tehtävänsä ja asemansa mukainen tavoite- ja suoritustaso. 

”Tulospalkkion suuruus riippuu vuoden alussa määriteltyjen taloudellisten ja 

toiminnallisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Lemminkäisen johto on jaettu 

viiteen tulospalkkioryhmään, jotka määrittelevät kunkin henkilön 

maksimitulosprosentin. Henkilön tulospalkkioryhmän määräytyminen perustuu 

organisaatiotasoon sekä tehtävän vaativuuteen ja liiketoiminnalliseen 

vaikuttavuuteen.” (Lemminkäinen Oyj:n palkitseminen) 

Useat yritykset korostavat oikeudenmukaisuutta palkitsemisen periaatteissa. Myös 

tarpeeton riskinotto halutaan karsia. 
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”Tulospalkkiojärjestelmät viestivät yhtiön hallituksen asettamia tavoitteita ja 

tahtotilaa. Tulokseen tai suoriutumiseen pohjautuva palkitseminen on osoitus 

tavoitetason ylittävästä onnistumisesta. Peruspalkka on korvaus hyvin tehdystä 

työstä. Tavoiteasetantaan pohjautuvan palkitsemisen yleisinä tavoitteina on selkeys, 

oikeudenmukaisuus ja vaikuttavuus. Palkitsemisjärjestelmät eivät saa kannustaa 

harkitsemattomaan riskinottoon tai varomattomuuteen.” (Olvi Oyj:n palkka- ja 

palkkioselvitys) 

Palkitsemisjärjestelmien on perustuttava ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- 

ja tuloskriteereihin. Suoritus- ja tuloskriteerit voivat olla sekä taloudellisia että ei-

taloudellisia. Niiden tulee olla yksiselitteisiä ja selkeitä, jotta osapuolten on riidatonta 

todeta jälkeenpäin, ovatko palkitsemisen kriteerit täyttyneet vai eivät. 

Palkitsemisjärjestelmä, joka perustuu tulkinnanvaraisille, epätarkoille tai muulla 

tavoin jäsentymättömille kriteereille ei ole toimiva eikä motivoiva. Yhtiön on myös 

kerrottava, miten suoritus- ja tuloskriteereitä seurataan. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Tarkastelemieni listayhtiöiden suoritus- ja tuloskriteerit vaihtelevat toisistaan hyvin 

paljon. Pääosin yhtiön lyhyen aikavälin tuloskriteereinä ovat taloudellisten ja 

henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. Hallitus on asettanut toimitusjohtajalle 

ja johtoryhmän jäsenille tavoitetasot ja maksimitasot, joihin pääsemällä he saavat 

bonusta tietyn osan kiinteästä vuosipalkasta. Lähes kaikki yritykset ovat asettaneet 

muuttuvalle palkitsemiselle myös enimmäistasot. Seuraavassa on otteita muutamien 

yritysten lyhyen aikavälin palkkioiden tuloskriteereistä osoituksena siitä, kuinka ne 

vaihtelevat yrityskohtaisesti hyvin paljon. 

”Yksittäisen henkilön lyhyen aikavälin kannustinpalkkio ei minään vuonna voi 

ylittää 60 prosenttia henkilön vuosittaisesta peruspalkasta.” (Finnair Oyj:n palkka- ja 

palkkioselvitys) 

”Toimitusjohtajan bonus voi enimmillään vastata kuuden kuukauden palkkaa ja 

muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 5-6 kuukauden palkkaa.” (Uponor Oyj:n 

palkka- ja palkkioselvitys) 

”Toimitusjohtajan tulospalkkio on enintään 40 prosenttia vuosipalkasta. 

Tulospalkkion enimmäismäärän maksaminen edellyttää, että yhtiön hallituksen ao. 

vuodelle vahvistaman konsernin budjetin mukainen voitto ennen veroja ylittyy 

vähintään 50 prosentilla. Toimitusjohtajan tulospalkkio ei kuitenkaan voi ylittää 

viittä prosenttia konsernin ao. vuoden tilikauden voitosta verojen jälkeen. Muun 
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johtoryhmän osalta tulospalkkion enimmäismäärä on 2-3 kuukauden 

kokonaispalkkaa vastaava suoritus.” (SRV Yhtiöt Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Suoritusta mittaavat kriteerit liittyvät yleensä konsernin tai liiketoimintayksikön 

tulokseen ja kassavirtaan sekä strategisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

Kriteereissä on yritysten välisiä sekä toimialakohtaisia eroja. 

”Bonuskriteerit käsittävät tilikauden 2013 operatiivisen kassavirran, liikevaihdon 

kasvun ja operatiivisen liiketuloksen, sekä lisäksi funktio-, alue-, yritys- tai 

tiimikohtaisia tavoitteita ja henkilökohtaisia tavoitteita. Keskimäärin 70 prosenttia 

kokonaispalkitsemisesta on sidottu konsernin rahavirralle, liikevaihdon kasvulle ja 

liiketulokselle asetettuihin vuositavoitteisiin.” (Tikkurila Oyj:n palkka- ja 

palkkioselvitys) 

”Johdon tulospalkkion suuruus perustui konsernin liikevoittoon, sijoitetun pääoman 

tuottoon sekä muiden kasvu- ja kehittämistavoitteiden, kuten asiakastyytyväisyyden 

ja toiminnan tehostamiseen liittyvien tavoitteiden toteutumiseen. Johtoryhmän 

toimialajohtajien tulospalkkiot perustuivat lisäksi kunkin toimialan liikevoittoon ja 

sidotun pääoman tuottoon. Tulospalkkioiden toteutumista seurattiin puolivuosittain.” 

(Lemminkäinen Oyj:n palkitseminen) 

Muuttuvien palkitsemisinstrumenttien suorituskriteerit voivat olla suoraan 

yhteydessä myös yrityksen ydintoimialaan ja sen vaatimuksiin. 

”Lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu konsernin liikevoittoon (ilman 

kertaluonteisia eriä), kassavirtaan (ilman kertaluonteisia eriä), digitaalisen ja muun 

median myyntiin sekä yhtiön yrityskulttuurin kehittämistä tukevien tavoitteiden 

saavuttamiseen.” (Sanoma Oyj:n palkitseminen) 

”Suoritus mitataan muun muassa käyttökatteen, vuokrausasteen, 

asiakastyytyväisyyden ja investointien etenemisen avulla.” (Technopolis Oyj:n 

palkka- ja palkkioselvitys) 

Palkka- ja palkkioselvityksessä on kerrottava voimassa olevista osakepohjaisista 

palkitsemisjärjestelmistä. Järjestelmästä kerrotaan järjestelmän tavoite sen ansainta- 

ja sitouttamisjakso sekä järjestelmän perusteella maksettaville palkkioille asetetut 

enimmäisrajat. Optio-ohjelmista tiedot voidaan kuitenkin antaa kuvaten optio-

ohjelman keskeiset tiedot. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Osakepalkkiojärjestelmien osalta palkitsemisen kriteerit vaihtelevat yhtiökohtaisesti. 

Yleisimmin käytettyjä palkitsemiskriteereitä pitkän aikavälin palkitsemisessa ovat 
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esimerkiksi konsernin liikevoitto, konsernin osakekohtainen tulos (EPS), sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti (ROCE), operatiivinen käyttökate ja nettovelka. Mittarit 

voivat koostua myös koko konsernin ja liiketoimintayksikön taloudellisista 

tavoitteista sekä strategisista ja henkilökohtaisista tavoitteista. 

Eräs yhtiö oli asettanut tarkan numeerisen vähimmäistavoitteen pitkän aikavälin 

osakepohjaisen ohjelman toteumalle. 

”Vähimmäisansaintakriteerinä oli yhtiön liiketoiminnan rahavirta 127,8 miljoonaa 

euroa, mikä toteutui.” (Cargotec Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Toimitusjohtajan suorituksen arvioi yleensä hallituksen alainen palkitsemisesta 

päättävä valiokunta. Muun johdon osalta suora esimies tekee arvioinnin, jonka tämän 

esimies vahvistaa. Kyseessä on siis niin sanottu yksi yli muiden -periaate. 

Large Cap -yhtiöiden osalta toimitusjohtajan muuttuvan palkkion osuus vaihtelee 

30–250 prosentin välillä ja muun johtoryhmän osalta 15–150 prosentin välillä. 

Joillakin yhtiöillä on käytössä myös leikkurimalli liian suurten palkkojen 

ehkäisemiseksi. 

”Jos toimitusjohtajan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien 

yhteenlaskettu kannustinpalkkio on yli 100 prosenttia toimitusjohtajan 

perusvuosipalkasta, pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettava palkkio 

pienenee vastaavasti.” (Stora Enso Oyj:n konsernihallinnointiraportti) 

”Mikäli johtajan kokonaisansio on yli 3,5 kertaa hänen palkkionsa maksua edeltävän 

kalenterivuoden kokonaispalkkansa, leikataan ansaintajaksolta maksettavaa palkkiota 

ylimenevältä osalta.” (Oriola-KD Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Ansaintajaksolla tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolta palkan tai palkkion muuttuva osa 

myönnetään. Yhtiö selostaa tämän ajanjakson pituuden. Sitouttamisjaksolla 

tarkoitetaan sitä aikaa, jonka ajan esimerkiksi osakkeiden saajan on ansaintajakson 

päätyttyä säilytettävä tietty määrä osakkeita itsellään. Yhtiön on selostettava myös 

tämän ajanjakson pituus. Ansainta- ja sitouttamisjaksojen tarkoituksena on edistää 

yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä lisätä omistaja-

arvoa. Ohjelmat sisältävät yleensä enimmäisrajat niiden perusteella maksettaville 
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palkkioille. Ansaintajaksolta mahdollisesti kertynyt palkkio maksetaan 

ansaintajaksoa seuraavana vuonna. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2011.) 

Pitkän aikavälin osakepohjaisiin kannustimiin liittyy aina ansaintajaksoja (yhdestä 

vuodesta kolmeen vuoteen) ja niitä seuraavia sitouttamisjaksoja, jolloin palkkioksi 

saadut osakkeet on pidettävä hallussa. Tämä on käytäntö kaikilla yrityksillä, jotka 

käyttävät osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Yhtiön hallitus päättää pitkän 

aikavälin tavoiteasetannasta sekä toteuman perusteella maksettavista palkkioista. 

”Keväällä 2013 maksettiin kolmivuotisen osakeperusteisen ohjelman ehtojen 

mukaisesti osallistujille koko kolmen vuoden ohjelman aikana ansaitut osakepalkkiot 

sekä vuoden 2012 aikana ansaittu ostokannustin.” (Finnair Oyj:n palkka- ja 

palkkioselvitys) 

Yritykset korostavat ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitsemisessa johdon ja 

osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistamista, mikä on myös agenttiteorian 

mukainen ratkaisu intressiristiriidan lieventämiseen. Useat yritykset ovat myös 

maininneet asian erikseen palkka- ja palkkioselvityksessään. 

”Merkittävä määrä myönnetyistä osakkeista on sidottu yhtiön tulokseen 

yhdenmukaistaen ohjelmiin osallistuvien intressit yhtiön osakkeenomistajien saaman 

arvon kanssa.” (Nokia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot maksetaan 

osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkioille on tavanomaisesti 

asetettu ylärajat. Rahalla katetaan palkkiosta johtuvat veroluonteiset maksut. 

Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, mikäli johtajan työ- tai toimisuhde päättyy 

ennen palkkion maksamista. 

”Mikäli ohjelman suoritustavoitteet täyttyvät ansiotason mukaisesti, ohjelmassa 

mukana olevan toimitusjohtajan tai johtoryhmän jäsenen osakkeina maksettava 

kannustinpalkkio on 30 prosenttia hänen vuosittaisesta peruspalkastaan. Mikäli 

ohjelman suoritustavoitteet toteutuvat enimmäistasolla, osakkeina maksettava 

kannustinpalkkio on 60 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. 31.12.2013 

ohjelmaan kuului 51 henkilöä, mukaan lukien seitsemän johtoryhmän jäsentä. 

Osakeohjelman suoritusmittarit ovat yhtiön liiketulosprosentin kasvu suhteessa 

vertailuryhmään ja yksikkökustannusten aleneminen Euroopan-liikenteessä.” 

(Finnair Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 
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Valtion enemmistöomisteiset yhtiöt korostavat palkka- ja palkkioselvityksissä, että 

yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaiset järjestelmät ovat valtion palkitsemisohjeen 

mukaisia. 

”Avainhenkilöiden suoriteperusteinen osakepalkitsemisohjelma 2013–2015 on 

valtion palkitsemisohjeen mukainen.” (Finnair Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

Yrityksillä on käytössään myös ehdollisia osakepalkkioita. Niiden saaminen 

edellyttää, että avainhenkilö ennestään omistaa tai hallituksen päättämään päivään 

mennessä hankkii yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän tai osan 

siitä. Tällöin ohjelman piirissä oleva avainhenkilö saa ehdollisena palkkiona yhden 

osakkeen jokaista hankkimaansa osaketta kohden, mikäli hänellä on ehdollisen 

palkkion maksuhetkellä voimassa oleva työ- tai toimisuhde yhtiöön. Järjestelmän 

piiriin kuuluvien henkilöiden määrä vaihtelee yrityskohtaisesti, mutta yleensä niihin 

kuuluu joko johtoryhmän jäsenet tai yhteensä enintään joitakin kymmeniä 

avainhenkilöitä. Ehdollisen osakepalkkio-ohjelman tavoitteena on kannustaa 

konsernin avainhenkilöitä omistamaan yhtiön osakkeita laajemmin. 

Myös optio-ohjelmiin liittyy ansaintajaksoja (yleensä kolme vuotta) sekä sitä 

seuraava sitouttamisjakso. Optioiden saajat velvoitetaan merkitsemään tai 

hankkimaan yhtiön osakkeita tietyllä prosenttiosuudella optio-oikeuksista saadusta 

bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet tietyn ajan (esimerkiksi kaksi 

vuotta). Toimitusjohtajan on yleensä omistettava osakkeet niin kauan kuin hänen 

toimisuhteensa jatkuu.  

”Vuosina 2006–2011 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valitsi ja hallitus hyväksyi 

vuosittain eri Cramo-maista noin 100 yritysjohtoon ja avainhenkilöstöön kuuluvaa 

henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet, osallistumaan konsernin 

optio-ohjelmaan.” (Cramo Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 

”Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon 

omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksia voidaan myöntää vuosina 2011–

2015 ja niillä voidaan merkitä osakkeita vuosina 2012–2018. Optio-oikeuksiin liittyy 

osakeomistusvelvoite, jonka perusteella konsernin johtoryhmän jäsenten on 

hankittava yhtiön osakkeita 25 prosentilla optio-oikeuksista saamastaan 

bruttotulosta.” (Citycon Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys) 
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Lisäksi joillakin yhtiöillä on käytössä osakeomistusjärjestelmä, jossa järjestelmään 

osallistuvien henkilöiden omistusyhtiö hankkii konsernin osakkeita osallistujilta 

markkinahintaan ja merkitsee osakkeita osakeannissa.  

Joillakin yhtiöillä on käytössä myös koko henkilöstölle suunnattu 

osakesäästöohjelma. Esimerkiksi Finnair Oyj:n FlyShare -ohjelmassa säästökausi on 

kaksitoista kuukautta ja säästö 2-8 prosenttia kuukauden bruttopalkasta. 

Mid Cap -yhtiöistä jonkinlainen osakepohjainen palkkiojärjestelmä on käytössä 

kolmessakymmenessä yhtiössä (81,1 prosenttia). Seitsemässä yhtiössä ei ollut 

käytössä mitään osakeperusteisia palkkiojärjestelmiä vuonna 2013. 

Kahdessakymmenessäkuudessa Mid Cap -yhtiössä oli käytössä nimenomaan 

osakepalkkiojärjestelmä. Yhdeksässä yhtiössä (24,3 prosenttia) oli käytössä optio-

ohjelma. Osakeomistusjärjestelmä oli kolmessa yhtiössä. Lisäksi kahdessa yhtiössä 

oli lähinnä koko henkilöstölle suunnattu osakesäästöohjelma. Yhdeksässä yhtiössä 

(24,3 prosenttia) oli käytössä vähintään kaksi eri osakeperusteista 

palkitsemisjärjestelmää ja niistä yhdessä peräti kolme. 

Large Cap -yhtiöistä jonkinlainen osakepohjainen palkkiojärjestelmä oli käytössä 

kahdessakymmenessäseitsemässä yhtiössä (93,1 prosenttia). Kahdessa yhtiössä ei 

ollut käytössä mitään osakeperusteisia palkkiojärjestelmiä vuonna 2013. 

Kahdessakymmenessäkuudessa yhtiössä, joissa osakepohjainen järjestelmä oli 

toiminnassa, oli käytössä jonkinlainen osakepalkkiojärjestelmä – suoriteperusteinen, 

ehdollinen tai molemmat. Yhdessä yhtiössä oli käytössä pelkästään optio-ohjelma. 

Kaikkiaan kahdeksassa yhtiössä (27,6 prosenttia) oli käytössä optio-ohjelma. 

Kolmessa yhtiössä oli käytössä osakesäästöohjelma ja yhdessä henkilöstörahasto. 

Lisäksi yhdessä yhtiössä (Amer Sports Oyj) oli käytössä – ainoana tarkastelussa 

olevista yhtiöistä – pitkän aikavälin rahapalkkio-ohjelma, jonka tavoitteena on ”tukea 

yhtiön taloudellisten vuositavoitteiden toteutumista ja pitkän aikavälin osakekurssin 

kehitystä”. 

Toiminnassa olevien optio-ohjelmien määrä sen sijaan vaikuttaa tarkasteltujen 

yritysten perusteella olevan vähenemässä. Esimerkiksi neljä suurta yritystä (Stora 

Enso Oyj, UPM Kymmene Oyj, Kesko Oyj ja Konecranes Oyj) ilmoittavat, että eivät 
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ole myöntäneet optio-oikeuksia enää useaan vuoteen. Mistä optio-ohjelmien alasajo 

johtuu? Tämä ei palkka- ja palkkioselvityksistä avaudu. 

Listayhtiöiden on hallinnointikoodin mukaan ilmoitettava, käyttääkö yhtiö 

lisäeläkettä toimitusjohtajan tai muun johdon palkitsemismuotona. Lisäeläkkeiden 

osalta on oleellista tuoda esille myös se, onko eläkesopimus maksu- vai 

etuusperusteinen. 

Raportointi johdon lisäeläke-eduista vaihtelee. Kaikkiaan seitsemässätoista Mid Cap 

-yhtiössä (45,9 prosenttia) on käytössä lisäeläkejärjestely, jonka piiriin kuuluu joko 

toimitusjohtaja ja osa johtoryhmästä tai koko johtoryhmä. Lisäeläkejärjestely voi olla 

etuusperusteinen, maksuperusteinen tai yhtiön ottama ryhmäeläkevakuutus. 

Yksitoista yhtiötä (29,7 prosenttia) ilmoittaa, että niillä ei ole käytössä 

lisäeläkejärjestelyä. Yhdeksän yhtiötä ei mainitse palkka- ja palkkioselvityksessään 

mahdollisista lisäeläkkeistä. 

Mielenkiintoista on huomata, että kaksi yhtiötä joilla järjestely on käytössä 

huomauttaa, että uusia johtoryhmän jäseniä ei enää oteta lisäeläkevakuutuksen 

piiriin. Lisäeläkettä maksavista Mid Cap -yhtiöistä kahdeksan ilmoittaa, että sillä on 

käytössä maksuperusteinen lisäeläke (joillakin johtoryhmän jäsenillä voi olla 

etuusperusteinen), ja kuusi yhtiötä ilmoittaa maksuperusteisesta ryhmäeläkkeestä. 

Ryhmäeläke on vapaamuotoinen kollektiivinen lisäeläkevakuutus. Kolme yhtiötä ei 

täsmennä, millainen järjestelmä niillä on käytössä. Lisäeläkettä maksavissa yhtiöissä 

johdon eläkeikä vaihtelee sopimusten mukaan 60–63 vuoden välillä. Lisäeläkkeen 

suuruus on tavallisesti 10–20 prosenttia vakuutetun vuosiansioista. 

Lisäeläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden määrä vaihtelee suuresti 

yhtiökohtaisesti. Large Cap -yhtiöistä kahdeksassatoista (62,1 prosenttia) on käytössä 

lisäeläkejärjestely, jonka piiriin kuuluu joko yksi, useampi tai kaikki johtoryhmän 

jäsenet. Neljässä yhtiössä (13,8 prosenttia) lisäeläkejärjestelyä ei ole käytössä. 

Seitsemän yhtiötä ei puolestaan ilmoita siitä erikseen. Niistä yhtiöistä, jotka 

ilmoittavat lisäeläkejärjestelmän olevan käytössä, seitsemässä yhtiössä se on 

maksuperusteinen, kolmessa yhtiössä johtoryhmän jäsenillä on sekä etuus- että 

maksuperusteisia eläke-etuja ja yhdessä yhtiössä on käytössä etuusperusteinen 
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järjestelmä. Mielenkiintoista on huomata, että mikään suurista yhtiöistä ei ilmoita 

erikseen ottaneensa johtoryhmälle ryhmäeläkkeitä, kuten useassa keskisuuressa 

yrityksessä on käytäntönä. Vain yhdessä lisäeläkettä maksavista suurista yrityksistä 

ilmoitetaan eläkejärjestelyn suuruus: enimmäismaksu on 25 prosenttia vuosipalkasta. 

Eläkeikä lisäeläkettä maksavissa Large Cap -yhtiöissä vaihtelee 60–68 vuoden 

välillä. 

Etuusperusteinen eläke-etu näyttäisi olevan vähitellen poistumassa käytöstä. Kaikista 

tarkastelluista yhtiöistä kolmessa yhtiö on muuttanut lisäeläkejärjestelmäänsä siten, 

että vuoden 2009 jälkeen palkatut johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen 

järjestelmän piiriin, kun taas sitä aikaisemmin aloittaneilla on voinut olla 

etuusperusteinen lisäeläke. Hallinnointikoodin suositusten mukaisessa yritysten 

lisäeläkeraportoinnissa on havaittavissa pieniä puutteita, jotka koskevat etenkin sitä, 

että useat yritykset eivät erittele suositusten mukaan oleellista tietoa siitä, onko 

eläkesopimus etuus- vai maksuperusteinen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Teoreettinen vastaus tutkimuskysymyksiin 

Esitin tutkimukseni johdantoluvussa kaksi tutkimuskysymystä, joihin hain tässä pro 

gradu -tutkielmassa vastauksia. Tutkimuskysymykset olivat seuraavia: 

 Missä määrin suuret ja keskisuuret listayhtiöt noudattivat vuonna 2013 

listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia hyvästä hallinnoinnista ja 

avoimuudesta raportoidessaan ylimmän johdon palkoista ja palkkioista? 

 Miten Helsingin pörssin suurten (Large Cap) ja keskisuurten (Mid Cap) 

yhtiöiden ylimmän johdon palkitseminen erosi toisistaan vuonna 2013? 

Päämies-agenttiteoria perustuu oletukseen päämiehen ja agentin välisistä 

intressiristiriidoista. Johdon palkitsemisjärjestelmien tutkimukseen teoria soveltuu 

hyvin. Päämiehen (osakkeenomistajat) ja agentin (toimitusjohtaja) välisiä 

intressiristiriitoja voidaan teorian mukaan lieventää parhaiten palkitsemisella ja 

valvonnalla. Ideaalitilanne on luoda agentille sellainen palkitsemisjärjestelmä, että 

hän ponnistelee työssään kaikin mahdollisin keinoin osakkeenomistajien intressien 

mukaisesti näiden omistaja-arvoa kasvattaen. Agentti ei ponnistele ilman 

kustannuksia, siksi hänen työponnistuksensa on palkittava. 

Terveellä perustalla oleva palkitsemisjärjestelmä tulisi olla johdonmukainen. Sen on 

perustuttava tehtävänhaltijan suoriutumiseen sekä osaamiseen ja palkitsemisen on 

oltava kilpailukykyistä, ettei agenttia rekrytoida kilpailijan palvelukseen alati 

kilpailluilla toimitusjohtajamarkkinoilla. Palkitsemisjärjestelmien on kyettävä 

sitouttamaan ja motivoimaan huippuosaajia ja houkuttelemaan uusia kykyjä 

yrityksiin. Palkitsemisen on oltava lisäksi tiiviissä yhteydessä yrityksen strategisiin, 

kilpailullisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin ja tuleviin tarpeisiin. Osakkeenomistajien 

näkökulmasta on tärkeää, että palkitsemisjärjestelmät rakennetaan sellaisiksi, että ne 

kasvattavat omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Palkitsemisessa on huomioitava 

henkilökohtainen suoriutuminen sekä henkilön asemaan perustuen koko konsernin 

tai liiketoimintayksikön suoriutuminen. Palkitseminen on mitoitettava edellä 

mainittujen suorituskriteerien toteuman mukaan. Palkitsemisen on myös oltava 
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avointa ja läpinäkyvää ja siitä on viestittävä avoimesti niin organisaation sisällä kuin 

organisaation ulkopuolisille avainsidosryhmille. (Ikäheimo ym. 2003, Jensen ym. 

2004, Pohjola ym. 2009, Sistonen 2011.) 

Tarkastelemani aineiston perusteella Helsingin pörssissä vuonna 2013 toimineet 

kaksikymmentäyhdeksän suurta (29) ja kolmekymmentäseitsemän (37) keskisuurta 

listayhtiötä täyttävät kokonaisuudessaan ansiokkaasti hyvän palkitsemisen 

tunnusmerkit. Palkitseminen on avointa, läpinäkyvää sekä osakkeenomistajien 

intressit huomioivaa. Puutteita löytyy lähinnä siitä, että kaikissa yrityksissä ei ole 

käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä, joten näissä yrityksissä johdon 

pitkän tähtäimen tulosten motivointi ja sitouttaminen jää ikään kuin puolitiehen. 

Large Cap -yhtiöistä jonkinlainen osakepohjainen palkkiojärjestelmä oli vuonna 

2013 käytössä 93,1 prosentissa ja Mid Cap -yhtiöistä 81,1 prosentissa tarkastelluista 

yhtiöistä. Kilpailukykyinen palkitseminen motivoi yritysjohtoa ponnisteluihin, ja 

toisaalta osakepalkkioiden ja toimitusjohtajien osakeomistuksen kasvattaminen lisää 

myös ylimmän johdon intressien yhdenmukaisuutta omistajien kanssa. Ylimmän 

johdon suoran osakeomistuksen määrää voitaisiin vielä nykyisestään kasvattaa. Se, 

että merkittävä määrä ylimmälle johdolle myönnetyistä osakkeista on sidottu yhtiön 

tulokseen, yhdenmukaistaa ohjelmiin osallistuvien intressit osakkeenomistajien 

saaman arvon kanssa. Tämä on täsmälleen päämies-agenttiteorian ratkaisu 

mahdollisen intressiristiriidan ratkaisemiseksi. 

 

6.2 Empiirisen aineiston johtopäätökset 

Molempia aiemmin esitettyjä tutkimuskysymyksiä lähestytään kuuden eri pääkohdan 

kautta, jotka ovat myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin palkka- ja 

palkkioselvitystä koskevan suosituksen 47 mukaisia selvityksen rakenteellisia kohtia: 

1) palkitsemisen raportoinnin avoimuus, 2) hallituksen palkitseminen, 3) 

toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhteen sisältö, 4) mahdollisen 

hallintoneuvoston palkitseminen, 5) palkitsemisen päätöksentekojärjestys sekä 6) 

palkitsemisen perusteet. 



136 

Tarkastellaan ensimäistä päätutkimuskysymystä eli, missä määrin Large Cap ja Mid 

Cap -yhtiöt noudattivat hallinnointikoodin suosituksia hyvästä hallinnoinnista ja 

avoimuudesta raportoidessaan ylimmän johdon palkoista ja palkkioista vuonna 2013. 

Kaikki tarkastelussa olleet kuusikymmentäkuusi (66) Helsingin pörssin suurta (Large 

Cap) ja keskisuurta (Mid Cap) listayhtiötä ovat kaikki koonneet tiedot ylimmän 

johdon palkitsemisesta internetsivuilleen. Vaikka tarkastelussa olleiden yhtiöiden 

palkitsemisesta syntyy selvitysten perusteella kattava ja yksityiskohtainen kuva, 

voidaan kuitenkin todeta, että listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 47 

edellyttämiä tietoja ei aina ole esitetty tavalla, joka edistää tiedon avoimuutta ja 

vertaamista yhtiöiden välillä. 

Kaikista tarkastelussa olleista yhtiöistä 49 yhtiötä (74,2 prosenttia) oli tehnyt erillisen 

palkka- ja palkkioselvityksen. Mid Cap -yhtiöistä palkka- ja palkkioselvityksen on 

tehnyt hieman yli neljä viidesosaa (81,1 prosenttia), Large Cap -yrityksistä 

puolestaan noin kaksi kolmasosaa (65,5 prosenttia). Loput yrityksistä ovat koonneet 

tiedot palkitsemisesta internetsivuilleen sijoittajat- tai hallinnointi -välilehtien alle 

erilliseen palkitseminen -osioon tai osaksi Corporate Governance Statementia. 

Palkitsemisraporttien laajuudessa on huomattavia eroja. Suurten yhtiöiden raportit 

ovat 2-20 -sivuisia – joillakin hyvin yksityiskohtaisia -, kun taas keskisuurilla 

yhtiöillä ne vaihtelevat 2-9 sivun välillä. 

Yhtiöiden palkitsemiskäytäntöjen raportoinnissa on havaittavissa myös suoranaisia 

puutteita, vaikkakin ne ovat enemmän yksittäisiä kuin yleisiä. Kun suhteutamme 

puutteet ja katsomme koko palkitsemisen raportoinnista avautuvaa kokonaiskuvaa, 

on syytä todeta, että yleisellä tasolla listayhtiöt selvittävät palkitsemisen perusteita ja 

ylimmän johdon palkitsemista hyvin. 

Yhtiöt ovat raportoineet hallitusten jäsenten palkkiot ansiokkaasti. Kaikki Mid Cap -

yhtiöt ja yhtä vaille kaikki Large Cap -yhtiöt ilmoittavat palkitsemisraporteissaan 

yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot. Valtaosa yrityksistä on myös eritellyt 

palkitsemisen rahamääräisesti henkilöittäin, aivan kuten koodin suositus kuuluu. 

Yksittäisten yritysten kohdalla on silti havaittavissa puutteita siinä, että ne esittävät 
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hallituksen jäsenten saamat palkkiot vain yhteissummana eivätkä erittele yksittäisten 

henkilöjäsenten palkkioita. 

Yhtiöt maksavat hallitusjäsenten palkkiot joko rahana tai rahana ja osakkeina. Puolet 

kaikista niistä yrityksistä, jotka maksavat osan hallituksen jäsenten palkkioista 

osakkeina eivät sen sijaan ilmoita minkäänlaisista osakeomistukseen liittyvistä 

rajoituksista. Voidaan olettaa, että kaikilla yrityksillä niitä ei täten ole, mutta toisaalta 

rajoituksia voi myös olla, mutta niitä ei ole mainittu. Tätä voidaan pitää jonkinlaisena 

puutteena informaation avoimuuden suhteen. Lähes kaksi kolmesta kaikista yhtiöistä 

(59,1 prosenttia) ei myöskään ilmoita hallinnointikoodin suosituksen mukaista tietoa 

siitä, onko hallituksen jäsenillä työ- tai toimisuhteita yhtiöihin. Oletettavaa on, että 

suurella osalla näistä yrityksistä hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa, 

mutta toisaalta ainakin yhden keskisuuren yhtiön toimitusjohtaja istui hallituksessa, 

vaikka sitä ei erikseen palkka- ja palkkioselvityksessä ilmoitettu tässä kohtaa. Tätä 

on pidettävä siis puutteena avoimuuden ja sijoittajainformaation uskottavuuden 

näkökulmasta. 

Kaikki tarkastelemani yritykset ovat raportoineet palkitsemisen yhteydessä 

toimitusjohtajan palkan ja muut taloudelliset etuudet rahamääräisinä. Pieniä puutteita 

kuitenkin löytyi: kaksi suurta yhtiötä ilmoittaa pelkästään toimitusjohtajan 

peruspalkan luontoisetuineen ja kolme keskisuurta yhtiötä on ilmoittanut pelkästään 

toimitusjohtajan kokonaispalkan erittelemättä sen koostumusta.  Edellä mainituista 

pienistä puutteista huolimatta toimitusjohtajien kokonaispalkat on raportoitu 

ansiokkaasti. 

Yritykset ovat raportoineet toimitusjohtajiensa eläkeiän hyvin tarkasti. 

Hallinnointikoodin suositus ohjeistaa, että yhtiöiden olisi lisäksi kerrottava, onko 

eläkesopimus maksu- vai etuusperusteinen (tai kollektiivinen ryhmäeläke). Tämän 

suhteen on havaittavissa pieniä puutteita, sillä kaikki yritykset eivät yksilöi käytössä 

olevaa lisäeläkejärjestelyä. Lisäeläkejärjestelyn piiriin kuuluvien henkilöiden määrä 

vaihtelee yhtiöittäin. 

Myös toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisajasta ja -korvauksista on 

raportoitu varsin hyvin. Kaikki Large Cap -yhtiöt ilmoittavat suositellut asiat, kun 
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taas Mid Cap -yhtiöistä 94,6 prosenttia ilmoittaa tiedot asianmukaisesti. Vain kaksi 

yhtiötä ei ole ilmoittanut palkitsemisen yhteydessä mitään toimitusjohtajan 

irtisanomisen ehdoista. Hallinnointikoodin suositusten mukaan irtisanomiskorvaus 

voi olla enintään toimitusjohtajan 24 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. 

Yksi yhtiö ei noudata tätä suositusta, sillä siellä toimitusjohtaja voi saada yhtiön 

irtisanoessa yhteensä 30 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan määrän. 

Hallintoneuvosto on käytössä yhteensä neljässä yhtiössä. Kaikki kolme Mid Cap -

yhtiötä raportoivat asianmukaisesti hallintoneuvoston jäsenten vuoden aikana 

saamista palkkioista. Sen sijaan ainoa Large Cap -yhtiö, jossa hallintoneuvosto 

toimii, ei raportoi hallintoneuvoston jäsenten palkkioista. Tätä on pidettävä selvänä 

puutteena. 

Kaikki tarkastellut yhtiöt ovat raportoineet toimitusjohtajan ja muun johdon 

päätöksentekojärjestyksestä, joka perustuu lainsäädäntöön, kansainvälisiin Corporate 

Governance -käytäntöihin sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 

suosituksiin. Yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. 

Yleensä tämä tapahtuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen 

mukaisesti. Yhtiön hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan palkkauksesta sekä 

ylimmän johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteista ja 

suorituskriteereistä. 

Palkitsemisen perusteissa toistuvat yrityksittäin hyvin samanlaiset kriteerit. 

Palkitsemisen on oltava kestävällä pohjalla, sen on oltava läpinäkyvää, 

kilpailukykyistä ja suoriteperusteista sekä linjassa yhtiön taloudellisten ja strategisten 

tavoitteiden kanssa. Palkitseminen rakentuu myös hyvin samanlaisten instrumenttien 

varaan – johdolle maksetaan kiinteää rahapalkka, veronalaisia luontoisetuja sekä 

lyhyen aikavälin suoriteperusteisia tulospalkkioita. Kuten edellä mainittiin ylin johto 

voi myös kuulua pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän sekä 

lisäeläkejärjestelyjen piiriin. 

Suoritusta mittaavat kriteerit liittyvät yleensä konsernin tai liiketoimintayksikön 

tulokseen ja kassavirtaan sekä strategisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

Kriteereissä on myös yritysten ydinliiketoimintaan liittyviä toimialakohtaisia eroja. 
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Osakepalkkiojärjestelmien osalta palkitsemisen kriteerit vaihtelevat yhtiökohtaisesti. 

Yleisimmin käytettyjä palkitsemiskriteereitä pitkän aikavälin palkitsemisessa ovat 

esimerkiksi konsernin liikevoitto, konsernin osakekohtainen tulos, sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti, operatiivinen käyttökate ja nettovelka. Mittarit voivat 

koostua myös koko konsernin ja liiketoimintayksikön taloudellisista tavoitteista sekä 

strategisista ja henkilökohtaisista tavoitteista. 

Koodi edellyttää, että selvitykseen kuuluvia tietoja ei hajauteta eri puolille yhtiön 

internetsivuja. Tätä suositusta eivät kaikki yritykset kuitenkaan noudata. Esimerkiksi 

toimitusjohtajan toimisopimuksen tietoja on joillakin yrityksillä ripoteltu eri kohtiin. 

Sama pätee osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä koottuja tietoja. 

Tarkastellaan sitten toista päätutkimuskysymystä eli Large Cap ja Mid Cap -

yhtiöiden ylimmän johdon palkitsemisen eroavaisuuksia sen perusteella, mitä 

yhtiöiden palkka- ja palkkioselvityksistä nousi esiin. 

Large Cap -yhtiöistä peräti 62,1 prosenttia maksaa hallituksen jäsenten palkkioista 

osan osakkeina, kun vastaavasti Mid Cap -yhtiöistä vain 40,5 prosenttia maksaa 

osakepalkkiota. Osakepalkkiota hallituksen jäsenille maksavista suurista yhtiöistä 

kahdella kolmesta (61,1 prosenttia) on osakkeiden hallussapitoon liittyviä 

ohjeistuksia, kun taas keskisuurista yhtiöistä ohjeistus on 40 prosentilla yhtiöistä.  

Toimitusjohtajien kokonaispalkan rakenne näyttää muodostuvan kaikissa 

tarkastelemissani yhtiöissä – koosta riippumatta – samanlaisista 

palkitsemisinstrumenteista. Kaikilla toimitusjohtajilla on sopimuksen mukainen 

kiinteä peruspalkka – joko kuukausi- tai vuosipalkka –, veronalaisia luontoisetuja, ja 

he ovat lisäksi lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.  

Osakepalkkioiden maksamisessa oli eroja yhtiöiden välillä. Large Cap -yhtiöistä 62,1 

prosenttia maksoi vuonna 2013 toimitusjohtajilleen osakepalkkioita. Mid Cap -

yhtiöistä vain 35,1 prosenttia maksoi osakepalkkioita. Large Cap -yhtiöistä 17,2 

prosenttia ei maksanut toimitusjohtajilleen osakepalkkioita, vaikka nämä olivat 

kyseisenä vuonna osakeperusteisen kannustinjärjestelmän piirissä. Mid Cap -

yhtiöiden toimitusjohtajista puolestaan 29,7 prosenttia ei saanut palkkiota, vaikka 
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nämä olivat osakepalkkiojärjestelmän piirissä. Yhtiöt eivät erittele 

palkkioselvityksissään maksamattomuudelle muuta syytä kuin sen, että asetetut 

suorituskriteerit eivät täyttyneet. 

Toimitusjohtajien osakeperusteisen palkkiojärjestelmän perusteella saamien 

osakkeiden omistusvelvoitteet vaihtelevat hyvin paljon yhtiöittäin, eikä mitään 

säännönmukaisia käytäntöjä ole eriteltävissä suurten ja keskisuurten yhtiöiden 

välillä. Toisilla yhtiöillä omistusvelvoitetta ei ole ja toisilla puolestaan 

omistusvelvoite voi olla kolmen vuoden bruttopalkkaa vastaava määrä. Yleisin 

käytössä oleva ohjeistus on, että ylimmän johdon tulee pitää omistuksessaan 

osakepalkkioperusteisen ohjelman perusteella saatuja palkkioita henkilön kiinteän 

vuosipalkan verran. 

Mid Cap -yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaiskompensaatio vuonna 2013 vaihteli 

noin 290 000 euron ja 1 290 000 euron välillä. Eniten ansaitseva toimitusjohtaja siis 

tienasi noin 4,5 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva. Keskisuurten yhtiöiden 

toimitusjohtajien kokonaiskompensaatioiden mediaani oli 644 257 euroa. Large Cap 

-yhtiöissä toimitusjohtajien palkkahaitari vaihteli 640 000 euron ja 9 655 059 euron 

välillä. Suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaiskompensaatioiden mediaani oli 

1 013 692 euroa eli 57,3 prosenttia suurempi kuin keskisuurten yhtiöiden 

toimitusjohtajilla. Eniten ansaitseva toimitusjohtaja siis tienasi noin 15 kertaa 

enemmän kuin vähiten ansaitseva. 

Suurissa yhtiöissä vaikuttaa tarkastelun perusteella olevan keskimäärin alempi 

eläkeikä kuin keskisuurten yhtiöiden toimitusjohtajilla. Large Cap -yhtiöiden 

toimitusjohtajista peräti 44,8 prosentilla on 60 vuoden eläkeikä. Mid Cap -yhtiöistä 

puolestaan vain 16,2 prosentilla on 60 vuoden eläkeikä. Vastaavasti kolmanneksessa 

(32,4 prosenttia) keskisuurista yrityksistä toimitusjohtajien eläkeikä on lakisääteinen, 

kun suurista yrityksistä näin on vain joka kymmenennellä (10,3 prosenttia). 

Large Cap -yhtiöistä noin kaksi kolmesta toimitusjohtajasta (65,5 prosenttia) kuuluu 

erillisen lisäeläkejärjestelyn piiriin, kun Mid Cap -yhtiöistä sen piirissä on hieman 

vähemmän toimitusjohtajia (56,8 prosenttia). Suurten yritysten toimitusjohtajien 

suhteellisesti suurempi kuuluminen lisäeläke-etuuksien piiriin on täten 



141 

johdonmukaista sen suhteen, että heillä on matalampi eläkeikä 

toimitusjohtajasopimuksessa. 

Yleisin toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja 

yleisin irtisanomiskorvaus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Edellä 

mainitut kohdat kuitenkin vaihtelevat yrityksittäin hyvin paljon. 

Vuonna 2013 vain neljässä (6,1 prosentissa) kaikista tarkastelussa olevista yhtiöistä 

oli käytössä hallintoneuvosto. Hallintoneuvostojen määrä on vähentynyt etenkin 

valtioenemmistöisten yhtiöiden siirtyessä yksityisen pääoman 

enemmistöomistukseen. Hallintoneuvoston puheenjohtajien vuosipalkkiot vaihtelevat 

12 000-36 000 euron välillä. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 

kokouspalkkiota, joka ovat suuruudeltaan 250–500 euroa. Palkkiot maksetaan 

rahana. Hallintoneuvoston jäsenet eivät missään yhtiössä ole yrityksen omien 

kannustinjärjestelmien piirissä. 

Large Cap -yhtiöistä 89,7 prosentilla on hallituksen alaisuudessa toimiva 

palkitsemisesta päättävä valiokunta. Mid Cap -yhtiöistä tällainen on puolestaan 70,3 

prosentilla yhtiöistä. Valiokunnan nimi vaihtelee yrityksittäin, mutta yleensä se on 

hallituksen palkitsemisvaliokunta. 

Large Cap -yhtiöistä jonkinlainen osakepohjainen palkkiojärjestelmä oli vuonna 

2013 käytössä 93,1 prosentissa ja Mid Cap -yhtiöistä 81,1 prosentissa tarkastelluista 

yhtiöistä. Optio-ohjelma on käytössä hieman useamassa Large Cap -yhtiössä (27,6 

prosenttia) kuin Mid Cap -yhtiössä (24,3 prosenttia). 

Toiminnassa olevien optio-ohjelmien määrä vaikuttaisi sen sijaan olevan 

vähenemässä. Aineiston perusteella neljä suurta yritystä ilmoittavat, että ne eivät ole 

myöntäneet optio-oikeuksia enää useaan vuoteen. Tässä yhteydessä herää kysymys, 

mistä optio-ohjelmien alasajo johtuu? Onko syynä finanssikriisin jälkeinen 

taloudellinen taantuma, korvaavien osakepalkkiojärjestelmien toimivuus suhteessa 

optioihin vai kenties optio-ohjelmista saadut epätyydyttävät kokemukset? Tämä ei 

palkka- ja palkkioselvityksistä avaudu, mutta aihe olisi ehdottomasti esimerkiksi 

oman erillisen tutkimuksen arvoinen. 
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Johtoryhmän jäsenten palkkakustannuksissa on yhtiöiden välillä suuria eroja. Ne 

johtuvat ennen kaikkea johtoryhmän koosta sekä heille vuoden aikana maksettujen 

muuttuvien palkkioiden – tulospalkkiot ja etenkin osakeperusteiset palkkiot – 

määrästä. 

Vedetään vielä lopuksi yhteen tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset. Kaiken 

kaikkiaan havaitut puutteet hallinnointikoodin palkitsemissuositusten 

noudattamisessa ovat pieniä tarkasteltaessa palkitsemisen kokonaiskuvaa 

tutkimuksen kohteena olleissa yrityksissä. Yritysten tulisi tarkastella vielä hieman 

tarkemmin hallinnointikoodin suositusta 47 palkka- ja palkkioselvityksen 

vaatimuksista sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa soveltamisohjetta 

tehdessään palkka- ja palkkioselvityksiä. Havaittujen puutteiden korjaamisessa ja 

tietojen täydentämisessä yhtiöt voisivat ottaa myös mallia eräistä yrityksistä, jotka 

ovat tehneet selvitykset esimerkillisen täsmällisesti (esim. Nokia Oyj, Neste Oil Oyj, 

Finnair Oyj). Tämä on helppoa, koska palkka- ja palkkioselvitykset ovat julkista 

tietoa ja helposti saatavilla yritysten internetsivuilta. 

Tutkimustulosteni perusteella voidaan todeta eksplisiittisesti uutena tietona, että 

optiojärjestelmien käyttö suomalaisissa listayhtiöissä on vähenemässä. Kyseessä 

lienee varsin uusi ilmiö, sillä tuoreimmissa tarkastelemissani tutkimuksissa tätä ei 

sivuttu. Esimerkiksi Pasternackin (2002) sekä Rosenbergin (2003) tutkimuksissa 

omistuksen keskittymisen havaittiin vähentävän optioiden käyttöä. Tästä voisikin 

saada mielenkiintoisen jatkotutkimuksen: onko osakeomistus keskittynyt niissä 

listayhtiöissä, jotka ovat luopuneet osakeoptioiden käytöstä? Edellä mainitut tutkijat 

havaitsivat myös, että ulkomaalaisten sijoittajien suhteellinen omistusosuus lisää 

optioiden käyttöönottoa. Tämän pohjalta voidaan esittää myös kysymys: onko 

ulkomaalaisten omistajien osuus pienentynyt optioiden käytöstä luopuneissa 

yhtiöissä? 

Tutkimukseni mukaan hallitusten palkitsemisvaliokuntien käyttö on lisääntynyt 

suurissa yrityksissä. Aiemmista tutkimuksista (vrt. esim. Kauhanen 2005) poiketen 

nyt havaittiin, että jo noin 90 prosentissa suurista listayhtiöistä on hallituksen 

alaisuudessa toimiva palkitsemisvaliokunta. Myös ylimmälle johdolle tarjottavat 

lisäeläkkeet ovat yleistyneet. Kun esimerkiksi Kauhanen (2005) noin vuosikymmen 
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sitten päätyi tulokseen, jonka mukaan johtoryhmän jäsenille ei tarjota lisäeläkkeitä 

kovin usein, niin oman tutkimukseni mukaan jo lähes kahdella kolmesta (62,1 

prosenttia) suurten yritysten ja lähes puolella (45,9 prosenttia) keskisuurten yritysten 

johtoryhmistä on käytössä lisäeläkejärjestelmä. 

Empiirisen aineiston perusteella havaittiin myös, että listayhtiöiden ulospäin 

viestittämä palkitseminen on aineellista palkitsemista. Vaikka aiemmat tutkimukset 

(esim. Jensen & Murphy 1990a ja 1990b) korostavat jossain määrin myös 

aineettoman palkitsemisen merkitystä, sen käyttö, merkitys ja suuruusluokka eivät 

juuri millään tavoin nouse esiin tarkastelemistani palkka- ja palkkioselvityksistä. 

Tämä johtunee aineettoman palkitsemisen kontekstisidonnaisuudesta sekä sen 

vaikeasta mitattavuudesta yrityksen suoriutumiseen. 

Oma tutkimukseni ei anna aihetta epäillä myöskään sitä, että suomalaisissa 

pörssiyhtiöissä toimitusjohtajat pyrkivät realisoimaan tulojaan lyhytaikaisilla 

tulospalkkioilla, vaikka tällaisesta on viitteitä kansainvälisissä tutkimuksissa (vrt. 

Bebchuk & Fried 2003, Conyon 2006). 

Kaiken kaikkiaan Helsingin pörssin suurten ja keskisuurten listayhtiöiden 

palkitseminen oli vuonna 2013 läpinäkyvää, strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin 

perustuvaa sekä pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamista tukevaa. 
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