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Pro Gradu -tutkielma tutustuttaa lukijan agentti- ja sidosryhmäteorian kautta corporate 

governanceen eli hyvän hallinnointitavan perustavaa laatua oleviin käytäntöihin ja ongelmakohtiin. 

Ylimmän johdon palkkataso ja ylipäätään palkkauksen läpinäkyvyys on ollut tiiviisti yleisen 

keskustelun ja median aiheena viime vuosina. Tästä syystä osana corporate governancea 

tutkielmassa on nostettu esiin keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden ylimmän johdon palkkatason 

vaihtelu yhtiöiden välillä sekä keskeiset tekijät johdon palkkatason määrittelemisessä. Tutkimuksen 

lisätavoitteena ja huomiona on keskinäisten vakuutusyhtiöiden vuosien 2005–2010 

vuosikertomuksia tutkimalla, corporate governance teorioiden kautta, saada käsitys 

eläkevakuutusyhtiöiden johdon palkkioiden läpinäkyvyydestä.  

 

Tutkimus on empiirinen case – tutkimus, joka on toteutettu selvittämällä ja selostamalla 

järjestelmällisesti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodin (2008) sisältöä sekä 

vertaamalla sitä sitten keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden julkisesti jaettavaan tietoon. 

Pääasiallisena ajantasaisen tiedon tiedotuskanavana yhtiöt pitävät omia Internet-sivujaan, joista 

yhtiöiden tiedot ovat järjestelmällisesti ja objektiivisesti kerätty. Tutkimuksen johtavassa teoriassa 

eli agenttiteoriassa korostetaan erityisesti epäsymmetrisen informaation ongelmaa eli sitä, että 

johdolla on ylivoimaisesti enemmän tietoa yhtiöstä kuin osakkeenomistajilla. Näin agentti, eli 

yrityksen johto, saattaa ajaa opportunistisesti omia intressejään ilman että päämiehellä eli 

omistajilla on mahdollisuutta sitä havaita.  Johdon palkkaus on keskeinen keino houkutella, 

säilyttää ja motivoida johtoa pyrkimään kohti osakkeenomistajien tavoitteita. Johdon palkitsemisen 

paljastaminen taas voi olla arvokas tapa hallita mahdollisia agenttikustannuksia varmistamalla, että 

osakkeenomistajilla on riittävä informaatio korvauksesta sekä mahdollisista potentiaalisista 

ristiriidoista palkkionasettamisprosessissa. 

 

Tutkimuksessa käy ilmi keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivujen sekä 

vuosikertomusten yksityiskohtainen ja laajamittainen sisältö, sekä selkeä 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen (2008 ja 2010) hallinnointikoodin noudattaminen. Tutkimuksessa 

todettiin myös johdon palkkatason eroavan suurestikin yhtiöiden välillä eri vuosina, ja myös johdon 

palkitsemisen paljastamisessa oli suuria yhtiökohtaisia eroja. Tutkimuksen perusteella voidaan 

todeta, että keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden ylimmän johdon palkkioiden läpinäkyvyyden 

lisäämiseen on aihetta. Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa on käytetty corporate governance 

-kirjallisuudesta tuttua päämies – agenttiteoriaa sekä sidosryhmäteoriaa, joihin on tutustuttu mm. 

Mähösen ja Villan (2006), Phillipsin (2003) sekä Mallinin (2004) corporate governancesta 

kertovien teoksien avulla. Johdon palkkauksesta kertovaan teoriaan on tutustuttu mm. Ikäheimon 

ym. (2003 ja 2007), Hirvosen ym. (2003) ja Ferrarini ja Moloneyn (2004 ja 2005) teosten avulla. 



 

 

Tampereen yliopisto 

Johtamiskorkeakoulu 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................................................... 4 

1.1 Tutkimuksen taustaa ................................................................................................................................ 4 

1.2 Tutkimuksen tavoite, ongelma ja keskeiset rajaukset ............................................................................. 6 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS ..................................................................................................... 10 

2.1 Agenttiteoria .......................................................................................................................................... 10 

2.2 Sidosryhmäteoria ................................................................................................................................... 11 

3 CORPORATE GOVERNANCE – HYVÄ HALLINNOINTITAPA ................................................... 12 

3.1 Hallinnointikoodin tavoite ja soveltaminen yhtiön sisäisenä toimintatapana ....................................... 13 

3.2 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukset .......................................................................... 14 
3.2.1 Yritysten ohjaus ja hallinto ............................................................................................................................. 14 
3.2.2 Palkitseminen ................................................................................................................................................. 16 
3.2.3 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus .................................................................................. 18 
3.2.4 Tilintarkastus ja tiedottaminen ....................................................................................................................... 20 

4 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ .................................................................................................. 23 

4.1 Keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt ........................................................................................................... 25 

4.2 Ulkopuolinen valvonta .......................................................................................................................... 27 

5 KESKINÄISISSÄ ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖISSÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET ............... 29 

5.1 Ohjauksen ja hallinnon nykytila verrattuna teoriaan ............................................................................. 30 

5.2 Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemiskäytännöt ................................................................ 32 

5.3 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus ......................................................................... 33 

5.4 Tilintarkastus ja tiedottaminen keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä .................................................. 36 

6 YLIMMÄN JOHDON PALKKAUS JA PALKKATASO ................................................................... 40 

6.1 Johdon palkkaus ja keskinäisen eläkevakuutusyhtiön koko .................................................................. 40 

6.2 Palkkauksen taloustiede ........................................................................................................................ 43 

7 PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN LÄPINÄKYVYYS ...................................................................... 44 

7.1 IFRS-standardien tuomat vaatimukset .................................................................................................. 46 

7.2 IFRS-standardit ja työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ................................................................ 48 

8 KESKINÄISTEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN PALKITSEMINEN JA LÄPINÄKYVYYS 

VUOSINA 2005–2010 ........................................................................................................................ 49 

9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ....................................................................................... 57 

9.1 Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ..................................................................................................... 58 
9.1.1 Keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt ja hyvä hallinnointitapa .............................................................................. 58 
9.1.2 Johdon palkitseminen keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä ......................................................................... 62 

9.2 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet ....................................................................... 66 

Lähdeluettelo ...................................................................................................................................... 68 

LIITTEET ........................................................................................................................................... 73 



 

 

1 JOHDANTO 

 

Corporate governance -aihepiiri on noussut niin median kuin yleisen keskustelunkin kohteeksi 

2000-luvun kansainvälisten väärinkäytösskandaalien, kuten Enronin (2001) ja Parmalatin (2003) 

tapausten, myötä (Rannikko 2009, 6). Erityistä huomiota on corporate governancen yhteydessä 

kiinnitetty johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuuteen, ja erityisesti toimivan raportoinnin 

tuomaan läpinäkyvyyteen. Palkitsemisjärjestelmä ei saa kannustaa epäeettiseen tai lyhytnäköiseen 

toimintaan. Suomessa ABB-skandaali, jossa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kuittasivat 

yhtiöltä suuria eläkkeitä, on johtanut siihen, että ammattisijoittajat vaativat täsmällistä tietoa 

yritysjohdolle sovituista palkkioista. ABB:n eläkejärjestelyissä ko. kompensaatiota ei oltu viety 

yhtiökokouksen tai edes hallituksen ratkaistavaksi. Palkkiojärjestelmän pohjalta nykyajan sijoittajat 

arvioivat yritystä ja nyky-yhteiskunnassa palkkiot ylipäätään kuuluvat julkisen keskustelun 

ydinalueille. (Hirvonen ym. 2003, 27) Vuoden 2010 lopussa sekä 2011 vaihteessa Suomessa 

keskusteltiin kiivaasti työeläkeyhtiöiden johtajien palkka – ja palkkiopolitiikasta. Keskustelut 

eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtajan 700 000 euron vuosipalkkiosta saivat pökköä pesään 

Paperiliiton puheenjohtajan Jouko Ahosen puolustaessa Varman johtajien palkkoja Yle TV1:n A-

studio ohjelmassa marraskuussa 2010. Ahonen sanoi Ylen radio Ykkösen haastattelussa 

halunneensa kritisoida rahoitusalan palkkausjärjestelmiä, jotka ovat hänen mielestään johtaneet 

asevarustelua muistuttavaan kilpailuun. Ahosen mielestä eläkeyhtiöidenkin on tässä kisassa 

huolehdittava, että ne saavat parhaat mahdolliset tekijät huolehtimaan suomalaisten eläkerahoista. 

Ahonen hyllytettiin liiton johdosta marraskuun lopulla. Syynä oli liiton kenttäväen hermostuminen 

lausunnoista, joissa Ahonen puolusti eläkeyhtiöiden johtajien isoja palkkioita. Helsingin Sanomissa 

19.1.2011 uutisoitiin, että Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen (sd) pysyy hyllytettynä 

huhtikuun lopulle. (Helsingin Sanomat 2011.) Viimein sitten Jouko Ahosen erosta uutisoitiin 

29.4.2011. Ahonen siirtyi elinkeino- ja edunvalvonta-asiamiehen tehtävään Teollisuuden 

Palkansaajiin. (Tekniikka & Talous 2011.) 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Yksi aikaisemmista termin c.g. määritelmistä corporate governance voidaan löytää Cadburyn 

valiokunnan raportista joulukuulta 1992: ”Corporate governace on järjestelmä, jonka mukaan 

yrityksiä ohjataan ja kontrolloidaan. Hallintoneuvosto on vastuussa yrityksensä hallinnoimisesta.
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 Kymmenen vuotta myöhemmin Higgsin raportissa oli erilainen painopiste: ”Corporate governance 

välittää tilivelvollisuuden kaavan – rakenteet ja prosessit - taatakseen, että yrityksiä johdetaan 

omistajien etujen mukaisesti.” CG tuli tärkeäksi osittain sen takia, että klassinen malli 

osakkeenomistajien odotuksiin vastaamisesta tuotti heikentyviä tuloksia ja että osakkeenomistajien 

johtoasema ylipäätään sai haastajia. (Davies 2006, 18.) Termi corporate governance ja sen 

jokapäiväinen käyttö finanssialan lehdissä on melko uusi ilmiö kahdenkymmenen vuoden ajalta. 

Kuitenkin teoriat, jotka ovat perustana corporate governancen kehitykselle, ovat huomattavasti 

vanhempia, ja ne ovat peräisin finanssialan, kaupallisen alan, kirjanpidon ja hallinnon alojen 

käyttäytymistä ohjaavista säännöksistä. (Mallin 2004, 9.)  

 

Ministerit hyväksyivät OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) hyvän 

hallinnointitavan periaatteet vuonna 1999, ja ne ovat siitä lähtien muotoutuneet päättäjien, 

investoijien, yhtiöiden ja muiden sidosryhmien kansainvälisiksi kiintopisteiksi. Hyvän 

hallinnointitavan ohjelmaa on kehitetty ja erityinen opastus toimitettu lakiasäätäviä ja sääteleviä 

aloitteita varten OECD:n ja ei OECD-maiden käyttöön. (OECD 2004.) OECD:n periaatteet, jotka 

julkistettiin vuonna 1999 ja päivitettiin vuonna 2004, muodostavat myös omalta osaltaan perustan 

kansainvälisen finanssialan tiedonantoon ja läpinäkyvyyteen liittyen. Vuoden 1999 periaatteet 

uusittiin uudeksi painokseksi vuonna 2004, jotta otettaisiin huomioon uudet kehityksenkohteet. 

Todettiin, että uudessa painoksessa tulee säilyttää ei sitovien periaatteiden lähestymistapa, joka 

tunnistaa tarpeen sopeutua vaihteleviin laillisiin, taloudellisiin ja kulttuurillisiin tilanteisiin. 

Uudistettu painos rakennettiin täten laajalti kansallisen kokemusperäisen tiedon varaan, huomioiden 

myös vuoden 1999 jälkeen muuttuneet tilanteet. (Witherell 2004.) Periaatteet eivät ole sitovia, ja ne 

on tarkoitettu avustamaan eri maiden valtionjohtoa heidän pyrkimyksissään arvioida ja parantaa 

hallinnollista ja säätelevää hyvän hallinnointitavan kehikkoaan. 

 

Corporate governancea koskevia säännöksiä on osakeyhtiölain lisäksi ainakin yleisissä sopimus- ja 

kauppa- sekä erityisemmissä arvopaperimarkkinanormeissa (Mähönen ja Villa 2006, 1-2). Hirvonen 

ym. (2003, 29) esittävät, että Suomessa corporate governancea koskevan keskeisen normitaustan 

muodostavat osakeyhtiölaki, tilintarkastuslaki, arvopaperimarkkinalaki ja sen nojalla annettu 

normitus sekä Helsingin Arvopaperipörssin ohjesääntö. Arvopaperimarkkinayhdistys ry on 

Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 

(Helsingin pörssi) joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on 

itsesäätelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yhtiöiden toimintamallit 

ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset ja läpinäkyvät. Yhdistyksen tehtävänä on hyvän 
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hallinnointitavan edistäminen. Yhdistys muun muassa hallinnoi, kehittää ja tarvittaessa päivittää 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 

 

Johdon palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyden merkitystä on tutkittu mm. Andjelkovic ym. 

(2002) artikkelissa, jossa todettiin suorituskyvyn ja palkkion välisen yhteyden olevan merkittävästi 

positiivinen niillä yrityksillä jotka julkistavat palkkatiedot aiemmin kuin lain vaatimana 

ajankohtana. Näin ollen palkkatietojen julkisuus voidaan nähdä olevan osakkeenomistajien kannalta 

hyödyllistä. Juuri tämän läpinäkyvyyden edistämiseksi on lainsäädännön ohella laadittu 

Arvopaperipörssin ohjesääntöjä sekä hyvän hallinnointitavan säädöksiä. Ylimmän johdon ja 

erityisesti toimitusjohtajan palkitsemisen läpinäkyvyyttä arvioitaessa harvemmin kiinnitetään 

huomiota vapaaehtoisiin eläkemaksuihin, vaikka niiden taloudellinen merkitys niin yritykselle kuin 

palkkion saajallekin voi olla hyvin suuri. Tämä johtuu valitettavan usein siitä, että ko. tietoa ei ole 

saatavilla (Ikäheimo ym. 2007, 28). Samassa vuonna 2007 valmistuneessa Ikäheimon ym. 

tutkimuksessa tarkasteltiin ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuutta valtionyhtiöissä ja 

osakkuusyhtiöissä. Kyseisen selvityksen perusteella havaittiin vapaaehtoisten eläkemaksujen selkeä 

voimakkaasti nouseva trendi. Vapaaehtoisia eläkemaksuja voidaan siis pitää toimitusjohtajien 

huomattavana palkan lisänä. Johtoryhmän jäsenten tilanne on huomattavasti maltillisempi, vaikka 

eläkemaksujen trendi on niissäkin nouseva. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, ongelma ja keskeiset rajaukset 
 

Tutkimuksen tavoitteena on, corporate governanceen liittyvän teorian ja 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnoiman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin avulla, 

verrata hyvän hallinnointitavan ohjeita, ja varsinkin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, 

Suomen keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitapaan. Tavoitteena on myös havaita 

mahdolliset poikkeavuudet keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitavassa ja ymmärtää 

syyt ja perustelut näille eroavaisuuksille. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on laatia tarvittaessa 

kehittämisehdotuksia keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitapojen kestävän kehityksen 

edistämisen varmistamiseksi. Keskinäisiä eläkevakuutusyhtiöitä Suomessa ovat Varma, Ilmarinen, 

Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola sekä Etera. Keskinäisyys tarkoittaa, että eläkevakuutusyhtiöissä 

osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva TyEL tai YEL – vakuutus. 

Lisäksi osakkaita ovat TyEL vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä sekä takuuosuuden omistajat. 
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Kaikilla näillä ryhmillä on oikeus käyttää valtaa yhtiökokouksissa. Tutkimuksen lisätavoitteena ja 

huomiona on keskinäisten vakuutusyhtiöiden vuosien 2005–2010 vuosikertomuksia tutkimalla, 

corporate governance -teorioiden kautta, saada käsitys keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden johdon 

palkkauksen läpinäkyvyydestä. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös vapaaehtoiset eläkemaksut 

toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisessa.  

 

Tutkimuksen avulla pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1). Missä määrin keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden julkisuuteen kerrottu hallinnointitapa ja 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n säätelemän hyvän hallinnointitavan periaatteet vastaavat toisiaan? 

 

2.) Miten ylimmän johdon palkkataso on vaihdellut keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden välillä, ja 

mitkä ovat keskeiset tekijät johdon palkkatason määrittelemisessä?  

 

Tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota siihen, miten keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

palkkauksen läpinäkyvyys on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimus rajataan 

käsittelemään ja kuvailemaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia, sen tuomia 

haasteita yrityksen toiminnalle sekä sen vaatimia muutoksia hyvän hallinnointitavan edistämiseksi 

yrityksen hallinnossa. Olennaisena osana tutkimusta on myös hallinnointikoodin vertaileminen 

keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitapaan. Tarkoituksena on lisäksi luoda 

kehitysehdotuksia, jotta mahdollisia eroavaisuuksia voitaisiin minimoida ja tarkoituksenmukaistaa. 

Lisäksi tarkoituksena on selvittää ylimmän johdon palkkatason vaihtelun suuruus keskinäisten 

eläkevakuutusyhtiöiden välillä sekä löytää keskeiset tekijät johdon palkkatason määrittelemisessä. 

Tutkimuksen lopussa keskitytään keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemisjärjestelmän 

läpinäkyvyyteen sekä vertaillaan sen kehittymistä vuosien 2005–2010 aikana.  

 

Aikaisempaa tutkimusta on aiheesta tehty melko paljon, mutta suurin osa on keskittynyt joko 

osakeyhtiöiden tai valtionyhtiöiden corporate governancen suositusten noudattamisen vertailuun. 

Noora Rannikko (2009) on kirjoittanut tutkimuksen, jossa hän syventyy vapaaehtoisiin 

eläkevakuutuksiin ja niiden läpinäkyvyyteen Suomessa ja Iso-Britanniassa. Rannikon tutkimus 

eroaa kuitenkin omasta tutkimuksestani maavertailu – näkökulman myötä sekä mm. sen kautta, että 

Rannikon tutkimuksessa on datan kerääminen tapahtunut pörssiyhtiöistä, eikä suinkaan 

keskinäisistä eläkevakuutusyhtiöistä. Niin ikään muita corporate governancen suosituksia kuin 

palkitsemisjärjestelmää ei ole ko. pörssiyhtiöiden hallinnointitapaan verrattu. Keskinäisten 
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eläkevakuutusyhtiöiden hyvän hallinnointitavan sekä palkitsemisjärjestelmän läpinäkyvyyden 

vertailu vuosien saatossa on siis uusi aihealue, eikä sitä ole tutkittu aiemmin Tampereen 

yliopistossa. 

 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. 

Kohdetta pyritään siis tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja myös tutkimani ilmiön 

ymmärtäminen on tärkeää. (Hirsijärvi ym. 1997, 161.) Tutkimus on empiirinen case – tutkimus, 

joka toteutetaan selvittämällä ja selostamalla järjestelmällisesti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 

hallinnointikoodin sisältöä sekä vertaamalla sitä sitten keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

julkisesti jaettavaan tietoon. Eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemisjärjestelmän läpinäkyvyyteen 

syvennytään vuosien 2005–2010 vuosikertomuksia vertailemalla. Teoreettisena viitekehyksenä 

tutkimuksessa käytetään corporate governance -kirjallisuudesta tuttua päämies – agenttiteoriaa sekä 

sidosryhmäteoriaa. Pro gradu -työssä käytetään myös primääriaineistoa sekä formaaleja lähteitä, 

kuten corporate governance – teoriaa, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia, 

Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden yleisesti Internet-sivuillaan jakamaa tietoa käyttämästään 

hallinnointitavasta sekä keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden vuosien 2005-2010 

toimintakertomuksia.  

 

Aineiston analyysissa pilkotaan, puretaan, kootaan, eheytetään, täydennetään ja hallitaan. Aineiston 

sisältöä koodaavalla jäsentämisellä tarkoitetaan kokonaisuuden pienempiin osiin jakamista ja 

näiden osien tarkastelemista. Työskentely ei silti jää vain tähän, vaan aineiston sisällöllisen 

jäsentämisen jälkeen tehdään synteesiä. Etsimisprosessia ohjaa kaiken aikaa tutkimusongelma: mitä 

aineistossa kerrotaan kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä – miten tutkimusongelmaan liittyvät 

löydökset saadaan tiivistettyä ja tulkittua eli peilattua oman ajattelun ja muiden ajattelun (teoriat, 

tutkimukset, näkökulmat) kanssa. Erilaiset analyyttiset tarkastelutavat ohjaavat erilaisten 

näkökulmien ottamiseen: realistisessa tarkastelutavassa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä aineistossa 

on ja mitä siinä kerrotaan tutkittavasta aiheesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

Sisällönanalyysissa aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta ovat kolme toisiinsa liittyvää, mutta 

samalla varsin erilaista osatehtävää, joiden eteen tutkija aineistonsa kanssa joutuu. Laadulliselle 

analyysille on tyypillistä, että aineisto ja tutkimusongelma ovat tiiviissä vuoropuhelussa keskenään. 

Aineisto tarjoaa harvoin suoria vastauksia tutkimusongelmaan, vaan tarvitaan analyyttisia 

kysymyksiä, jotka muotoutuvat ja tarkentuvat aineistoon tutustuttaessa. (Ruusuvuori ym. 2010, 12–

13.) Tutkimus, joka pysähtyy pelkkiin analyyttisiin johtopäätöksiin, jää vielä tavallaan kesken, sillä 
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tulosten liittäminen teoreettisiin näkökulmiin ja ajankohtaisiin käytännön ongelmiin avaa tutkimusta 

uudella tavalla lukijoilleen (Ruusuvuori ym. 2010, 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

2.1 Agenttiteoria 
 

Hartin (1995) mukaan corporate governancen aiheeseen liittyy kaksi perustavaa laatua olevaa 

taustaoletusta: agentuuriongelman olemassaolo ja täydellisen sopimuksen mahdottomuus. 

Corporate governance -kysymyksillä on taloudellista merkitystä, kun nämä kaksi taustaoletusta 

ovat voimassa. Agentuuriongelmalla tarkoitetaan intressieroja organisaation sidosryhmien, kuten 

omistajien ja yrityksen johdon välillä. Täydellisen sopimuksen kirjoittaminen puolestaan perustuu 

transaktiokustannuksiin, jotka muodostuvat erittäin suuriksi, ja näin tekevät täydellisen sopimuksen 

melkeinpä mahdottomaksi.  

 

Päämies – agenttisopimuksia ovat tyypillisesti esimerkiksi edustussopimukset ja työsopimukset. 

Tällaisessa sopimuksessa yksityiskohtainen sopimus päämiehen ja agentin välillä agentin 

velvollisuuksista on mahdoton tai ainakin vaikeasti toteutettava. Päämies – agenttisuhteelle on 

ominaista epäsymmetrinen informaatio, joka tarkoittaa sitä, että päämiehellä on huomattavasti 

vähemmän tietoa agentin käyttäytymisestä kuin agentilla itsellään. Näin agentti saattaa ajaa 

opportunistisesti omia intressejään ilman, että päämiehellä on mahdollisuutta sitä havaita. 

Päämiehellä ei ole mahdollisuutta havaita, tekikö agentti parhaansa hänen hyväkseen. (Mähönen ja 

Villa 2006, 87.) Phillipsin (2003, 19) mukaan agentuuriongelma tarkoittaa uhkaa, joka muodostuu 

riskin kantamisen erottamisesta päätöksenteosta. Huolenaiheena on, että ilman tätä moraalista 

pakkoa johtajat rikastuttaisivat itseään organisaation ja osakkeenomistajien kustannuksella. 

 

Kun yhtiön johto nähdään ensisijaisesti osakkeenomistajien agenttina, riskinä saattaa olla, että johto 

ei toimi yrityksen parhaaksi ja että johto ei onnistu maksimoimaan osakkeenomistajien taloudellisia 

etuja. Tähän riskiin liittyvät kustannukset ovat agentuurikustannuksia, ja juuri osakkeenomistajat 

kantavat viime kädessä nämä kustannukset. Riski realisoituu joko 1) osakkeenomistuksen aikana, 

jaettavien varojen ollessa vähäisemmät, kuin jos johto olisi toiminut tehokkaammin, 2) osakkeet 

myytäessä, jolloin ostaja maksaa osakkeista vähemmän, tai 3) yhtiötä likvidoitaessa, jolloin jako-

osa on pienempi. Olennainen osa agentuurikustannuksia ovat valvontakustannukset. Päämies – 

agenttiongelman ydin on siis siinä, että osakkeenomistajat eivät pysty tehokkaasti valvomaan 

yritysjohtoa. Erilaisilla tiedonantovelvollisuuksilla voidaan yrittää tasata päämies-agenttisuhteiden 

ongelmia, sillä intressiristiriidan todennäköisyys on sitä korkeampi, mitä vähemmän informaatiota 
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osakkeenomistajilla on käytettävissään. Tässä on tilinpäätösinformaatiota ja sen julkaisemista 

koskevien säännösten perusta, ja tästä syystä informaation laadulla on niin suuri merkitys 

yhtiöoikeudessa. (Mähönen ja Villa 2006, 87–88.) Tärkeintä agentti –teoriassa on valvonnan suuri 

rooli, sillä valvonta vähentää informaation epäsymmetriaa. Valvonta on kuitenkin kallista, joten 

todellinen ongelma ei ole siinä, valvotaanko toimintaa, vaan miten ja kuinka paljon valvotaan. 

(Douma ja Shreuder 2002, 135.) 

 

2.2 Sidosryhmäteoria 
 

Sidosryhmäteoriassa huomio kiinnitetään omistajista organisaatiota ympäröivään laajempaan 

kokonaisuuteen. Se on teoria organisaation johtamisesta ja etiikasta (Phillips 2003, 15). 

Sidosryhmäteoria on selväpiirteinen, koska se asettaa moraalin ja arvot selvästi keskeisiksi 

ominaisuuksiksi organisaation johtamisessa. Huomio kiinnitetään niihin sidosryhmiin jotka voivat 

auttaa tai estää organisaatiota saavuttamasta tavoitteitaan. (Phillips 2003, 16.) Huomioitaessa 

laajempi sidosryhmä omistajien sijaan, kuten työntekijät, luotonantajat, asiakkaat, tuottajat, hallitus 

ja paikallinen yhteisö, omistajafokus tulee vähemmän itsestään selväksi. Tästä huolimatta monet 

yritykset pyrkivät maksimoimaan omistajien arvon ottaen huomioon samaan aikaan laajemman 

sidosryhmän kiinnostuksen kohteet. Yksi syy omistajien asettamisessa muiden sidosryhmien edelle 

on siinä, että he vastaanottavat yhtiön jäännöskassavirran eli tuoton sen jälkeen, kun muut 

sidosryhmät, kuten luotonantajat ovat saaneet osuutensa. Tämä tarkoittaa sitä, että omistajilla on 

kiinnostus resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, jonka pitäisi olla myös koko 

yhteiskunnan etu. (Mallin 2004, 14.) 

 

Omistajat ja sidosryhmät voivat suosia erilaisia corporate governance -rakenteita ja 

valvontamekanismeja. On olemassa eroja esimerkiksi angloamerikkalaisen mallin ja saksalaisen 

mallin välillä, sillä ensimmäisessä painotetaan nimenomaan omistajien arvoa sekä hallitusta, joka 

koostuu pelkästään omistajien valitsemista johtohenkilöistä, kun taas saksalaisessa mallissa jollakin 

sidosryhmällä, kuten työntekijöillä, on lain mukaan oikeus saada edustaja hallituksen kokouksiin 

johtohenkilöiden rinnalle. 
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3 CORPORATE GOVERNANCE – HYVÄ HALLINNOINTITAPA 

 

Osakeyhtiön corporate governancessa on kyse niistä säännöistä, joilla varallisuus, valta ja vastuu 

jaetaan yhtiössä yhtiön keskeisten sidosryhmien eli osakkeenomistajien, yhtiön johdon ja velkojien 

kesken. Osakeyhtiölaki (624/2006, OYL) on tämän sääntelyn ydin. Mähösen ja Villan (2006, 2), 

mukaan tärkeimpiä kysymyksiä, joita osakeyhtiön corporate governance koskee, ovat 

hallinnoimisoikeudet yhtiössä. Osakkeenomistajilla keskiössä on heidän äänioikeutensa, koska 

äänioikeus määrittelee viime kädessä sen, kuinka osakkeenomistaja voi käyttää valtaa yhtiössä. 

Äänioikeuden määrä ja kohdentuminen määrittelevät määräysvallan yhtiössä.  

 

Corporate governancea koskevia säännöksiä on osakeyhtiölain lisäksi ainakin yleisissä sopimus- ja 

kauppa- sekä erityisemmissä arvopaperimarkkinanormeissa ja insolvenssioikeudellisissa normeissa. 

Parhaat menettelytavat tulevat esille hyvän hallintotavan periaatteista ja itsesäätelystä, kuten HEX 

Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton Corporate Governance 

työryhmän vuonna 2003 julkaisemasta suosituksesta listayhtiöiden hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmistä (corporate governance). (Mähönen ja Villa 2006, 1-2.) Eri maiden 

hallinnointikoodit ovat yleisesti saaneet alkunsa läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden tarpeesta 

sekä halusta kasvattaa niin potentiaalisten kuin nykyistenkin sijoittajien luottamusta 

arvopaperimarkkinoilla. Hallinnointikoodeja on usein kehitetty erilaisten kriisien, kuten 

finanssikriisien tai hallitusten romahtamisien seurauksena. (Mallin 2004, 19.) 

 

Omistajaohjauksen pitkäaikaisempana muutostrendinä on osakemarkkinoiden kansainvälistyminen, 

ja Suomessa ollaankin vauhdilla siirtymässä kohti amerikkalaista omistajalähtöistä yrityskulttuuria 

koko suomalaisen yrityskentän saralla. Samalla kun omistus on kansainvälistynyt, se on myös 

institutionalisoitunut, eli pörssiyhtiöiden suuriksi omistajiksi ovat tulleet suuret instituutiot, minkä 

vuoksi itse omistuksen kohteen sijaan olennaiseksi on noussut tuotto. Yhdysvalloissa corporate 

governance -säätelyä on alettu laajasti lisätä, millä on suoria ja välillisiä vaikutuksia myös 

Suomeen. Yksi syy liikkeeseen on talouden kuplan puhkeaminen, sillä kun informaatiokuilu johdon 

ja sijoittajan välillä on ollut suuri, on sijoittajilta voinut tulla rahaa hyvällä tarinalla tulevaisuudesta. 

Tästä johtuu, että sijoittajat ovat nyt entistä enemmän varuillaan ja vaativat jollakin tavalla 

kontrolloitua tietoa. Kansainvälistymisen, omistuksen pirstoutumisen ja arvomaailman 

amerikkalaistumisen myötä sijoittajaviestinnän määrän ja oikeellisuuden merkitys on kasvanut. 

Tiukimmin suomalaisten yritysten antaman informaation läpinäkyvyyttä, ja siis riittävää ja oikeaa 
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sijoittajaviestintää, vaativat ulkomaiset, ammattimaiset suursijoittajat. Näkyvä muutos ajassamme 

on myös tilintarkastajien riippumattomuuden merkityksen korostuminen. Viime vuosikymmenten 

Suomessa on tilintarkastajien riippumattomuus usein ollut kyseenalaista siinä mielessä, että toimiva 

johto on monesti käytännössä valinnut tilintarkastajat ja tilintarkastussuhteen säilyminen on 

edellyttänyt toimivan johdon luottamusta. (Hirvonen ym. 2003, 25–28.) 

 

Corporate governance voidaan jakaa kahteen osaan: ulkoiseen ja sisäiseen corporate 

governanceen. Edellinen tarkoittaa osakemarkkinoiden käyttäytymistä yhtiöön päin, ja 

jälkimmäisellä voidaan tarkoittaa yrityksen toimintaa yhtiökokousten välillä ja omistajien 

vaikutusta yrityksen johtamistapaan niin, että omistajien tavoitteet toteutuvat yrityksen strategiassa 

ja operatiivisen toiminnan ohjaamisessa. Ulkoista corporate governancea voidaan kuvata termillä 

omistajaohjaus ja sisäistä corporate governancea termillä omistajalähtöinen johtaminen (VBM, 

value based management). (Hirvonen ym. 2003, 28.) 

 

3.1 Hallinnointikoodin tavoite ja soveltaminen yhtiön sisäisenä 

toimintatapana 

 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 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. Hyvä hallinnointitapa 

edistää suomalaisten listayhtiöiden menestystä, ja tähän kehitetty hallinnointikoodi antaakin 

kokonaiskuvan suomalaisten listayhtiöiden hallinnointijärjestelmän keskeisistä periaatteista. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 

 

Koodi on tarkoitettu Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi, jollei se ole 

ristiriidassa yhtiön kotipaikan pakottavien säännösten kanssa. Pääosa suosituksista koskee 

konsernin emoyhtiötä, vaikkakin monet ohjausta, valvontaa, raportointia ja tiedottamista koskevat 

suositukset selostuksineen kattavat yhtiön koko konsernin. Koodi on laadittu noudatettavaksi ns. 

noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti niin, että yhtiön tulee noudattaa koodin kaikkia 

suosituksia. Yhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisestä suosituksesta, mutta sen on kuitenkin selkeästi 

ilmoitettava poikkeaminen sekä syy siihen. Noudata tai selitä -periaate antaa yhtiöille joustovaraa 
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koodin soveltamisessa. Yhtiö voi poiketa koodin yksittäisestä suosituksesta esimerkiksi omistaja- 

tai yhtiörakenteen takia. Selkeä ja laadukas perustelu vahvistaa luottamusta ja läpinäkyvyyttä yhtiön 

tekemää ratkaisua kohtaan, ja sen avulla osakkeenomistajat ja sijoittajat voivat arvioida 

poikkeamista. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 

 

3.2 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukset 

3.2.1 Yritysten ohjaus ja hallinto 

 

Aikaisemmasta käsityksestä poiketen joissakin kirjoituksissa omistajaohjaus ymmärretään lähes 

corporate governancen synonyymiksi, jolloin myös yrityksen sisäinen ohjaus nähdään osana 

omistajaohjausta. Yrityksen sisäinen ohjaus saatetaan nähdä osana omistajaohjausta, jolloin se on 

ikään kuin omistajaohjauksen toinen vaihe. Omistajaohjaus kulkee siis hallituksen ja 

toimitusjohtajan kautta yrityksen strategiseksi päätöksentekomalliksi. (Hirvonen ym. 2003, 28.) 

 

Ulkomaiset yritysskandaalit ja aikaisemmin mainittu omistuksen kansainvälistyminen ovat 

johtamassa siihen, että yritysten hallitusten jäsenten valintaan kiinnitetään entistä enemmän 

huomiota. Omistajat siis tulevat vaatimaan entistä konkreettisemmin ja läpinäkyvämmin, että 

yrityksen hallitukseen valitaan henkilöitä, jotka aidosti edustavat yrityksen päätöksenteossa 

omistajaintressiä. (Hirvonen ym. 2003, 26–27.) 

 

Osakeyhtiö on yritystoiminnan muodoista ylivoimaisesti merkittävin, ja näin kaikki Helsingin 

Pörssissä noteeratut yritykset ovatkin osakeyhtiöitä. Osakeyhtiön ylivertaisena tavoitteena on voiton 

tuottaminen osakkeenomistajille. Tyypillistä on, että osakeyhtiöissä osakkeenomistajat eivät ole 

henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Vaikka siis osakeyhtiö palveleekin kaikessa 

olennaisessa osakkeenomistajien intressejä, se on kuitenkin juridisesti irrallinen, itsenäinen 

taloudellinen ja organisatorinen yksikkö. Kaikilla osakeyhtiöillä on oltava yhtiökokous, hallitus ja 

tilintarkastaja. Myös toimitusjohtaja on oltava kaikilla osakeyhtiöillä, joiden osakepääoma tai 

enimmäispääoma on vähintään 80 000 euroa. Yhtiön johdon muodostavat siis oikeuden silmissä 

hallitus, toimitusjohtaja ja mahdollinen hallintoneuvosto. (Hirvonen ym. 2003, 87–88.) 

 

Osakkeenomistajilla on yhtiössä ylin päätösvalta, ja siksi osakeyhtiö toimii ennen kaikkea 

osakkeenomistajiensa hyväksi. Tätä päätösvaltaa osakkeenomistajat voivat sitten käyttää 
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yhtiökokouksissa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksella on yhtiökokouksissa aina ylin 

päätösvalta. Tätä ei kuitenkaan tule ymmärtää niin, että yhtiökokous voisi päättää kaikista yhtiön 

asioista, vaan osakeyhtiölaki määrää kullekin toimielimelle omat itsenäiset tehtävänsä. Omasta 

hierarkkisesta asemastaan huolimatta yhtiökokous voi siis päättää ainoastaan osakeyhtiölain sille 

sallimista asioista. Pitkällä aikavälillä ylin päätösvalta kuitenkin katsotaan olevan yhtiökokouksella, 

sillä se voi nimittää ja erottaa hallituksen.  

 

Yhtiökokous ja hallitus toimivat yhteistyössä, ja näin yhtiökokous voi antaa hallitukselle ohjeita, 

joita hallitus on velvollinen noudattamaan, jos ohjeet ovat lainmukaisia. Nämä ohjeet eivät 

kuitenkaan voi olla niin yksityiskohtaisia, että hallitus menettäisi todellisen itsenäisyytensä. 

Operatiivinen valta kuuluu yhtiössä hallitukselle, sillä ei ole mahdollista, että osakkeenomistaja 

päättäisi yhtiön liiketoimintaan kuuluvista asioista ja hallituksen jäsenet kuitenkin vastaisivat niistä 

laajan vahingonkorvausvastuun puitteissa. Omistajaintressin pätevä hoitaminen edellyttää, että 

osakkeenomistajalla on riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta ja käyttäytymisestä. Kuitenkin 

myös yhtiön etu saattaa poiketa yksittäisten osakkeenomistajien eduista ja pyrkimyksistä. 

Osakeyhtiöoikeudessa onkin annettu osakkeenomistajille tietty tiedonsaantioikeus ja toisaalta taas 

tiedonsaantioikeudelle on luotu tietyt rajat. (Hirvonen ym. 2003, 89–97.) Osakkeenomistajien 

saataville on asetettava ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista ja pidettävä tieto 

saatavilla ainakin yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Näillä etukäteisillä tiedoilla 

osakkeenomistajat voivat arvioida, osallistuvatko yhtiökokoukseen, ja he voivat päättää 

äänestyskäyttäytymisestään. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) Osakeyhtiölain mukaan 

yhtiökokouksen koolle kutsuminen on yleensä hallituksen tehtävä. Kokouskutsu määrää sen, mitä 

asioita yhtiökokous voi päättää, ja hallituksella on velvollisuus valmistella yhtiökokouksessa 

määriteltäviä asioita. (Hirvonen ym. 2003, 89–97.) 

 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja 

valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset 

tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus 

varmistuu myös siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot hyvän 

hallinnointitavan mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on siis edistää yhtiön ja sen kaikkien 

osakkeenomistajien etua. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) Osakeyhtiön hallituksen tehtävänä 

on sekä yhtiön sisäinen hallinto että yhtiön edustaminen. Hallituksen tehtäviin kuuluu hallinnon ja 

toiminnan asianmukainen järjestäminen. Sen on tärkeää antaa tarpeelliset ohjeet toimitusjohtajalle 

ja valvoa toimitusjohtajan ja tämän alaisten toimia. Hallituksen laajaa päätäntävaltaa seuraa myös 
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laaja vastuu. Hallituksen jäsen voi joutua vastuuseen yhtiötä, osakkeenomistajaa tai muuta henkilöä 

kohtaan. Tämä vastuu voi olla siviiliperusteista tai rikosperusteista. (Hirvonen ym. 2003, 102–111.) 

 

Mikäli hallituksessa on enemmän kuin yksi jäsen, täytyy joku varsinaisista jäsenistä valita 

puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävänä on hallituksen koolle kutsuminen. Tästä syystä 

puheenjohtajan onkin pidettävä tiivistä yhteyttä toimitusjohtajaan ja muuhun yhtiön toimivaan 

johtoon. (Hirvonen ym. 2003, 102–111.) 

 

Lain mukaan suurissa osakeyhtiöissä on oltava toimitusjohtaja, joka hallituksen alaisuudessa vastaa 

yhtiön juoksevasta toiminnasta. Toimitusjohtaja ei ole yhtiöön työsuhteessa, vaan hänen suhteensa 

yhtiöön on osakeyhtiöoikeudellinen. Varatoimitusjohtaja toimii toimitusjohtajan sijaisena silloin, 

kun toimitusjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään. (Hirvonen ym. 2003, 111–114) 

Toimitusjohtaja saa ryhtyä laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja 

vastaa myös yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 

 

3.2.2 Palkitseminen 

 

Hyvän hallinnointitavan toteuttamisessa olennaisena välineenä on toimiva palkitsemisjärjestelmä. 

Sen avulla pyritään lisäämään yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon motivaatiota 

toimia yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Peruspalkkauksen lisäksi 

palkitsemisjärjestelmään kuuluvat yhtiön tuloksen kehitykseen sidotut palkitsemisjärjestelmät, 

eläkejärjestelyt sekä osake- ja osakeperusteiset palkitsemisjärjestelmät. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 

 

Nykypäivänä vahvistuvaan omistajalähtöiseen johtamiseen kuuluvat osakejohdannaiset 

palkitsemisjärjestelmät, joissa yhtiön johdon kannustimet ankkuroidaan omistajien varallisuuden 

kasvattamiseen. Yksipuolisessa vanhassa palkitsemisjärjestelmässä yrityksen johdon menestymisen 

mittareina olivat enemmän yrityksen koon kasvattaminen tai riskien minimoiminen. Nyt 

kiinnitetään enemmän huomiota palkitsemisen oikeaan mitoittamiseen ja oikeaan rakenteeseen. 

Palkitsemisjärjestelmä on tärkeässä osassa houkuttelemassa juuri oikeanlaista osaamista yrityksen 

palvelukseen, sen avulla pystytään myös sitouttamaan avainhenkilöt yritykseen. 

Palkitsemisjärjestelmän tulee myös johdattaa johtoa tekemään osakkeenomistajien intressien 
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mukaisia päätöksiä riittävän pitkällä aikavälillä. Palkitsemisjärjestelmä ei saa kannustaa 

epäeettiseen tai lyhytnäköiseen toimintaan. (Hirvonen ym. 2003, 25.) 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. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.)  

 

Nykypäivänä johtajien palkitsemisjärjestelmät ovat julkisia, mikä johtuu pitkälti hyvän 

yrityskulttuurin läpinäkyvyydestä. Tällä tavalla oikea kannustinjärjestelmä nivoutetaan oikeaan 

sijoittajaviestintään. Erityisesti ABB-skandaali, jossa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 

kuittasivat yhtiöltä suuria eläkkeitä, on johtanut siihen, että ammattisijoittajat vaativat täsmällistä 

tietoa yritysjohdolle sovituista palkkioista. ABB:n eläkejärjestelyt on hyvä esimerkki 

kompensaatiosta, jota ei ollut viety yhtiökokouksen tai edes hallituksen ratkaistavaksi. Nykyisin 

palkkiojärjestelmän täytyy olla läpinäkyvä. Sijoittajat arvioivat yritystä juuri palkkiojärjestelmän 

pohjalta. Se on näin myös osa julkisuuspeliä ja osa yrityksen imagon rakentamista. Palkat ja 

palkkiot kuuluvat nyky-yhteiskunnassa julkisen keskustelun ydinalueelle. (Hirvonen ym. 2003, 25–

26.)  

 

Ylimmän johdon palkitseminen on yksi omistajaohjauksen keskeisimpiä välineitä. Sijoittajien 

tavoitteena on omien ja toimivan johdon etujen saaminen sillä tavoin samansuuntaisiksi, että 

sijoittajat voivat luottaa johdon ajavan myös omistajien etuja. Omistajat ovat lisänneet 

mielenkiintoaan ylimmän johdon palkitsemiseen myös sen tosiasian myötä, että varsinkin 

Yhdysvalloissa johdon palkitseminen on karannut monen yhtiön hallituksen käsistä, sillä jopa 

tappiolliset yritykset ovat maksaneet johtajilleen korkeita kannustinpalkkioita.  Suomessakin, 

yritysjohdon kansainvälisen osaamisen ja liikkuvuuden lisääntyessä, palkkauksen on oltava 

kilpailukykyistä. Muuten Suomessa toimivat yritykset eivät pysty hankkimaan ja pitämään 

palveluksessaan korkeatasoisia johtajaresursseja. Suomessa on erityisesti kiinnitetty huomiota 

ansiotason nousuun kymmenen viime vuoden aikana. Tässä tarkastelussa on kuitenkin jäänyt 

huomioimatta, että kymmenen vuotta sitten maassamme ei vielä ollut sellaisia globaaleja 

suuryrityksiä kuin nyt. Ajoittain on Suomessa myös kritisoitu voimakkaasti johdon 

optiojärjestelmiä ja moitittu yritysten johtoa ahneudesta. Kuitenkin kansainvälisesti vertaillen 

suomalaisten yhtiöiden optiojärjestelmät ovat toimineet hyvin. (Hirvonen ym. 2003, 251–259.) 
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Monet muutkin kansainväliset, lakia alemmat säädökset ohjaavat yritysten toimintaa ja vaikuttavat 

siis omalta osaltaan siihen, minkä sisältöistä yrityksen taloudellinen raportointi on palkitsemisen 

läpinäkyvyyden näkökulmasta. Kansallista lainsäädäntöä käydään tutkielmassa läpi luvussa 4 ja 

palkitsemisen raportointiin liittyvää sääntelyä kansainvälisten tilinpäätösstandardien osalta (IAAS, 

IFRS) käsitellään luvussa 7. 

                                                                                                                       

3.2.3 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja 

tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. 

Liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta ovat niin ikään tärkeä osa 

sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen avulla hallitus pystyy tehostamaan 

valvontavelvollisuuksiensa hoitamista. Hallituksen on siis huolehdittava siitä, että yhtiössä on 

määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) Osakeyhtiössä valvonnan osa-alueet ovat sisäinen valvonta ja 

ulkoinen valvonta. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus ja toimitusjohtaja joko itse tai avustajia 

käyttäen. Tarkoituksena on, että yhtiön tavoitteet saavutetaan, sen resursseja käytetään 

taloudellisesti ja tehokkaasti, yhtiön toimintaan liittyviä riskejä hallitaan riittävästi, yhtiön 

raportointijärjestelmät tuottavat luotettavaa tietoa ja että yhtiön toiminta on säännösten ja muiden 

normien mukaista. Ulkoinen valvonta puolestaan käsittää lakisääteisen tilintarkastuksen ja julkisen 

valvonnan, jota suorittavat erinäiset tahot, kuten veroviranomaiset, Rahoitustarkastus ja 

Vakuutusvalvontavirasto (vuodesta 2009 alkaen Finanssivalvonta). Toiminnallisesti sisäinen 

valvonta käsittää sisäisen valvontajärjestelmän ja sisäisen tarkastuksen. Hallitus ja johto ratkaisevat, 

miten organisointi suoritetaan, millainen sisäinen valvontajärjestelmä luodaan ja mikä on sisäisen 

tarkastuksen rooli arvioitaessa sisäisen valvonnan toimivuutta. Hallituksen on oltava 

valvontatehtävässään oma-aloitteinen ja aktiivinen, ja tästä syystä asianmukainen valvonta ei saa 

jäädä pelkästään toimitusjohtajalta saadun informaation varaan. Hallituksen on näin selvitettävä 

asiat, joita voidaan pitää merkityksellisinä, ja sen on myös luotettava siihen, että sille toimitetut 

raportit ovat oikeita ja riittäviä ja että vain olennainen tieto raportoidaan. Yhtiössä on aina oltava 

asianmukainen ja toimiva sisäinen valvontajärjestelmä, sillä ilman sitä hallituksen ei ole mahdollista 

vastata valvontatehtävästään. Kyseessä on laaja, yhtiön päivittäisten toimintojen sisään rakennettu 

valvontajärjestelmä, joka sisältää valvontaympäristön, toimenpiteet sekä riittävän ja selkeän 

raportoinnin. Valvontaympäristö käsittää hallituksen jäsenten ja johdon yleisen asennoitumisen, 
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tietoisuuden ja toimenpiteet, jotka liittyvät sisäiseen valvontajärjestelmään. Myös koko 

valvontajärjestelmän merkitys yhtiölle on tärkeä osa valvontaympäristöä. Hyvin suunniteltu 

valvontajärjestelmä vähentää riskejä ja lisää raportoinnin luotettavuutta tilinpäätöksen virheisiin 

sekä yhtiön varallisuuden menettämiseen. Riskienhallinta yleisesti on tärkeä osa sisäistä valvontaa. 

(Hirvonen ym. 2003, 219–224.) 

 

Sisäisen valvontajärjestelmän luotettavuuteen vaikuttaa osaltaan se, miten tarkastustoiminta on 

yhtiön sisällä kokonaisuutena järjestetty. Suurimmissa yhtiöissä onkin oma sisäinen tarkastaja tai 

sisäisen tarkastuksen osasto. Sisäisen tarkastuksen mahdollisuudet lisäarvon tuottamiseen ja 

rakentavaan yhteistyöhön yhtiössä parantuvat, kun sisäinen tarkastus tekee oikeita asioita ja sen 

tehtävät ja rooli ovat myös organisaatiossa selviä. Sisäisten tarkastajien tehtävien laatuun vaikuttaa 

erityisesti tarkastajien kokemus.  Riski niukoin resurssein toteutetussa sisäisessä tarkastuksessa 

onkin siinä, että tehtävät suuntautuvat pikemmin tarkastajan osaamisen kuin yhtiön todellisten 

tarpeiden mukaan. Sisäisten tarkastajien ja tilintarkastajien yhteistyö lisää yhtiön näkökulmasta 

koko tarkastustoiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.   (Hirvonen ym. 2003, 219–

224.) Yhtiön on selostettava markkinoille, miten sisäisen tarkastuksen toiminto on yhtiössä 

järjestetty. Tässä selostuksessa on kuvattava sisäisen tarkastuksen toiminnon organisointi ja 

tarkastustyössä noudatettavat keskeiset periaatteet, kuten raportointiperiaatteet. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 

 

Yhtiön toimintaan liittyvien riskien hallinta on osa sisäistä valvontaa. Hallituksen tärkeimpiin 

tehtäviin kuuluu se, että yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit ovat 

hallinnassa. Riskienhallinnan keskeisinä motiiveina ovat yhtiön olemassaolon ja toiminnan 

jatkuvuuden turvaaminen. Riskien tunnistaminen on riskienhallinnan lähtökohta. Riskillä 

tarkoitetaan ei-toivotun tapahtuman todennäköisyyttä, sillä jos riski toteutuu, siitä seuraa vahinko ja 

kustannuksia yhtiölle. Riskit voidaan nähdä yhtiön kannalta pääasiassa uhkina, mahdollisuuksina ja 

epävarmuuksina. Näitä tekijöitä pyritään hallitsemaan tietoisesti, suunnitelmallisesti ja 

järjestelmällisesti. Riskejä voidaan välttää ja näin riskin todennäköisyyttä pyritään pienentämään 

riskin jakamisella ja vahingontorjunnalla tai riski pyritään poistamaan kokonaan esimerkiksi 

siirtämällä sopimuksella toiselle osapuolelle. (Hirvonen ym. 2003, 229–235.) Myös riskienhallinta 

edellyttää toimintaperiaatteiden määrittämistä, jonka jälkeen ajankohtaista on riittävän tiedon 

antaminen valvonnan seuraamisen edesauttamiseksi. Lainsäädäntö edellyttää, että toimintakertomus 

sisältää arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Myös osavuosikatsauksissa ja 
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tilinpäätöstiedoissa on kuvattava liiketoimintaan liittyviä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 

 

3.2.4 Tilintarkastus ja tiedottaminen 

 

Agenttiteorian mukaan, jota on käsitelty luvussa 2.1., päämies-agenttiongelmaan liittyy 

epäsymmetrisen informaation ongelma eli se, että johdolla on ylivoimaisesti enemmän tietoa 

yhtiöstä kuin osakkeenomistajilla. Koska osakkeenomistaja ei itse kykene varmistumaan johdon 

antaman informaation luotettavuudesta, on varmistaminen annettu tilintarkastajan tehtäväksi. 

Tilintarkastuksen tehtävänä on siis vahvistaa annetun informaation luotettavuus ja turvata näin 

omistajien tiedonsaantitarpeet. Jotta omistajat voisivat käyttää heille lain mukaan kuuluvaa 

päätöksentekovaltaa ja tehdä oikeita päätöksiä, on heidän saatava tilinpäätöksen ja 

tilintarkastuskertomuksen kautta tietoja yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Jotta tämä olisi mahdollista, on päätösten pohjana olevan tilinpäätösinformaation oltava 

mahdollisimman luotettavaa. (Hirvonen ym. 2003, 116–117.) 

 

Tilintarkastuksella on muiden sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen selvästi yhteiskunnallinenkin 

tehtävä. Ajan kuluessa tilintarkastuksen merkitys on nimittäin kasvanut yhtiön muille sidosryhmille, 

kuten velkojille, sopimuskumppaneille, viranomaisille, henkilöstölle ja potentiaalisille sijoittajille. 

Myös nämä tahot hyötyvät tilintarkastuksesta taloudellisen informaation luotettavuuden 

varmistajana. (Hirvonen ym. 2003, 116–117.) Tilintarkastajalla on tärkeä asema 

osakkeenomistajien asettamana tarkastuselimenä. Osakkeenomistajat saavat sen avulla 

riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu ja yhtiön 

hallinto sekä kirjanpito hoidettu. Tilintarkastuksen kilpailuttaminen ja ylipäätään tarkastajan 

määräaikainen vaihtaminen saattavat edistää tilintarkastuksen tehokkuutta ja riippumattomuutta. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) ”Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus sisältää yhtiön 

tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen” (Hirvonen ym. 2003, 128). 

 

Luotettava ja ajantasainen tiedotus on listayhtiöiden hallinnoinnin edellytys. Tämä tukee 

osakkeiden oikeaa hinnanmuodostusta ja edistää luottamusta arvopaperimarkkinoitakin kohtaan. 

Yhtiön antamien tärkeiden tietojen avulla voidaan arvioida yhtiön hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmän toimintaa ja tehdä omistusta koskevia päätöksiä. Tiedonsaantimahdollisuuksia ja 

läpinäkyvyyttä edistää selkeä ja sähköinen tiedonjakelu. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 
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Listatulla yhtiöllä on verrattain laaja velvollisuus antaa tietoja yhtiön taloudellisesta asemasta, sillä 

tämä tiedonantovelvollisuus perustuu arvopaperimarkkinalakiin ja Helsingin Arvopaperipörssin sen 

nojalla antamiin sääntöihin. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on turvata se, että kaikilla 

markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti käytettävissään riittävä ja oikea tieto listatun arvopaperin 

liikkeeseenlaskijasta ja listatusta arvopaperista niin, että osakkeiden ja muiden listattujen 

arvopapereiden arvo voidaan tältä osin perustellusti määrittää. Tarkoituksena on, että yhtiön antama 

tieto on perustana sijoittajien, sekä nykyisten että potentiaalisten, arvion muodostamiselle listatusta 

arvopaperista. Toimitusjohtaja ja hallitus ovat osakeyhtiössä vastuussa tiedonantovelvollisuuden 

täyttämisestä. Yhtiön on julkistettava tiedot ja päätökset, jotka ovat omiaan olennaisesti 

vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Tiedot eivät saa johtaa sijoittajaa harhaan, ja siispä ne tulee antaa 

eteenpäin täydellisinä. Myös johdonmukaisuutta on noudatettava, sillä tietojen on oltava 

perusteltuja ja sellaisia, että niiden perusteella voidaan arvioida päätöksen tai tapahtuman vaikutusta 

yrityksen taloudelliseen asemaan ja tulevaan toimintaan. Tavoitteena on siis, että informaatio on 

jatkuvaa, johdonmukaista ja ajantasaista.  

 

Tiedonantovelvollisuus voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, ensimmäisessä vaiheessa se tiivistyy 

arvopapereiden listauksesta tai tarjoamisesta tehtävään esitteeseen, joka lasketaan yleiseen tietoon 

pörssin ja keskeisten tiedotusvälineiden välityksellä samanaikaisesti. Toinen vaihe puolestaan 

muodostuu jatkuvaluonteisesta tiedonantovelvollisuudesta eli listatun yhtiön jatkuvasta ja 

säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. Tämä tarkoittaa listattujen yhtiöiden säännöllisesti 

julkistamia taloudellisia katsauksia eli osa-vuosikatsauksia, tilinpäätöstiedotteita ja tilinpäätöksiä.   

Rahoitustarkastus valvoo tiedonantovelvollisuuden täyttymistä yleensä, ja pörssi valvoo 

ohjesääntöjen noudattamista. Tilinpäätös, osavuosikatsaus ja listalleottoesite ovat tärkeimmät tavat, 

joilla yhtiö antaa tietoa toiminnastaan osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille, kuten velkojille, 

viranomaisille, henkilöstölle ja potentiaalisille sijoittajille. Se onkin tästä syystä hallituksen 

tärkeimpiä tehtäviä. Itse käytännössä tilinpäätöksen ym. raportin laatii hallituksen sijaan 

toimitusjohtaja ja muu talousjohto varmistaen, että se sisältää oikeat ja riittävät tiedot yhtiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (Hirvonen ym. 2003, 132–144.) 

 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2008) mukaan Internet-sivuilla olevan 

sijoittajainformaation avulla osakkeenomistajat ja muut sijoittajat saavat tietoa yhtiöstä. Kyseiseen 

suositukseen on koottu koodin eri suosituksissa Internet-sivuilla esitettäväksi edellytetyt tiedot, 

joiden esittäminen edistää sijoittajien tiedonsaantia yhtiöstä. Yhtiön on esitettävä Internet-sivuillaan 

mm. seuraavat asiat: 
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 yhtiökokouskutsu ja erinäisiä tietoja ennen yhtiökokousta  

 yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa 

yhtiökokouksen päätöstä 

 

 hallituksen jäsenten ja jäsenehdokkaiden henkilötiedot 

 hallituksen ja valiokuntien työjärjestysten keskeinen sisältö 

 

 toimitusjohtajan ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden henkilötiedot 

 toimitusjohtajasopimuksen taloudelliset etuudet 

 johdon organisaatio sekä johtoryhmän kokoonpano, tehtävät ja jäsenten vastuualueet 

 

 hallituksen jäsenen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet  

 toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä ja sen periaatteet 

 toimitusjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan taloudelliset etuudet 

 

 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet 

 periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty 

 hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä 

 sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestäminen 

 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008, 23–24.) 

 

Yhtiön toiminnasta on mahdollista saada kokonaiskuva avoimen ja selkeän sijoittajainformaation 

esittämisen kautta. Olennaista on, että asiakokonaisuudet on määritelty selkeästi ja että ne ovat 

helposti löydettävissä yhtiön Internet-sivuilla. Tiedot voidaan esittää erilaisia teknisiä ratkaisuja 

hyödyntäen. On myös tärkeää, että Internet-sivuilla olevat tiedot ovat ajantasaisia ja että niitä 

päivitetään yhtiön käytännön mukaan tietyin väliajoin, erityisesti varsinaisen yhtiökokouksen 

jälkeen. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 
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4 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 

 

Suomen eläketurva koostuu pääasiassa ansiotyöhön perustuvasta työeläkkeestä ja vähimmäisturvan 

tarjoavasta, asumiseen perustuvasta kansaneläkkeestä. Työnantajakohtaista tai 

työmarkkinasopimuksiin perustuvaa sekä yksilöllisiin vakuutuksiin perustuvaa eläketurvaa on 

Suomessa vähän verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että 

lakisääteisessä työeläkejärjestelmässä ei ole eläkkeen perusteena olevien ansioiden tai eläkkeen 

ylärajaa. Vuoden 2005 alusta tuli voimaan työeläkkeiden suurin uudistus järjestelmän 

syntyvaiheiden jälkeen. Mittavassa työeläkeuudistuksessa merkittävimpiä muutoksia olivat koko 

työuran ansioiden huomioon ottaminen eläkkeen perusteena olevassa palkassa, vanhuuseläkeiän 

muuttuminen joustavaksi ikävälillä 63–68, varhaiseläkkeiden ikärajojen nosto, työttömyys- ja 

yksilöllisen varhaiseläkkeen poisto kokonaan sekä elinajan pitenemisen vaikutuksen huomioon 

ottaminen eläkkeen määrässä. Uudistuksen jatkona tehtiin vuoden 2007 alusta voimaan tullut 

kokonaisuudistus, jossa kolme yksityisen sektorin palkansaajia koskevaa eläkelakia yhdistettiin 

yhdeksi Työntekijän eläkelaiksi (TyEL). Uudistuksella ei ole juurikaan vaikutusta eläketurvan 

sisältöön. (Eläketurvakeskus 2011.) 

 

Suomessa lähes kaikki ansiotyö kuuluu eläketurvan piiriin. Omat eläkelakinsa on yrittäjillä, 

maatalousyrittäjillä, merimiehillä, julkisen sektorin työntekijöillä ja evankelis- luterilaisen 

seurakunnan työntekijöillä. Lait tarjoavat pitkälti Työntekijän eläkelakia vastaavan eläketurvan. 

Vuoden 2005 alusta tehdyt laajennukset palkattomien aikojen huomioon ottamisessa parantavat 

erityisesti naisten työeläketurvaa. Työ- ja kansaneläkejärjestelmän etuuslajit ovat pitkälti samat. 

Kansaneläke turvaa vähimmäiseläkkeen, jos työeläkettä ei ole tai se jää pieneksi. Järjestelmät 

turvaavat toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden, perheenhuoltajan kuoleman ja ikääntyneen 

henkilön työttömyyden varalta. Työeläkelait mahdollistavat myös työskentelyn osa-aikaisesti ja osa-

aikaeläkkeen saamisen poisjääneen palkan tilalle. Työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu. 

Työeläketurvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt 

sekä maatalousyrittäjien ja merimiesten erityiseläkelaitokset, joita koordinoi Eläketurvakeskus ja 

valvovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston 

yhdistymisen jälkeen Finanssivalvonta (Fiva). Lisäksi julkisella puolella on omat 

työeläkelaitoksensa. Kansaneläkejärjestelmää hallinnoi eduskunnan valvonnan alainen 

Kansaneläkelaitos. (Eläketurvakeskus 2011.) 
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Suomessa lakisääteinen eläketurva koostuu työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Työeläkettä karttuu 

työtä tekemällä. Kansaneläke takaa vähimmäistoimentulon niille, jotka eivät saa työeläkettä tai 

joilla se jää hyvin pieneksi. (Varma 2011.) Työeläketurvan rahoittavat työnantajat ja työntekijät 

yhdessä. Lisäksi valtio osallistuu yrittäjien ja merimiesten eläketurvan rahoitukseen. 

Kansaneläkkeet rahoitetaan pelkästään verovaroin, sillä työnantajan kansaneläkemaksut poistuivat 

1.1.2010. Tarkoituksena on näin alentaa sekä yksityisen että julkisen alan työnantajien 

työvoimakustannuksia ja lieventää lomautus- ja irtisanomispaineita (Kela 2011.). Yksityisalojen 

työeläkejärjestelmässä on ollut jo järjestelmän alkuvaiheista 1960-luvulta lähtien käytössä osittain 

rahastoiva järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että noin neljännes eläkemaksuista rahastoidaan tulevia 

eläkkeitä varten. Loput kolme neljännestä käytetään maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen. 

Valtio, työntekijät ja työnantajat sekä yrittäjät ovat kaikki vaikuttamassa eläkelainsäädännön 

kehittämiseen. Työeläketurva perustuu lakiin, mutta sen ehdoista sovitaan pitkälle 

työmarkkinajärjestöjen keskinäisin neuvotteluin. Työ- eläkejärjestelmän perustaminen tapahtui 

aikanaan työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella, ja työeläketurva on edelleen niiden erityisen 

huomion kohteena. (Eläketurvakeskus 2011.) Työmarkkinaosapuolilla on huomattavan paljon 

valtaa päätettäessä vakuutuslaitosten hallinnosta. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi 

työeläkeyhtiön hallituksen ohjeistuksena, kuinka suuri osa osakesijoituksista suunnataan 

kotimaahan. Toinen keskeinen vaikutuskanava ovat erilaiset työryhmät, joilla on kiinteä yhteys 

lainsäädännön valmisteluun. Tärkein näistä ryhmistä on työmarkkinajärjestöjen 

eläkeneuvotteluryhmä (nykyisin ns. Rantalan ryhmä), jonka jäseninä ovat suurimpien 

työmarkkinajärjestöjen edustajat ja asiantuntijoina suurimpien työeläkeyhtiöiden toimitusjohtajat. 

(Lassila ja Valkonen 2011.) 

 

Väestön ikääntyminen asettaa haasteita myös Suomen eläkejärjestelmälle. Suuret ikäluokat 

lähestyvät vanhuuseläkeikää ja seuraavien vuosikymmenien ajan työelämään tulevat ikäluokat ovat 

pienempiä kuin sieltä poistuvat. Kokonaiseläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvaa noin 

11 prosentista vuonna 2005 runsaaseen 14 prosenttiin 2030-luvulla. Eläkemenojen kasvua on 

pyritty hillitsemään etenkin vuoden 2005 eläkeuudistuksella. Eläkkeisiin vuodesta 2010 alkaen 

vaikuttava elinaikakerroin säätelee eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva elinikä 

kehittyy. Pitkällä aikavälillä elinaikakerroin vähentää oleellisesti väestön vanhenemisen vaikutuksia 

eläkemenoon. (Eläketurvakeskus 2011.) 
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4.1 Keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt 

 

Keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt hoitavat työeläketurvaa yksityisellä sektorilla. Keskinäisiä 

eläkevakuutusyhtiöitä Suomessa ovat Varma, Ilmarinen, Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola sekä Etera. 

Keskinäisyys tarkoittaa sitä, että eläkevakuutusyhtiöissä osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on 

yhtiössä voimassa oleva TyEL tai YEL – vakuutus. Lisäksi osakkaita ovat TyEL -vakuutetut 

vakuutuskohtaisesti yhdessä sekä takuuosuuden omistajat. Kaikilla näillä ryhmillä on oikeus käyttää 

valtaa yhtiökokouksissa.  

 

Varma aloitti toimintansa vuonna 1998, kun Eläke-Sampo ja noin kaksi kolmasosaa Eläke-

Varmasta yhdistyivät. Fuusiossa syntyi Suomen suurin työeläkeyhtiö Varma-Sampo, joka muutti 

nimensä Varmaksi 31.12.2003. Varma on suomalaisen työn eläkevakuuttaja, joka huolehtii 

yksityisen sektorin työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta. Asiakkaina on noin 850 000 

työntekijää, yrittäjää ja eläkkeensaajaa yli 60 000 työpaikasta. Varma on Suomen suurin 

työeläkeyhtiö ja sijoittaja. Varman tehtävänä on kartuttaa eläkemaksuina saatavia varoja nykyisten 

ja tulevien eläkkeiden maksamista varten. Varma on pitkäjänteinen ja vakavarainen sijoittaja, jonka 

eläkevaroihin liittyvä vastuu ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Arvona eläkevakuutusyhtiöllä on 

tuloksien tekeminen asiakaskeskeisellä yhteistyöllä. Tuloksellisuus arvona tarkoittaa, että jokainen 

Varman työntekijä vastaa oman työnsä tuloksista ja Varman menestyksestä. Tuloksellinen toiminta 

puolestaan edistää työeläkejärjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta. Asiakaskeskeisyys Varmassa on 

asiakkaiden tarpeiden tunnistamista, niiden pohjalta toimimista sekä ystävällistä palvelua. (Varma 

2011.) 

 

Ilmarisen tehtävänä on pitää huolta yhtiössä vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä 

työeläketurvasta sekä tulevien eläkkeiden katteena olevasta sijoitusomaisuudesta. Ilmarisen 

hoidossa on noin 500 000 työntekijän ja 53 000 yrittäjän eläketurva. Yhtiö on Suomen suurin 

työeläkeyhtiö vakuutettujen määrällä mitaten. Ilmarinen on myös suurin yrittäjien eläkevakuuttaja. 

Kaikkiaan Ilmarinen vastaa noin 850 000 ihmisen eläketurvasta. Ilmarinen on mukana kehittämässä 

suomalaista työeläketurvaa ja sen pitkän ajan rahoitusta useissa alan eri työryhmissä. 

Yhteistyökumppaneina ja palvelukanavina toimivat OP-Pohjola-ryhmä ja siihen kuuluva A-

Vakuutus sekä Pohjantähti, osuuspankit ja meklarit. Ilmarisen visiona on olla Suomen johtava 

työeläkevakuuttaja ja arvoina avoimuus, vastuullisuus, yhdessä menestyminen sekä muut strategiset 
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tavoitteet, kuten ykkönen kustannustehokkuudessa sekä sijoitusten tuotoissa pitkällä aikavälillä. 

(Ilmarinen 2011.) 

 

Eläke-Fennia on keskinäinen, asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia 

työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta. Yhtiöllä on vakuutettuja työntekijöitä ja 

yrittäjiä yhteensä yli 210 000. Eläkkeensaajia oli vuoden 2009 lopussa 81 600. Asiakkaiden 

mielestä Eläke-Fennian vahvuuksina ovat asiantuntemus ja palvelualttius. Viime vuosina Eläke-

Fennia on panostanut erityisesti sähköisten palvelujen kehittämiseen. Eläke-Fennia kuuluu 

itsenäisenä vakuutusyhtiönä suomalaiseen Fennia-ryhmään, jonka muut vakuutusyhtiöt ovat 

vahinkovakuutusyhtiö Fennia ja henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia, ryhmä perustettiin vuonna 

1998. Palvelupisteiden lisäksi Eläke-Fennian palvelut on saatavissa Lähivakuutus - ryhmän 

palvelupisteissä. (Eläke-Fennia 2011.) 

 

Eläke-Tapiola on Suomen kolmanneksi suurin työeläkevakuuttaja ja osa asiakkaiden omistamaa 

Tapiola-ryhmää. Kaikki Tapiolan vakuutus- ja finanssiyhtiöt toimivat keskinäisyyden ajatuksen 

pohjalta. Asiakas omistaa keskinäiset vakuutusyhtiöt, jotka puolestaan omistavat yhtiöryhmän muut 

yhtiöt. Ulkopuolisia sijoittajia ei ole, joten Tapiolan voitot voidaan käyttää asiakkaiden palvelujen 

ja etujen kehittämiseen. Tapiolan arvot määrittävät tavan, jolla yhtiöryhmä toteuttaa toiminta-

ajatustaan. Tapiola-ryhmän kolme arvoa - asiakkaiden etu, yhdessä menestyminen ja vastuu tavaksi 

- muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Tapiolan toiminnan tavoite on tuottaa lisäarvoa omistaja-

asiakkaille. Jatkuva ja systemaattinen laadun kehittäminen on olennainen osa tätä työtä. (Eläke-

Tapiola 2011.) 

 

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja 

yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vuonna 

2009 Etera hoiti 217 000 työntekijän ja 3 800 yrittäjän eläketurvaa. Eteran visio on menestyvä, 

asiakasta arvostava työeläkeosaaja. Eteran arvot ovat asiakkaan arvostaminen, osaaminen, 

uudistuminen sekä vastuullisuus ja kannattavuus. Eteran yhteistyöverkosto käsittää mm. Henki-

Fennian sekä Garantian, joka on takausvakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö, sillä se takaa 

suomalaisten yritysten rahoitusta ja muita vastuita sekä vakuuttaa sijoituksiin liittyviä riskejä. 

Ulkomailla työskentelevien työntekijöiden vakuuttamisessa Eteran asiakkaita palvelee 

kansainvälinen Maxis-verkosto. Verkosto toimii 70:ssa eri maassa ja viidessä maanosassa. (Etera 

2011.) 
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4.2 Ulkopuolinen valvonta 

 

Suurin ja tärkein vakuutuslaitosten toimintaa valvova instanssi on Suomen Pankin yhteydessä 

toimiva Finanssivalvonta. Se on muodostettu vuoden 2009 alussa yhdistämällä aiemmin 

vakuutustoimintaa valvonut, sosiaali- ja terveysministeriön alainen Vakuutusvalvontavirasto sekä 

Rahoitustarkastus. Finanssivalvonnan johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista yksi nimitetään 

sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä. Valvonnassa keskeistä on vakuutusyrityksen 

korvauksenmaksukyvyn varmistaminen, eli eläkevakuutusyhtiöistä puhuttaessa kyky 

työeläketurvan mukaisiin maksusuorituksiin. (Sosiaali- ja Terveysministeriö 2011) 

Finanssivalvonnan valvottavia instansseja ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut 

vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavat rahoittavat 

Finanssivalvonnan toiminnan 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee 

Suomen Pankilta. Toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, 

vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteena on myös 

vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden 

toimintaan. Tarkoituksena on myös edistää hyvien menettelytapojen noudattamista sekä ylipäätään 

edistää yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin 

Finanssivalvonnasta. (Finanssivalvonta 2011.) 

 

Työeläkevakuuttajien eli TELA ry:n tehtävänä on edustaa jäseniään toimien työeläkkeiden 

turvaamiseksi, kehittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. TELA mm. teettää työeläketurvan 

kehittämiseen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, viestii työeläketurvasta ja sen taloudellisesta sekä 

yhteiskunnallisesta merkityksestä niin vakuutetuille itselleen kuin muillekin instansseille. TELA 

seuraa myös sijoitustoimintaympäristöä ja tekee aloitteita sen kehittämiseksi, kokoaa 

työeläkevakuuttajien sijoitusten kanta- ja tuottotiedot, toimii työeläkevakuuttajien 

varautumistoiminnan yhteistyöelimenä sekä antaa lausuntoja jäsenilleen yhteisesti kuuluvista 

kysymyksistä. Telan visiona vuonna 2011 on olla työeläkealan johtava vaikuttaja. Sen tulisi siis 

toimia luotettavasti ja aloitteellisesti kestävyyden, riittävyyden ja ymmärrettävyyden turvaamiseksi. 

(TELA 2011.) 

 

Kilpailuvirasto valvoo omalta osaltaan myös eläkevakuutusyhtiöitä. Kilpailuvirasto eli KIVI kuuluu 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. KIVI turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla 

tarvittaessa kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailunrajoituslain (480/92) ja Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklojen vastaisiin kilpailunrajoituksiin, kuten 

kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Kilpailunrajoituksia selvitetään sekä 

oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Tarvittaessa virasto tekee 

markkinaoikeudelle esityksen siitä, että tuomioistuin määräisi kilpailusääntöjä rikkoneelle 

seuraamusmaksun. KIVIn tehtävänä on puuttua myös tietyt liikevaihtorajat ylittäviin 

yrityskauppoihin, jos niiden seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markkina-asema, 

joka estää merkittävästi kilpailua Suomessa. Virasto voi tarvittaessa määrätä ehtoja kaupan 

hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltäisi kaupan. (Kilpailuvirasto 2011.) 

 

Eläketurvakeskus (ETK) ei valvo niinkään eläkevakuutusyhtiöitä, mutta on tärkeänä eläketurvaan 

liittyvänä instanssina mainittava. ETK on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon 

lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. ETK on myös EU:n 

tunnustama virallinen tutkimuslaitos. Työeläkkeillä on keskeinen merkitys kansalaisten 

hyvinvoinnin ja taloudellisen turvallisuuden takaajana. Eläketurvakeskus toimii luotettavan, 

oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta. Eläketurvakeskuksen 

tehtäviin kuuluu siis vakuuttamisvelvollisuuden valvonta, ja siksi Eläketurvakeskus valvoo sekä 

työnantajia että yrittäjiä ja käyttää tarvittaessa sanktioita. (Eläketurvakeskus 2011.) 
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5 KESKINÄISISSÄ ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖISSÄ 

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET 

 

Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Varman hallinnon perustan muodostaa työeläkevakuutusyhtiöistä 

annettu laki, alemman asteiset säädökset sekä laissa erikseen mainitut vakuutusyhtiölain ja 

osakeyhtiölain säännökset. Varma noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 

työeläkeyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin. Hyvä hallintotapa on Varman omistaja-arvo. 

Keskeinen tavoite on varmistaa tehokkaalla tavalla yhtiön toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyys, 

mikä osaltaan edistää myös yleistä luottamusta työeläkejärjestelmää kohtaan. (Varma 2011.) Myös 

Tapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- 

ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin 

sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance -suosituksiin. Tapiola-ryhmässä 

korostetaan niin ikään hyvän hallinnointitavan tavoitteena omistajaohjauksen toiminnan ja 

toimivuuden läpinäkyvyyden varmistamista. (Eläke-Tapiola 2011) Eläke-Fennian vuoden 2009 

selvityksessä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä muistutetaan, että merkittävää julkista ja 

taloudellista valtaa käyttäviltä työeläkevakuutusyhtiöiltä edellytetään suositusten soveltamista niin 

laajasti kuin lainsäädäntö sen mahdollistaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden normikehikko on kuitenkin 

hyvin erilainen listayhtiöiden normikehikkoon verrattuna. Myös työeläkevakuutusyhtiöiden 

toiminnan tarkoitus ja omistus eroaa merkittävästi listayhtiöistä. Siltä osin kuin säädöskehikko on 

sama, voidaan suosituksia sellaisenaan noudattaa edellyttäen, etteivät ne ole 

työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan tarkoituksen vastaisia. (Eläke-Fennia 2010.) Varman, 

Ilmarisen sekä Eteran Internet-sivuilla korostetaan edeltävien asioiden lisäksi myös yhtiöiden 

päätehtävää eli työeläketurvasta huolehtimista ja tämän lisäksi tulevien eläkkeiden katteena olevasta 

sijoitusomaisuudesta huolehtimisesta. 

 

Keskinäisistä eläkevakuutusyhtiöistä Varma, Ilmarinen sekä Etera listaavat kotisivuilleen selkeän 

yhteenvedon, joka esittää listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia koskevat poikkeudet omissa 

yhtiöissään. Seuraavat poikkeudet ovat kaikissa kolmessa yhtiössä voimassa: 

 

 Suositukset nro 4, 8, 11-12 (hallituksen jäsenten valinta): työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 

lain mukaan hallitusta ei valitse yhtiökokous vaan hallintoneuvosto. 
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 Suositukset nro 14–15, 26, 29 ja 32 (riippumattomuuden arviointi): hallituksen ja sen 

valiokuntien riippumattomien jäsenten määrä ja riippumattomuuden arviointi perustuvat 

työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin. 

 

Seuraavat poikkeudet puolestaan mainitaan ainoastaan Ilmarisen sekä Eteran yhteenvedoissa: 

 

 Suositukset nro 16, 35, 38, 39 ja 44 (hallituksesta, toimitusjohtajasta, johtoryhmän jäsenistä 

ym. ilmoitettavat tiedot): osakeomistuksia ei voida ilmoittaa, koska keskinäisellä 

työeläkevakuutusyhtiöllä ei ole osakkeita. 

 

 Suositus nro 48 (sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet): sisäpiiriohjetta noudatetaan 

keskinäiseen työeläkeyhtiöön soveltuvin osin. 

 

 Suositus nro 52 (tilintarkastajaehdokkaan ilmoittaminen): noudatetaan edellä mainituin 

poikkeuksin työeläkevakuutusyhtiöön soveltuvin osin. 

 

5.1 Ohjauksen ja hallinnon nykytila verrattuna teoriaan 

 

Keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä asiakkaita ovat vakuutuksenottajat ja niiden palveluksessa 

olevat palkansaajat eli vakuutetut. Vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla on siis asiakkuuteen 

perustuva oikeus osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa.  (Varma 2011.) 

Työeläkevakuutusosakeyhtiön vakuutuksenottajien ja vakuutettujen asema yhtiön etutahona eroaa 

keskinäisessä yhtiössä osakasasemassa olevista vakuutuksenottajista ja vakuutetuista eri tavoin. 

Asiakkaina vakuutuksenottajat ovat yhdenmukaisessa asemassa yhtiömuodosta riippumatta, samoin 

kuin vakuutetut työntekijät. Käytännössä kaikki eroavaisuudet liittyvät osakasasemaan ja vain 

siihen kuuluviin hallinnollisiin oikeuksiin yhtiön päätöksenteossa. Vakuutuksenottajille tai 

vakuutetuille ei synny minkäänlaisia varallisuusarvoisia oikeuksia keskinäisen yhtiön osakkuuden 

perusteella. Osakeyhtiömuotoisen työeläkeyhtiön vakuutuksenottajille ja vakuutetuille on annettu 

täysin samat varallisuusarvoiset oikeudet. Mahdollisuudelle järjestää työeläkeyhtiön toiminta 

kahden erityyppisen yhtiömuodon varaan onkin vaikea löytää sisällöllisiä perusteita, jotka 

palvelisivat yhtiön toiminnan tarkoitusta. Lainsäädännön yksinkertaistamisen nimissä olisi kenties 

harkittava, että työeläkeyhtiöille sallittaisiin vain yksi yhtiömuoto. (Kallio 2011.)  
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Yhtiökokouksen keskeisenä tehtävänä on hallintoneuvoston jäsenten valitseminen ja heidän 

palkkioistaan päättäminen vaalivaliokunnan ehdotuksen perusteella. Keskinäisen 

eläkevakuutusyhtiö Varman kotisivuilla kerrotaan, että hallintoneuvoston tehtävänä puolestaan on 

valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa Varman hallintoa. Tämän valvontatehtävän ohella 

hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnan ehdotuksen perusteella hallituksen jäsenet ja varajäsenet, 

sekä vahvistaa vaalivaliokunnan ehdotuksen perusteella hallituksen palkkiot. Hallintoneuvosto 

myös nimittää vaalivaliokunnan jäsenistään tai hallituksen jäsenistä ja antaa varsinaiselle 

yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 

tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallituksen tehtävänä puolestaan on huolehtia Varman 

hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä tarpeellisten ohjeiden antamisesta 

toimitusjohtajalle. Työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki edellyttää lisäksi, että hallitus laatii 

sijoitussuunnitelman yhtiön varojen sijoittamisesta. (Varma 2011.) Kuten teoriaosuudessa 

mainitaan, on hallituksen tehtävänä hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sekä 

toiminnan asianmukainen valvonta (Hirvonen ym. 2003, 102–111). Tätä varten Varman 

yhtiöjärjestyksessä on omat valiokuntansa, kuten tarkastusvaliokunta ja Nimitys- ja 

palkkiovaliokunta. Näistä ensimmäinen varmistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan, 

taloudellisen ja muun raportoinnin valvonnan sekä tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen työn 

etenemisen ja havaintojen seurannan. Valiokunta raportoi toimistaan ja havainnoistaan hallitukselle. 

Nimitys- ja palkkiovaliokunta puolestaan valmistelee Varman palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät 

sekä johdon toimi- ja työsopimusten ehdot. Valiokunnan esitykset tuodaan myös hallituksen 

päätettäviksi. (Varma 2011.) Hirvonen ym. (2003) kertoo hallituksen laajasta vastuusta, joka 

kohdistuu yhtiötä, osakkeenomistajaa tai muuta henkilöä kohtaan. Tällaista siviiliperusteista tai 

rikosperusteista vastuuta ei mainita Varman Internet-sivuilla, vaikka muutoin sivujen antama tieto 

onkin sisällöltään erittäin yksityiskohtaista. 

 

Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii Varman juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden 

mukaisesti ja vastaa Varman päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä terveiden 

liikeperiaatteiden sekä hyvää hallinnointia ja riskienhallintaa koskevien periaatteiden mukaisesti. 

Teoriaosuudessa mainitaan, että hallitus antaa tarpeelliset ohjeet toimitusjohtajalle ja valvoo hänen 

sekä toimitusjohtajan alaisten toimia (Hirvonen ym. 2003, 102–111).  Myös Varman Internet-

sivuilla vahvistetaan, että toimitusjohtajan tehtävänä on edistää yhtiön etua sekä hoitaa Varman 

hallintoa hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön 

kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja edustaa 

Varmaa asiassa, joka lain mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä. (Varma 2011.) Näiden lisäksi 
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työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajalta edellytetään hyvää työeläkevakuutustoiminnan, 

sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemusta (Tapiola 2011). 

 

Kuten aiemmin todettiin, työeläkejärjestelmän perustaminen tapahtui aikanaan 

työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella, ja työeläketurva on edelleen niiden erityisen huomion 

kohteena (Eläketurvakeskus 2011). Työmarkkinaosapuolilla on täten huomattavan paljon valtaa 

päätettäessä vakuutuslaitosten hallinnosta. Työmarkkinajärjestöjen mahdollisuutta vaikuttaa 

hallintoelinten kokoonpanoon on perusteltu sillä, että ne kantavat samalla osan vastuusta, joka 

liittyy työeläkeyhtiöiden toiminnan tuloksellisuuteen. Järjestely turvaa yhtiön riippumatonta, tai 

ehkä oikeammin konsensushakuista, päätöksentekoa. Vakuutettujen etujen mukaista on, että yhtiön 

toiminta on pitkällä aikavälillä kannattavaa. Vakuutuksenottajien etujen mukaista taas on – 

kärjistäen – toiminnan mahdollisimman korkea kannattavuus aikavälistä riippumatta. Tämä 

johdattaa ajattelemaan, että vakuutettujen intressit vaikuttavat liiketoimintaratkaisuihin tai tulevat 

ainakin esille ratkaisuvaihtoehtoja mietittäessä juuri siksi, että päätösvaltaa on annettu 

edustuksellisille hallintoelimille, joissa työmarkkinajärjestöjen vaikutusvalta on varsin vahva. Ei 

liene kuitenkaan mahdotonta, että järjestöedustus toisi päätöksentekoon sellaisiakin elementtejä, 

jotka eivät palvele yhtiön etutahojen intressejä vaan joitakin yleisempiä päämääriä, kuten 

kotimaisen tuotannon ja työllisyyden edistämistä. Tällaiset päämäärät eivät ole TVYL:ssa säädetyn 

työeläkeyhtiön toiminnan tarkoituksen kanssa yhteensopivia. Työmarkkinajärjestöjen 

osallistuminen työeläkeyhtiöiden hallintoon voi muodostua vakuutettujen ja vakuutuksenottajien 

kannalta rasitteeksi, jos ei pidetä kiinni yhtiöoikeudellisesta periaatteesta, että hallintoelinten 

tehtävänä on toimia yksinomaan yhtiön omistajien ja/tai muiden etutahojen intressissä ja yhtiön 

toiminnan tarkoitusta parhaan kykynsä mukaan toteuttaen. (Kallio 2011.) 

 

5.2 Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemiskäytännöt 

 

Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemiskäytännöt ovat pääpiirteiltään samankaltaiset, 

esimerkiksi Eläke-Tapiolan hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättää 

vaalivaliokunnan ehdotuksesta yhtiön hallintoneuvosto. Hallitus päättää nimitys- ja 

palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan palkkauksesta, tulospalkkiosäännöistä ja 

muista eduista. (Eläke-Tapiola 2011.) Myös Eterassa hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten 

palkkioista, joista vaalivaliokunta tekee ensin ehdotuksen (Etera 2011). Ilmarisen 

palkkiojärjestelmät käsitellään hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa sekä hyväksytään 
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hallituksessa (Ilmarinen 2011). Niin ikään Eläke-Fenniassa hallitus hyväksyy nimitys- ja 

palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan palkan, palkitsemisen periaatteet ja 

maksettavan palkkion. Eläke-Fennian toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta, 

luontaiseduista ja kannustepalkkiosta. (Eläke-Fennia 2011.) Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

Internet-sivuilta siis selviää, että yhtiössä on käytössä ainakin pääpiirteissään 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen (2008) kuvailema hyvän hallinnointitavan välineenä oleva 

palkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmä, joka rahapalkan lisäksi tarkoittaa tulospalkkiota ja 

joka näin sitouttaa tulevaisuuden tavoitteiden toteutumiseen, lisää johdon motivaatiota toimia 

yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Niin kuin Hirvonen ym. (2003) mainitsee teoria-

osuudessa, on palkitsemisjärjestelmä tärkeässä osassa houkuttelemassa juuri oikeanlaista osaamista 

yrityksen palvelukseen. Palkitsemisjärjestelmän avulla pystytään myös sitouttamaan avainhenkilöt 

yritykseen ja johdattamaan heitä tekemään osakkeenomistajien intressien mukaisia päätöksiä 

riittävän pitkällä aikavälillä. Hyvän yrityskulttuurin läpinäkyvyyteen liittyy läheisesti se, että 

johtajien palkitsemisjärjestelmistä on tehty julkisia. Tällä tavalla oikea kannustinjärjestelmä 

nivoutetaan oikeaan sijoittajaviestintään. Palkitsemisjärjestelmät ovat yksi tapa, jonka avulla 

osakkeenomistajat yrittävät pienentää aikaisemmin läpikäytyä päämies-agentti ongelmaa. Optio – 

ohjelmien ja muiden osakepalkkioiden avulla päämiehen ja agentin intressit saadaan 

palkitsemisjärjestelmän avulla ainakin samansuuntaisiksi. 

 

5.3 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus 
 

Sisäinen valvonta on prosessi, jonka avulla pyritään varmistamaan asetettujen päämäärien ja 

tavoitteiden saavuttaminen, voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö, taloudellisen ja muun 

johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus, sekä lakien ja määräysten, hallintoelinten 

päätösten, sisäisten suunnitelmien, sääntöjen ja menettelytapojen noudattaminen (Ilmarinen 2011). 

Hirvonen ym. (2003) kertoo teoriaosuudessa sisäisestä valvonnasta, jota toteuttavat hallitus ja 

toimitusjohtaja joko itse tai avustajia käyttäen. Eteran Internet-sivuilla mainitaan, että Eteran 

hallitus määrittää sisäisen valvonnan sisällön ja arvioi sen tilaa vuosittain. Hallitus hyväksyy 

vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Eteran liiketoimintastrategiassa 

arvioidaan keskeiset liiketoimintaa uhkaavat riskit ja niiden hallintamenetelmät. Hallitus hyväksyy 

vuosittain myös sijoitussuunnitelman, johon sisältyvät sijoitusriskien hallinnan periaatteet ja ohjeet. 

(Etera 2011.) Hirvosen ym. (2003) kertoo teoriaosuudessa, kuinka tärkeää on, että hallitus on 

valvontatehtävässään oma-aloitteinen ja aktiivinen, ja tästä syystä asianmukainen valvonta ei saa 
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jäädä pelkästään toimitusjohtajalta saadun informaation varaan. Hallituksen on myös selvitettävä 

asiat, joita voidaan pitää merkityksellisinä, ja sen on myös luotettava siihen, että sille toimitetut 

raportit ovat oikeita ja riittäviä. On myös erittäin tärkeää, että yhtiön sisäistä valvontajärjestelmää 

päivitetään sen toimivuuden varmistamiseksi. Näin vähennetään riskiä ja lisätään raportoinnin 

luotettavuutta.  

 

Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksessä mainitaan, että Eteran sisäinen tarkastus on 

arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jossa sisäinen tarkastus arvioi ja kehittää sisäisen 

valvonnan ja johtamisjärjestelmien tilaa Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä hallituksen 

hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös riskienhallinnan 

toimivuuden ja riittävyyden arviointi. Sisäinen tarkastaja raportoi havainnoistaan toimitusjohtajalle 

ja hallitukselle. (Eteran selvitys hallinto –ja ohjausjärjestelmästä 2011.) Ilmarisen sisäisen 

tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä 

konsultointipalvelua, joka tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen 

tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen 

lähestymistavan Ilmarisen riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien 

tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäinen tarkastus on Ilmarisen ohjaus- ja 

valvontajärjestelmän osa, jota yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja käyttävät toteuttaessaan 

valvontavelvollisuuttaan. (Ilmarinen 2011.) Varman sisäinen tarkastus on myös niin ikään 

riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoitus on 

tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista tuottamalla riskienhallinnan ja muun sisäisen 

valvonnan tilaa koskevia arvioita ja kehitysehdotuksia. Sisäisen tarkastuksen organisaatioasema, 

tehtäväalueet, vastuu ja toimivalta on määritelty hallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa. 

Tarkastuskohteet määritellään vuosittain laadittavassa tarkastussuunnitelmassa, joka johtoryhmän ja 

tarkastusvaliokunnan käsittelyn jälkeen hyväksytään hallituksessa. Tarkastushavainnot raportoidaan 

yhtiön johdolle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Sisäinen tarkastus on organisoitu 

toimitusjohtajan alaisuuteen. (Varma 2011.) Arvopaperimarkkinayhdistyksen (2008) mukaan yhtiön 

on selostettava markkinoille, miten sisäisen tarkastuksen toiminto on yhtiössä järjestetty, ja sen on 

myös kuvattava sisäisen tarkastuksen toiminnon organisointi ja tarkastustyössä noudatettavat 

keskeiset periaatteet, kuten raportointiperiaatteet. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-

sivujen perusteella asia on käsitelty kattavasti ohjeita noudattaen. 
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Hirvonen ym. mainitsee teoriaosuudessa, että riskienhallinnan keskeisinä motiiveina ovat yhtiön 

olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, ja siksi riskien tunnistaminen onkin mainittu 

riskienhallinnan lähtökohdaksi. Riskit voidaan nähdä yhtiön kannalta pääasiassa uhkina, 

mahdollisuuksina ja epävarmuuksina, ja näitä tekijöitä pyritäänkin hallitsemaan tietoisesti, 

suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. (Hirvonen ym. 2003, 229–235.) Riskienhallinta, jolla 

tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien ja siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, 

arviointia, rajoittamista ja valvontaa, on osa sisäistä valvontaa (Ilmarinen 2011). Eläke-Fennian 

keskeiset riskit liittyvät sijoitustoimintaan, vakuutusteknisiin riskeihin ja operatiivisiin riskeihin. 

Sijoitustoiminnan kokonaisriskiaseman seurannassa ja arvioinnissa keskeisin tunnusluku on 

toimintapääoman määrä suhteessa vastuuvelkaan. Yhtiön toimintapääoma muodostuu omasta 

pääomasta, omaisuuden käyvän ja kirjanpitoarvon erotuksesta ja osittamattomasta 

lisävakuutusvastuusta, joka toimii sijoitustoiminnan heilahtelujen puskurina. Toinen 

kokonaisriskiaseman mittarina käytetty tunnusluku on toimintapääoman suhde säädösten mukaiseen 

vakavaraisuusrajaan. Vakavaraisuusraja perustuu pitkän aikavälin oletuksiin sijoitusomaisuuden 

arvonvaihteluista. Vakavaraisuusrajan suuruuteen vaikuttaa suoraan sijoitusomaisuuden 

riskipitoisuus. Yhtiön hallitus vahvistaa tälle mittarille sallitun alarajan. Sijoitusriskejä 

hallinnoidaan seuraamalla muun muassa yhtiön markkinaehtoista kokonaisriskiasemaa, 

sijoitustoiminnan toteutuneiden tuottojen kehittymistä tuottovaateeseen verrattuna, 

omaisuuslajikohtaisten riskien ja tuottojen kehittymistä sekä laatimalla kaikista uusista 

sijoitustuotteista tuotekuvaukset. Lisäksi sijoituspäätösten valmistelu, asetettujen limiittien 

noudattamisen valvonta ja riskien ja tuottojen raportointi on eriytetty eri toiminnoille. (Eläke-Fennia 

2011.) 

 

TyEL- ja YEL-vakuutuksia Suomen hajautetussa työeläkejärjestelmässä vakuuttavan 

työeläkeyhtiön vakuutustekniset riskit koostuvat pääosin yhtiön vastuulla olevan rahastoidun 

eläketurvan riittävyydestä. Yhtiökohtaisiin vakuutusteknisiin riskeihin on varauduttu vastuuvelkaan 

sisältyvän tasoitusvastuun avulla. Runsasvahinkoisina vuosina sieltä katetaan se osa vastuuvelan 

kasvusta, jota ei maksulla saatu katettua, ja vastaavasti niinä vuosina, jolloin maksua perittiin 

enemmän, kuin tarvitaan vastuuvelan kasvuun, siirretään ylite maksusta tasoitusvastuuseen. 

Vakuutusteknisiin riskeihin kuuluvat Vanhuuseläkeliikkeeseen liittyvä riski, Työkyvyttömyys- ja 

työttömyyseläkkeisiin liittyvä riski, Maksutappioliikkeen riski, Hoitokustannusosa, Päättyneiden 

vakuutusten hoito, Poikkeamariski sekä Tuottovaatimukseen liittyvät riskit. 

Vanhuuseläkeliikkeeseen liittyvä riski syntyy ihmisten eliniän ennakoitua nopeammasta 

pidentymisestä, jolloin vanhuuseläkkeiden maksamiseen tarvitaan eläkevaroja enemmän, kuin 
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mihin on varauduttu. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeisiin liittyvä riski syntyy oletuksista 

poikkeavasta työkyvyttömyyden ja työttömyyden alkamisesta ja päättymisestä. 

Maksutappioliikkeen riskillä kuvataan, miten asiakkaat ovat vakuutusmaksunsa maksaneet 

käytettyihin oletuksiin nähden. Tasoitusvastuun maksutappio-osalla pyritään varmistamaan, että 

eläkkeet tulevat maksetuiksi siinäkin tilanteessa, että osaa vakuutusmaksuista ei saada koskaan 

perittyä. On eri asia, miten hyvin tasoitusvastuun maksutappio-osa riittää poikkeuksellisen laman 

aikana. Yhtiön liikekuluja varten peritään TyEL- ja YEL-maksun yhteydessä hoitokustannusosaa, 

jolla katetaan liikekulut. Jos hoitomaksu ei riitä liikekuluihin, kustannetaan ylite sijoitustoiminnan 

tuotoilla. On kuitenkin huomattava, että yhtiö saa liikekulujaan varten hoitokustannusosaa vain 

jatkuvien vakuutusten maksuista. Vakuutusteknistä riskiä liittyy lisäksi päättyneiden vakuutusten 

hoitoon. Vakuutusyhtiö on vakuutussopimuksessaan sitoutunut vastaamaan vakuutusaikana 

kertyneistä eläkkeiden rahastoiduista osista myös vakuutuksen päättymisen jälkeen. Siten 

hoitokustannusosan on katettava myös päättyneiden vakuutusten liikekulut. Jos hoitomaksu ei riitä, 

katetaan vaje sijoitustoiminnan tuloksesta. Vakuutusmaksun ja vastuuvelan määräytymisessä 

esiintyy ns. poikkeamariski. Esimerkiksi vakuutusmaksut määritellään järjestelmän 

keskimääräisistä luvuista lähtien. Jos tämä keskimäärä ei kuvaa yhtiön vakuutuskannan rakennetta 

tai tilaa, syntyy vakuutustekniikan poikkeamariski, joka yleensä näkyy riskiliikkeen tuloksessa. 

(Eläke-Fennia 2011.)  

 

5.4 Tilintarkastus ja tiedottaminen keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä 

 

Ilmarisen selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (2010) kerrotaan, että Ilmarisen julkistaman 

talousinformaation tavoite on antaa oikea ja riittävä kuva yhtiön ja sen konsernin taloudellisesta 

asemasta ja tuloksesta. Raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan päämääränä on tuottaa 

kohtuullinen varmuus tämän tavoitteen saavuttamisesta. Tilinpäätöksen ja julkistettavan 

talousinformaation muoto ja sisältö määräytyvät kirjanpitolain, osakeyhtiölain, vakuutusyhtiölain, 

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja 

vastuuvelan kattamisesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusyrityksen 

tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen, kirjanpitoasetuksen, sosiaali- ja 

terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten 

mukaan. Sijoitustoiminnasta annettuja virallisia tunnuslukuja täydennetään sitten Työeläkelaitosten 

liitto TELA ry:n suositusten mukaisilla tunnusluvuilla ja yhtiön itsensä päättämillä tiedoilla. Lakien, 

määräysten ja suositusten muutosten seuraamiseksi yhtiössä on systemaattinen menettely. 
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Taloudellisen raportoinnin tuottamisen päävastuu Ilmarisessa on talouslinjalla. Talouslinjan 

tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiössä on käytettävissä oikea ja riittävä tieto yhtiön tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Tähän sisältyvät sekä lakisääteisten tarpeiden (kirjanpito ja tilinpäätös) 

edellyttämä talousinformaatio että yhtiön päätöksentekoa tukeva ja ohjaava ajantasainen ja 

olennainen tieto. Talousinformaation tuottaminen riippumattomasti kohteena olevasta prosessista, 

kustannus- tai tuottoerästä turvaa tiedon objektiivisuuden. Tilinpäätöksen oikeellisuus varmistetaan 

toimivalla ja luotettavalla tilinpäätösprosessilla ja sen rajapintojen varmistamisella. Kirjanpitoon ja 

tilinpäätökseen liittyvät prosessit tarvittavine valvontatoimenpiteineen on kuvattu ja niihin liittyvät 

työnkulut aikataulutettu, vastuutettu ja dokumentoitu. Siltä osin kuin prosessit eivät ole 

automatisoituja, tulosten oikeellisuus varmistetaan täsmäytyksillä. (Ilmarinen 2010.) 

 

Aikaisemmin mainittu sidosryhmäteoria liittyy tilintarkastukseen sekä tiedottamiseen läheisesti, 

sillä omistajien lisäksi huomio kiinnitetään kyseisessä teoriassa organisaatiota ympäröivään 

laajempaan kokonaisuuteen. Se on teoria organisaation johtamisesta ja etiikasta (Phillips 2003, 15). 

Sidosryhmäteoria on selväpiirteinen, koska se asettaa moraalin ja arvot selvästi keskeiseksi 

ominaisuudeksi organisaation johtamisessa. Huomio kiinnitetään niihin sidosryhmiin, jotka voivat 

auttaa tai estää organisaatiota saavuttamasta tavoitteitaan. (Phillips 2003, 16.) Huomioitaessa 

laajempi sidosryhmä omistajien sijaan, kuten työntekijät, asiakkaat, tuottajat, hallitus ja paikallinen 

yhteisö, omistajafokus tulee vähemmän itsestään selväksi. Myös näitä muita sidosryhmiä kiinnostaa 

Eläkevakuutusyhtiöstä saadut oikeat ja riittävät tiedot, jotta ne pystyvät tekemään omia päätelmiään 

asioiden kulusta. Yhtiön taloudellinen tila sekä tulevaisuuden visiot, näkemykset sekä mahdolliset 

haasteet kiinnostavat varsinkin sijoittajia, kuin myös asiakkaita ja omia työntekijöitäkin. Avoimuus 

ja läpinäkyvyys tässä asiassa mahdollistaa sidosryhmien välisen luottamuksen syvenemisen. Eteran 

selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (2011) kerrotaan, että hyvän hallintotavan tavoitteena 

on varmistaa Eteran toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyttä ja edistää vakuutuksenottajien ja 

vakuutettujen sekä Eteran muiden sidosryhmien luottamusta yhtiön toimintaan. Samalla hyvä 

hallintotapa vahvistaa yleistä luottamusta työeläkejärjestelmään osana suomalaista lakisääteistä 

sosiaaliturvaa. Säännöllisestä raportoinnista vastaa pääosin Eteran talous- ja henkilöstötoiminnon 

controller-tiimi. Se huolehtii, että käytettävissä on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiön 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

 

Tutkimuksen johtavan teorian, eli agenttiteorian mukaan, jota on käsitelty luvussa 2.1., päämies-

agentti-ongelmaan liittyy epäsymmetrisen informaation ongelma. Sen mukaan johdolla on 

ylivoimaisesti enemmän tietoa yhtiöstä kuin osakkeenomistajilla, tässä tapauksessa 
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vakuutuksenottajilla, vakuutetuilla ja takuuosuuden omistajilla. Koska osakkaat eivät itse kykene 

varmistumaan johdon antaman informaation luotettavuudesta, on varmistaminen annettu 

tilintarkastajan tehtäväksi. Tilintarkastuksen tehtävänä on siis vahvistaa annetun informaation 

luotettavuus ja turvata näin omistajien eli vakuutuksenottajien tiedonsaantitarpeet. Jotta 

vakuutuksenottajat voisivat käyttää heille lain mukaan kuuluvaa päätöksentekovaltaa ja tehdä 

oikeita päätöksiä, on heidän saatava tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kautta tietoja yhtiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jotta tämä olisi mahdollista, on päätösten pohjana 

olevan tilinpäätösinformaation oltava mahdollisimman luotettavaa. (Hirvonen ym. 2003, 116–117.) 

Luotettava ja ajantasainen tiedotus on listayhtiöiden hallinnoinnin edellytys, sillä tämä edistää 

luottamusta arvopaperimarkkinoitakin kohtaan. Yhtiön antamien tärkeiden tietojen avulla voidaan 

arvioida yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimintaa ja tehdä omistusta koskevia päätöksiä. 

Tiedonsaantimahdollisuuksia ja läpinäkyvyyttä edistää selkeä ja sähköinen tiedonjakelu. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on turvata se, että 

kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti käytettävissään riittävä ja oikea tieto listatun 

arvopaperin liikkeeseenlaskijasta ja listatusta arvopaperista niin, että listattujen arvopapereiden arvo 

voidaan tältä osin perustellusti määrittää. Tavoitteena on siis, että informaatio on jatkuvaa, 

johdonmukaista ja ajantasaista. Tilinpäätös, osavuosikatsaus ja listalle otto -esite ovat tärkeimmät 

tavat, joilla yhtiö antaa tietoa toiminnastaan sidosryhmille, kuten velkojille, viranomaisille ja 

henkilöstölle. Se onkin tästä syystä hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Käytännössä tilinpäätöksen ym. 

raportin laatii hallituksen sijaan toimitusjohtaja ja muu talousjohto varmistaen, että raportti sisältää 

oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (Hirvonen ym. 

2003, 132–144.) Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Varman tavoitteena on tarjota ajankohtaista ja 

täsmällistä tietoa Varman toiminnasta, tuloksesta ja palveluista. Viestinnän periaatteena on edistää 

läpinäkyvyyttä sekä toimia proaktiivisesti ja tasapuolisesti. Viestinnän keinoin Varma myös tukee 

sekä vahvistaa yrityskuvaansa sekä tavoitteitaan. (Varma 2011.) Eteran hallitus puolestaan seuraa 

jatkuvasti yhtiön liiketoiminnan eri osa-alueita, jota varten hallitus on päättänyt kuukausi- ja 

osavuosiraportoinnista, mikä kattaa oleelliset liiketoiminnan osa-alueet ja riskit. Eteran hallitus siis 

käsittelee kuukausittain esimerkiksi sijoitustoiminnan raportin ja vakavaraisuusraportin. 

Sijoitustoiminnan raportin avulla yhtiön hallitus valvoo sijoitussuunnitelmassa määriteltyjen 

riskinoton rajojen noudattamista ja sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamista. (Etera, selvitys 

hallinto – ja ohjausjärjestelmästä 2011.) 

 

Tuloksena tästä kattavasta ja perusteellisesta selvityksestä voi päätellä, että tiedonantopolitiikka ja 

ylipäätään tiedonantovelvollisuus otetaan suuressa organisaatiossa ja keskinäisessä 



39 

 

 

eläkevakuutusyhtiössä erittäin vakavasti. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden sijoittajaviestintä on 

yleisesti muodoltaan säännöllistä ja jatkuvaa, sekä tiedonantovelvollisuus monipuolista ja vakavasti 

otettua. Pääasiallisena ajantasaisen tiedon tiedotuskanavana yhtiöt pitävät Internet-verkkosivujaan. 

Yhtiön toiminnasta on mahdollista saada kokonaiskuva avoimen ja selkeän sijoittajainformaation 

esittämisen kautta. Asiakokonaisuudet on määritelty selkeästi, ja ne ovat helposti löydettävissä 

yhtiön Internet-sivuilla. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin (2008) mukaisesti 

Internet-sivuilla olevat tiedot ovat ajantasaisia, ja niitä päivitetään yhtiön käytännön mukaan tietyin 

väliajoin, erityisesti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Ohjeita ja normeja yleisesti noudatetaan 

keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä tunnollisesti. 
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6 YLIMMÄN JOHDON PALKKAUS JA PALKKATASO 
 

Toimitusjohtaja on henkilö joka vastaa yrityksen strategiasta ja sen toteuttamisesta hallituksen ja 

viime kädessä omistajien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan johdolla määritellään yrityksen 

tavoitteet sekä etsitään ja linjataan yrityksen kasvu- ja kehityssuunnat. Myös vastuu näiden 

strategioiden toteutuksesta on toimitusjohtajalla. Kaiken lisäksi toimitusjohtajalla on 

kokonaisvastuu yrityksen varojen käytöstä ja yrityksen kirjanpidon oikeellisuudesta. Tämä on se 

työ, josta toimitusjohtajalle maksetaan. (Ikäheimo ym. 2003, 30.) Johdon palkitsemisessa on kyse 

sekä menneestä että tulevasta. Palkkio on korvaus hyvin tehdystä työstä ja samalla kannustin uusiin 

tuloksiin ja yrityksen tulevaan menestykseen. Eri palkitsemismuodot, kuten kiinteä palkka, 

tulospalkkiot ja eläkejärjestelyt jne. tuottavat eri johtajille erilaisen palkkatason. Näin myös 

yrityksen johtoa pystytään kannustamaan ja palkitsemaan eri tavoilla. (Ikäheimo ym. 2003, 61.)  

 

Yritysjohdon positiivista palkkakehitystä on edesauttanut monet toisiaan tukevat tapahtumat, kuten 

yritysten ulkomaalaisomistuksen vapauttaminen sekä yritysostojen ja megafuusioiden toteuttaminen 

yritysten toimesta. Suomalaiset yritykset ovat myös kasvaneet ja kansainvälistyneet, minkä myötä 

niiden palkanmaksukyky on parantunut. (Ikäheimo ym. 2003, 27.) Seuraavissa alaluvuissa 

käsitellään hyvän ja huonon johtamisen vaikutuksia palkkiointiin. 

 

6.1 Johdon palkkaus ja keskinäisen eläkevakuutusyhtiön koko 

 

Yhtiön koko on moniselitteinen käsite, ja yleensä sillä tarkoitetaan yhtiön suuruutta tai pienuutta. 

Yhtiön koolla voidaan viitata myös muutokseen, jolloin puhutaan yhtiön kasvusta tai 

pienentymisestä. Yhtiön koon mittarit voivat myös antaa todellisuudessa hyvinkin erilaisen, jopa 

ristiriitaisen kuvan. Yhtiö voi olla esimerkiksi taseeltaan suuri, mutta henkilöstömäärältään pieni. 

Mitä suurempi yhtiö on sekä markkina-arvoltaan että taseensa loppusummaltaan, sitä parempaa 

palkkaa se toimitusjohtajilleen maksaa. (Ikäheimo ym. 2003, 37-39.) Seuraava taulukko kertoo 

pääkohtia vuoden 2010 vuosikertomuksista kootuista keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

tilinpäätöstiedoista. 
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Taulukko1. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2010. 

 

Vuonna 2010     

  
Toimitusjohtajan 
palkka Vakuutusmaksutulo 

Sijoitustoim. 
Tuotot Tase 

Varma 763 068 3 735 200 000 4 278 500 000 29 814 900 000 

Ilmarinen 594 916 3 383 200 000 5 174 200 000 27 294 300 000 

Eläke-Fennia 318 640 1 126 247 000 693 533 000 6 300 376 000 

Eläke-Tapiola 328 891 1 425 714 693 764 390 900 8 328 307 447 

Etera 233 666 569 606 000 653 235 000 5 347 201 000 

  

 

Kuten taulukosta 1 voidaan todeta, keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä näyttäisi olevan, ainakin 

osaltaan, taseen loppusumman suuruuteen perustuva toimitusjohtajien palkkataso vuonna 2010. 

Taulukosta voidaan huomata myös se, että Varman ja Ilmarisen vuoden 2010 taseen loppusummat 

eivät suuresti poikkea toisistaan, eikä näin ollen toimitusjohtajien palkat eroa vuositasolla 

paljoakaan.  

 

 

Taulukko 2. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2009. 

 

Vuonna 2009     

  
Toimitusjohtajan 
palkka Vakuutusmaksutulo 

Sijoitustoim. 
Tuotot Tase 

Varma 713 145 3 399 700 000 4 274 300 000 28 349 200 000 

Ilmarinen 497 675 3 184 100 000 5 759 800 000 25 551 800 000 

Eläke-Fennia 332 753 1 096 254 000 661 705 000 5 849 169 000 

Eläke-Tapiola 248 827 1 388 019 000 980 258 000 7 943 947 000 

Etera 252 841 537 273 652 674 328 875 5 134 592 521 

 

 

Taulukossa 2 puolestaan on koottuna keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöstietoja 

vuodelta 2009. Taulukosta voidaan todeta, että toimitusjohtajien palkat eroavat Varman ja Ilmarisen 

kesken melkoisesti, vaikka taseiden loppusummat ovat suhteellisen samalla tasolla. Kun taas Eläke-

Fennian ja Ilmarisen välillä taseissa on suuri ero, mutta toimitusjohtajien vuosipalkoissa ei ole 

niinkään suurta eroa. Huomionarvoista on myös Eläke-Tapiolan toimitusjohtajan vuosipalkka, joka 

on vuonna 2009 pienempi kuin muiden keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden, vaikka tase, 

sijoitustoiminnan tuotot ja vakuutusmaksutulo ovat Eläke-Fenniaa ja Eteraa suuremmat. Asia ei 
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selity edes vuoden 2008 kokonaisvaltaisen huonolla tuloksella, sillä sinä vuonna tase on ollut 7 381 

308 000 euroa ja vakuutusmaksutulo 1 402 974 000 euroa, eli jopa vuotta 2009 suuremmat 

sijoitustoiminnan tuottoja lukuun ottamatta. Eläke-Tapiolassa vuoden 2008 tase ja 

vakuutusmaksutulo ovat siis olleet jopa vuotta 2009 suuremmat, mutta sijoitustoiminnan tuotot 

vuonna 2008 -8,3 % negatiivinen, mikä on voinut omalta osaltaan vaikuttaa ko. erikoislaatuiseen 

palkkiointiin verrattuna muihin vertailtaviin yhtiöihin vuonna 2009. 

 

 

Taulukko 3. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2008. 

 

Vuonna 2008     

  
Toimitusjohtajan 
palkka 

Vakuutusmaksutul
o Sijoitustoim. Tuotot Tase 

Varma 761 637 3 431 000 000 4 808 700 000 21 828 900 000 

Ilmanrinen 495 012 3 264 400 000 5 902 300 000 24 702 700 000 

Eläke-Fennia 251 400 1 088 870 000 956 319 000 5 476 208 000 

Eläke-Tapiola 235 712 1 402 974 000 799 280 000 7 381 308 000 

Etera 267 373 568 821 448 419 702 122 4 980 352 986 

 

 

Taulukkoon 3 on koottu vuoden 2008 tilinpäätöstietoja keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

vuosikertomuksista. Edelleen Eläke-Tapiolassa toimitusjohtajan vuosipalkkio on keskinäisistä 

eläkevakuutusyhtiöistä pienin, vakuutusmaksutulon ja konsernin taseen ollessa kuitenkin suurempi 

kuin esimerkiksi Eläke-Fenniassa tai Eterassa. Toimitusjohtajan palkkaan voi toki vaikuttaa vuoden 

2007 sijoitusympäristön haasteellisuuskin, sillä Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotot olivat -2,7 % 

negatiivinen. Suora päätelmä taulukosta voisi olla siis se, että Eläke-Tapiolan taseella ja 

saavutetulla vakuutusmaksutulolla sijoitustoiminnan tuottojen tulisi olla reilusti suurempi, mikä 

puolestaan suoraan näyttää vaikuttavan myös toimitusjohtajan vuosipalkkaan. Toki on varmasti 

muitakin tekijöitä, jotka alentavat ko. yhtiön toimitusjohtajan palkkaa verrattuna kilpaileviin 

keskinäisiin eläkevakuutusyhtiöihin. Vuosikertomuksista voidaan huomata ongelman poistuneen ja 

toimitusjohtajan palkkion selkeästi nousseen vuonna 2010, vuoden 2009 voitokkaan 

sijoitustoiminnan tuoton jälkeen (+13,5 % vuonna 2009). 

 

Ikäheimo ym. (2003) jatkavat teoksessaan, että suuren yrityksen paremmat palkat voivat selittyä 

johdon kyvyllä nostaa yrityksensä markkina-arvoa ja kasvattaa tasetta, josta johto on saanut myös 

erityisen hyvän korvauksen. Huonot palkat voivat taas selittyä sillä, ettei johto ole pystynyt 
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nostamaan yrityksen markkina-arvoa. Toisaalta suuryrityksen johtajien paremmat palkat saattavat 

johtua yksinkertaisesti siitä, että suuryrityksen johtaminen on laajavaikutteisempaa ja vaativampaa 

kuin pienyrityksen johtaminen. Resurssit ovat myös suuremmat suuryrityksillä, jolloin varallisuutta 

maksaa parempaa palkkaa on enemmän. Tästä syystä johtaja, joka on tullut valituksi suuryrityksen 

johtoon, saattaa saada tuloksistaan riippumatta parempaa palkkaa kuin pienyritysten johtajat. 

Menestys ja palkkaus ajoittuvat myös eri tavoin, joissain tapauksissa johdolle voidaan maksaa jo 

ennen yrityksen varsinaista näkyvää menestystä, toisissa menestyksen aikana ja joissakin menestys 

näkyy johdon palkoissa vasta myöhemmässä vaiheessa. (Ikäheimo ym. 2003, 37–44.) 

 

6.2 Palkkauksen taloustiede 

 

Huippupalkat eivät ole tuomittavia, mikäli niiden saamisen perusteet ovat oikeat. Jos yritysjohdon 

panos yrityksen menestyksessä on ollut kiistatonta, suuretkin palkat ovat perusteltuja. 

Huippupalkkojen perusteet saattavat kuitenkin nopeastikin muuttua tai hävitä kokonaan, eli johdon 

on ikään kuin lunastettava oikeutuksensa huippupalkkoihin vuosi toisensa jälkeen. (Ikäheimo ym. 

2003, 44–50.) 

 

Hirvosen ym. (2003) mukaan yritysjohdon kansainvälisen osaamisen ja liikkuvuuden lisääntyessä 

palkkauksen on oltava myös täällä kilpailukykyistä. Muuten eivät Suomessa toimivat yhtiöt pysty 

hankkimaan ja pitämään palveluksessaan korkeatasoisia johtajaresursseja. Tässä on otettava 

huomioon toimialakohtaiset erot, eli kaikki toimialat eivät ole yhtä alttiita kansainväliselle 

kilpailulle, eikä kaikkien toimialojen palkanmaksukyky myöskään ole samalla tasolla. Suurimpien 

yhtiöiden hallituksissa tulee olla palkitsemisvaliokunta, jonka jäsenillä on johdon 

palkitsemisjärjestelmien tuntemusta. Valiokunnan on syytä myös käyttää suoraan ulkopuolista 

asiantuntemusta. Kuten aiemmin on todettu, kiinteän kuukausipalkan ohella on myös käytettävä 

suoritukseen sidottuja palkkiomuotoja. (Hirvonen ym. 2003, 257–258.) Hyvin suunniteltu 

yritysjohdon palkkiopaketti toteuttaa kolmea asiaa, eli se houkuttelee yhtiöön oikeanlaiset johtajat 

alimmalla mahdollisella kustannuksella, pitää palveluksessaan juuri oikeanlaiset johtajat alimmalla 

mahdollisella kustannuksella sekä rohkaisee tietynlaisia johtajia jättämään yhtiön oikealla hetkellä 

ja motivoi yhtiön johtoa luomaan pitkän tähtäimen arvoa osakkeenomistajille sekä välttämään 

tekoja, jotka tuhoavat kyseistä arvoa (Jensen ym. 2004, 19.) 
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7 PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN LÄPINÄKYVYYS 

 

Lisääntynyt tarve johdon palkkiotasojen läpinäkyvyydelle on huomattu yleisesti mediassa sekä 

institutionaalisten investoijien keskuudessa. Epäillään, että tämänhetkiset palkkiorakenteet sekä 

korkeatasoiset on eriytetty johdon suorituskykyyn verrattuna, ja ne edustavat siksi erityisen selkeää 

etujen ristiriitaisuutta johdon ja osakkeenomistajien kiinnostuksen kohteissa. (Ferrarini ja Moloney 

2005.) Sijoittajat, samoin kuin myös arvopaperipörssit, edellyttävät, että listatun yhtiön johdon 

palkkaus ja muut työehdot ovat täysin julkisia ja läpinäkyviä. Tällä tavoin osakkeenomistajat voivat 

ottaa kantaa palkkausperusteisiin ja maksettuihin palkkioihin sekä muihin etuuksiin. Sijoittajien 

mainitsema tavoite on lisäksi saada omat ja toimivan johdon edut sillä tavoin samansuuntaisiksi, 

että sijoittajat voivat luottaa johdon ajavan myös omistajien etuja. (Hirvonen ym. 2003, 253.)  

 

Johdon palkkioinnin tiedottamisesta ja raportoinnin kasvattamisesta aiheutuu yritykselle erilaisia 

hyötyjä, kuten osakkeenomistajan suorittaman valvonnan kasvamista sekä hallituksen toiminnan 

tehostumista palkitsemisen suunnittelussa. Palkitsemisen rakenteeseen liittyen tiedottaminen siirtää 

palkkioinnin todennäköisimmin suorittamisen mukaisesti maksettavaan palkkiointiin. (Ferrarini ja 

Moloney 2004, 311–314.) Iacobuccin (1998) mukaan palkitsemistietojen julkisuutta lisäämällä 

voidaan pienentää osakkeenomistajien valvonnasta kärsimiä kustannuksia ja näin ollen motivoida 

heitä aiempaa aktiivisempaan palkitsemisen kontrollointiin. Ferrarini ja Moloney (2004) kuitenkin 

myös myöntävät, että palkitsemisvaliokunta ja hallitus saavuttavat markkinoilla vallitsevan 

palkkiotason helposti, sillä yritykset eivät välttämättä uskalla olla maksamatta standardin mukaista 

palkkiota, koska pelkäävät, että osaava johto menetetään kilpailijoille. Tiedottaminen voi myös 

johtaa palkkioinnin kasvuun ”ratcheting” – vaikutuksen myötä, mikä tarkoittaa johdon palkkioiden 

kohoamista kohti palkitsemistiedoista laskettavissa olevaa keskiarvoa tai jopa sen yli.  

Palkitsemistilastot eivät välttämättä ole luotettavia, vaan laskettuja keskiarvoja saattavat vääristää 

huippupalkattujen johtajien tiedot. Täten keskiarvoihin palkitsemisensa sitovat yritykset saattavat 

nostaa omien palkkioidensa tasoa samassa suhteessa muiden kanssa. (Ferrarini ja Moloney 2004, 

311–314.) 

 

Johdon palkkioinnin avulla pystytään minimoimaan agenttikustannuksia, jotka syntyvät johdon ja 

osakkeenomistajien kiinnostuksenkohteiden epätasaisesta kohdistumisesta. Osakkeenomistajilla on 

rajoitettu mahdollisuus valvoa johtoa sen työssä, ja lisäksi osakkeenomistajien hajautetun 

omistuksen myötä omistajat omaavat ainoastaan murto-osan kiinnostuksesta yrityksen tuottoihin. 
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Johdon huomaamattomasti tekemät toimenpiteet, kuten työntekijöiden irtisanominen tai 

henkilökohtaisten etuuksien ottaminen voivat vahingoittaa osakkeenomistajien omaisuutta ja täten 

mahdollistaa agenttikustannuksille. Laajuus, johon asti johto on valmis venymään tavoitellakseen 

osakkeenomistajien agendaa, riippuu siitä, miten kannustavasti johto on palkittu. Agenttiteorian 

mukaan työn suoritukseen perustuva palkkiointi, joka linkittää palkkion osakkeenomistajien 

varallisuuteen (työnsuorituksen indikaattoreilla), kuten osakkeen hintaan tai kirjanpidollisiin 

tavoitteisiin, on voimakas tapa houkutella, säilyttää ja motivoida johtoa pyrkimään kohti 

osakkeenomistajien esityslistaa. Johdon palkitsemisen paljastaminen voi olla arvokas tapa hallita 

mahdollisia agenttikustannuksia varmistamalla, että osakkeenomistajilla on riittävä informaatio 

korvauksesta sekä mahdollisista potentiaalisista ristiriidoista palkkionasettamisprosessissa. Tehokas 

hallinto on siis riippuvainen tehokkaasta tiedonannosta, sillä se johdattelee johtokunnan 

perustelemaan palkitsemisjärjestelmään tehdyt valinnat sekä itse palkkiointiprosessin, ja täten myös 

edesauttaa palkitsemiskomitean vastuuvelvollisuutta. Tiedonanto myös alentaa itse valvonnan 

kustannuksia, sekä helpottaa kommunikaatiota institutionaalisten investoijien ja johdon välillä. 

Läpinäkyvyys on siis keskeistä omaksuttaessa tehokkaita palkitsemisjärjestelmiä, sillä sen avulla 

voidaan hallita johdon palkkioiden agenttikustannuksia hajanaisten ja monimutkaisten järjestelmien 

keskellä. Tämä voidaan tehdä ilman, että sekaannutaan hallituksen päätöksentekoon tai rakenteisiin. 

(Ferrarini ja Moloney 2005.) 

 

Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä on palkata, erottaa sekä ylipäätään sopia toimitusjohtajan ja 

muiden korkea-arvoisten johtajien palkkauksesta. Useilla suurilla julkisilla yhtiöillä on 

palkitsemisvaliokunnat, jotka arvioivat toimitusjohtajan suorituskykyä ja tekevät suosituksia 

palkkauksen suhteen. Palkitsemisvaliokunnalta puuttuu kuitenkin useimmiten tietämystä ja taitoa 

palkitsemisen suunnittelusta.  Palkitsemisvaliokunta käyttää hyväkseen usein ulkopuolisia 

konsultteja, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia, sillä ulkopuolisten konsulttien intressit eivät 

välttämättä ole hallituksen ja yhtiön omistajien etujen mukaiset. Ongelmaksi muotoutuu se, että 

konsultit palkkaa useimmiten palkitsemisvaliokunnan sijasta yhtiön johto, mikä aiheuttaa selkeän 

mahdollisuuden agenttiongelmien syntymiselle, sillä konsultit tekevät suosituksia sellaisten 

henkilöiden palkkioihin, jotka palkkaavat heidät. Yhtiön hallitus ja sen nimeämä 

palkitsemisvaliokunta eivät myöskään maksa johdon palkkioita omasta varallisuudestaan, vaan 

omistajien varallisuudesta, mikä saattaa myös lisätä agenttiongelmia hallituksen ja omistajien 

välille. (Jensen ym. 2004, 15–55.) Osakkeenomistajien tekemää todenkuvaista ja tehokasta 

arviointia johdon palkkioista vaikeuttaa johdon erittäin monimutkaiset suoritusolosuhteet, 

palkkapolitiikan sisältö tai palkkapakettien erityiset osatekijät (Ferrarini ja Moloney 2005). Osa 
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palkitsemisjärjestelmistä ei edes ole juuri lainkaan näkyviä sijoittajille tai päätöksentekijöille 

yrityksen hallituksissa. Näitä ovat erityisesti eläkesopimusten perusteella maksetut korvaukset sekä 

osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät. Nämä tarjoavat otollisen reitin palkitsemiselle ilman, että 

muut sitä kunnolla havaitsevat, ja edustavatkin merkittävää osaa palkitsemisesta. On oleellista 

taloudellisen näkyvyyden kannalta, että kokonaisuudesta julkistetaan riittävästi tietoa sellaisessa 

muodossa, joka on myös muiden kuin ammattilaisten ymmärrettävissä. Näin yrityksen hallitukselle 

muodostuu selkeä tilivelvollisuus ja omistajille edellytykset arvioida johdon kannustinten 

myötävaikutus omistaja-arvon kehittymiseen. (Ikäheimo ym. 2007, 73-74.)  

 

Monet kansainväliset lakia alemmat säädökset ohjaavat yritysten toimintaa ja vaikuttavat omalta 

osaltaan siihen, minkä sisältöistä yrityksen taloudellinen raportointi on. Seuraavassa osiossa 

kartoitetaankin kansainvälisten tilinpäätösstandardien palkitsemisen raportointiin liittyvää 

sääntelyä. Kansallista lainsäädäntöä puolestaan käydään läpi luvussa 4 ja corporate governance – 

ohjeistusta luvussa 3.  

 

7.1 IFRS-standardien tuomat vaatimukset 

 

IFRS eli International Financial Reporting Standards ovat tilinpäätösstandardeja, joita jokainen 

eurooppalainen listayhtiö on noudattanut omassa konsernitilipäätöksensä laatimisessa vuodesta 

2005 lähtien. Aiemmin näitä standardeja kutsuttiin nimellä IAS, International Accounting 

Standards. IFRS-normistolla tarkoitetaan tilinpäätösinformaatiota sääntelevää sisältöä, joka 

rakentuu kolmesta osasta. Näitä osioita ovat itse standardit, niiden tulkinnat sekä yleiset teoreettiset 

perusteet. IASCF:n julkaiseman IFRS – standardien (2004) mukaan ko. standardit on tarkoitettu 

sovellettaviksi kaikkien voittoa tavoittelevien yhteisöjen yleistä tarkoitusta varten laadituissa 

tilinpäätöksissä ja muusa taloudellisessa raportoinnissa. Mainituilla voittoa tavoittelevilla yhteisöillä 

ei ole väliä, ovatko ne organisoitu yhtiöksi vai muuhun muotoon, ja niihin kuuluvat sellaiset 

organisaatiot kuin keskinäiset vakuutusyhtiöt, jotka tuottavat muuta taloudellista hyötyä 

omistajilleen välittömästi tai suhteellisesti. Vaikka IFRS-standardeja ei ole tarkoitettu 

sovellettavaksi voittoa tavoittelemattomaan toimintaan yksityisellä tai julkisella sektorilla, tällaista 

toimintaa harjoittavat yhteisöt saattavat kuitenkin katsoa standardit tarkoituksenmukaisiksi. 

 

IFRS-standardeissa johdon palkkioiden julkistamista sääntelee ensisijaisesti IAS 24: Lähipiiriä 

koskevat tiedot tilinpäätöksessä (2004). Standardin mukaisesti kunkin yhteisön on esitettävä 



47 

 

 

johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saaman kompensaation yhteismäärä. Kompensaatio sisältää 

kaikki työsuhde-etuudet (määritelty IAS 19:ssä Työsuhde-etuudet), sekä myös ne työsuhde-etuudet, 

joita koskee IFRS 2 Osakeperusteiset maksut. Työsuhde-etuuksia ovat eri muodoissa olevat 

vastikkeet yhteisölle suoritetusta työstä, joka yhteisö tai sen puolesta toimiva on maksanut, tulee 

maksaman tai järjestää. Se sisältää myös vastikkeet, jotka on maksettu yhteisöä koskien sen 

emoyrityksen puolesta. IAS 19:n standardissa määrätään, miten työnantajat käsittelevät työsuhde-

etuuksia kirjanpidossaan ja mitä tietoja niistä esitetään tilinpäätöksessä. Kompensaatioita ovat 

seuraavat: 

 

a) lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, kuten palkat ja sosiaaliturvamaksut sekä 

palkallinen vuosiloma ja sairausloma, voitto-osuudet ja bonukset sekä muuna kuin 

rahana suoritettavat etuudet kuten terveydenhoito, asunto, auto henkilöstölle; 

b) työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet, kuten eläkkeet; 

c) muut pitkäaikaiset etuudet, kuten pitkäaikaiseen työsuhteeseen perustuvat lomat 

tai sapattivapaat; 

d) irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet; ja 

e) osakkeisiin perustuvat suoritukset 

 

Yhteisön on esitettävä johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saaman kompensaation yhteismäärän 

lisäksi myös kuhunkin yllä olevaan ryhmään kuuluva määrä. 

 

Osakeohjelmat ja osakeoptio-ohjelmat ovat yleinen henkilöstön palkitsemistapa, jonka kohteena 

ovat hallituksen jäsenet, ylin johto ja monet muut henkilöstöön kuuluvat. IFRS 2 standardin 

tarkoituksena on määrätä yhteisön taloudellisesta raportoinnista sen toteuttaessa osakeperusteisesti 

maksettavan liiketoimen. Erityisesti standardi vaatii, että yhteisön voitto tai tappio ja taloudellinen 

asema kuvastavat osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien vaikutuksia, kuten sellaisiin 

liiketoimiin liittyviä kuluja, joissa henkilöstölle myönnetään osakeoptioita. (IFRS 2004) IFRS 2 

sisältää varsin yksityiskohtaiset raportointivaatimukset yhtiön osakeperusteisten maksujen 

raportoinnille, vaikka se ei varsinaisesti edellytä kaikkien tietojen raportointia erikseen juuri 

ylimmälle johdolle tai toimitusjohtajalle myönnetyistä osake- ja optiopalkoista, vaan tiedot 

vaaditaan yrityksen henkilöstölle suunnatuista ohjelmista yhteismääräisenä. Näin ollen yhtiölle jää 

varsin suuri liikkumavapaus johdolle ja toimitusjohtajalle maksettujen palkkioiden 

yksityiskohtaisten tietojen julkaisusta. (Rannikko 2009, 24–25.) 
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IAS 24 kuin IFRS 2:kaan ei edellytä johdon palkkioiden erittelyä johtajakohtaisesti tai selvittämään 

palkkioiden maksuperusteita sanallisesti. IFRS-standardit antavat siis melko väljät puitteet 

yhteisöjen palkitsemisen raportoinnille. 

 

7.2 IFRS – standardit ja työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 
 

 

Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia ovat: 

 

a) eläketurvaa koskevat etuudet, kuten eläkkeet; ja 

b) muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet, kuten esim. työsuhteen 

päättymisen jälkeinen henkivakuutus ja terveydenhoito. 

 

IAS 19:n mukaan työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet on jaettava maksupohjaisiin ja 

etuuspohjaisiin järjestelyihin. Maksupohjaisten järjestelyjen kirjanpitokäsittely on yksinkertaista, 

koska raportoivan yhteisön velvoitteen suuruus kullakin kaudella määräytyy kyseiseltä kaudelta 

suoritettavien maksujen mukaisesti. Velvoitteen ja menojen määrittämiseen ei näin ollen tarvita 

vakuutusmatemaattisia oletuksia, eivätkä vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot ole mahdollisia. 

Etuuspohjaisten järjestelyjen kirjanpitokäsittely on monimutkaista, koska velvoitteen ja menojen 

määrittämiseen tarvitaan vakuutusmatemaattisia oletuksia ja vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 

ovat mahdollisia. Lisäksi velvoitteet määritetään diskontattuina, koska ne saatetaan suorittaa useita 

vuosia sen jälkeen, kun henkilöt suorittavat niiden perustana olevan työn. (IFRS 2010) 

Huomattavaa on, että jos yhtiö on vakuuttanut normaalin lakisääteisen eläkkeen työeläkeyhtiössä, 

niin IFRS – maailmassa tämä lasketaan maksuperusteiseksi eläkkeeksi (Rannikko 2009). 

 

Myöskään eläkevastuista, IFRS ei vaadi johtajakohtaista erittelyä eläkejärjestelyjen vastuista, eli 

toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen läpinäkyvyys ei lisäänny merkittävästi. 

 

Seuraavassa luvussa käydään läpi keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden ylimmän johdon 

palkitsemisen tasoa ja läpinäkyvyyttä vuosina 2005–2010. Luvun lopussa kiinnitetään huomiota 

myös vapaaehtoisten eläkemaksujen osuuteen kokonaispalkitsemisessa. Tarkoituksena on myös 

selvittää miten suuria eroja keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden ylimmän johdon vapaaehtoisissa 

eläkemaksuissa on. 
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8 KESKINÄISTEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN 

PALKITSEMINEN JA LÄPINÄKYVYYS VUOSINA 2005–2010  

 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, on toimiva palkitsemisjärjestelmä olennainen väline hyvän 

hallinnoinnin toteuttamisessa. Palkitsemisjärjestelmän avulla pyritään lisäämään yhtiön hallituksen, 

toimitusjohtajan ja muun johdon motivaatiota toimia yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun 

mukaisesti. Varman palkitsemisjärjestelmään kuuluvat peruspalkkauksen lisäksi muun muassa 

yhtiön tuloksen kehitykseen sidotut palkitsemisjärjestelmät, eläkejärjestelyt sekä osake- ja 

osakeperusteiset palkitsemisjärjestelmät. Yhtiön on selostettava yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle 

johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja 

palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja 

palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista 

palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. Yhtiön on kerrottava toimitusjohtajan 

toimisuhteeseen kuuluvat palkat ja muut etuudet tilikaudelta, tilikauden aikana palkkioksi saadut 

osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet, eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä 

irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia 

korvauksia koskevat ehdot. Yhtiön on myös ilmoitettava kullekin hallituksen jäsenelle hallitus- tai 

valiokuntatyöskentelystä palkkiona maksettujen osakkeiden määrä muiden palkkioiden ja 

taloudellisten etuuksien tapaan. (Varma 2011.) 
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Taulukko 4. Varman johtavien henkilöiden palkitsemisen vaihtuvuus vuosina 2010–2005.  

 

 

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Toimitusj. 

           

           763 068 713145 761637 638554 580035 478000 

Josta tulospalkkiota 

edelliseltä vuodelta 

            

           260 056           

Varatoimitusj. 247 068 231611 310326 346949 317330 286000 

Hallituksen puheenj. 40 000 34 000 28 000 22 000 20 000 20 000 

Hallituksen 

varapuheenj. 28 000 24 500 20 500 16 500 15 000 15 000 

Hallituksen jäsen 16 000 15 000 13 000 11 000 10 000 10 000 

 

 

Taulukossa 4 voidaan vuosikertomuksista kootun tiedon valossa huomata, että vuosien 2007–2010 

aikana Varman hallituksen jäsenten palkkiot ovat keskimäärin olleet noususuhdanteessa, huolimatta 

2008 alkaneesta maailmanlaajuisesta finanssikriisistä. Taulukosta 4 voidaan huomata 

toimitusjohtajan palkkiossa pieni notkahdus vuonna 2009. Tulospalkkioiden osuutta ei ole ennen 

vuotta 2010 eroteltu toimitusjohtajan esitetystä palkkiosta. Varatoimitusjohtajan palkkiot on 

vuosikertomuksissa eroteltu läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Myös varatoimitusjohtajan palkkio on 

laskenut vuoden 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena, merkittävästi vielä jopa enemmän kuin 

toimitusjohtajan. Varman vuosikertomuksessa (2009) ilmoitetaankin, että Varman toiminnassa 

korostui vuoden edetessä riskinoton varovaisuus finanssikriisin laukeamisen jälkeenkin. Varma 

painotti vuonna 2009 toimenpiteet vakavaraisuuden vahvistamiseen ja riskienhallintaan. 

Vuosikertomuksen mukaan, painotuksiin nähden sijoitusten kokonaistuotto muodostui ko. vuodelta 

erittäin hyväksi. Varman vuosikertomusten mukaan toimitusjohtajalle otetun lisäeläkevakuutuksen 

mukainen eläke-etuus on Varmassa ko. aikavälillä 60 % lisäeläkkeen eläkepalkasta, jonka perustana 

on kaksi keskimmäistä neljän viimeisen vuoden ansioista. Lisäeläkevakuutus ei kerrytä lisäeläkettä 

toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä 

lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.  

 

Ilmarisen Internet-sivuilla puolestaan kerrotaan, että Ilmarisen palkkiojärjestelmät käsitellään 

hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa sekä hyväksytään hallituksessa. Tulospalkkion 
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hyväksyminen tapahtuu aina ”yhden yli” -periaatteella. Näin ollen esimerkiksi johtoryhmän 

palkkiot esittää toimitusjohtaja ja ne hyväksyvät hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtajan 

tulospalkkio määräytyy hallituksen hyväksymän Ilmarisen tuloskortin toteutumaprosentin 

perusteella. Maksimipalkkion suuruus on kuusi kertaa kuukausiansio. Tulospalkkio on 

toteutumaprosentin mukainen osa maksimipalkkiosta. Ilmarisen johtoryhmän ansiot puolestaan 

koostuvat peruspalkasta, vuosittaisesta tulospalkkiosta sekä jatkossa myös avainhenkilöiden pitkän 

aikavälin palkitsemisesta. Johtoryhmän tulospalkkio perustuu siihen, miten Ilmarinen, oma linja ja 

johtaja itse ovat saavuttaneet asetetut vuositavoitteet. Palkkioiden maksimimäärä edellyttää erittäin 

haastavan tavoitetason saavuttamista ja todennettavia tuloksia. Pääsääntöisesti johtoryhmän 

jäsenten tulospalkkio voi olla enintään 230 % kuukausiansioista. Palkkio voi yksittäistapauksissa 

enimmillään vastata 12 kuukauden palkkaa. (Ilmarinen 2011.) 

 

 

Taulukko 5. Ilmarisen johtavien henkilöiden palkitsemisen vaihtuvuus vuosina 2010–2005.  

 

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Toimitusj. 463 013,00 398269 495012 388159 546490 472468 
Lisäksi tulospalkkiota 
edelliseltä vuodelta 131 903 99 406         

Varatoimitusj.             

Hallituksen puheenj. 38 000 38 000 32 000 26 000 20 000 20 000 

Hallituksen 
varapuheenj. 27 000 27 000 23 000 19 000 15 000 15 000 

Hallituksen jäsen 16 000 16 000 14 000 12 000 10 000 10 000 

  

 

Taulukkoon 5 on puolestaan koottu Ilmarisen johdon palkkauksen luvut vuosilta 2005–2010. 

Ilmarisen johtajien eläkeikä poikkeaa lain mukaisesta eläkeiästä ennen 1.7.1992 nimitettyjen 

johtajien osalta, joiden eläkeikä on 60 vuotta. Ilmarisessa toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta ja 

kokonaiseläketaso on 60 % lisäeläkkeen perusteena olevasta palkasta. Lisäeläkkeen perusteena 

oleva palkka lasketaan nykyisen työsuhteen viiden viimeisen täyden vuoden vuosiansioiden 

perusteella. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Tulospalkkion 

osuutta toimitusjohtajan kokonaispalkkiosta ei ole eritelty kuin ainoastaan vuosien 2010 ja 2009 

vuosikertomuksissa. Ilmarisen vuosikertomuksissa ei kerrota myöskään varatoimitusjohtajan 

vuosipalkkioita lainkaan. Kuten taulukosta 2 voidaan huomata, johdon palkkioiden kehitys on ollut 

pelkästään nousujohteista vuosien 2005–2010 aikana. Tämä voi johtua esimerkiksi vuoden 2008 
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finanssikriisin jälkeen siitä, että vuosikertomuksen (2009) mukaan Ilmarinen toipui odotettua 

nopeammin historiallisen vaikeasta markkinatilanteesta. Yhtiön sijoitusvarallisuuden tuotot vuonna 

2009 nousivat ja reaalisesti sijoitukset tuottivat kaikkien aikojen parhaan tuloksen 16,4 %.  

 

Myös Eläke-Fennian hallitus hyväksyy nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä 

toimitusjohtajan palkan, palkitsemisen periaatteet ja maksettavan palkkion. Eläke-Fennian 

toimitusjohtajan palkka muodostuu niin ikään peruspalkasta, luontoiseduista ja kannustepalkkiosta. 

Toimitusjohtajan kannustepalkkio määräytyy Eläke-Fennian strategisten tavoitteiden ja erityisesti 

toimitusjohtajalle asetettujen tavoitteiden toteutuman perusteella. Maksimipalkkion suuruus on 

seitsemän kertaa kuukausiansio. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan puolet 

maksimipalkkiosta, sillä osa palkkiosta maksetaan viivästettynä 3 vuodelle. (Eläke-Fennia 2011.) 

 

 

Taulukko 6. Eläke-Fennian johtavien henkilöiden palkitsemisen vaihtuvuus vuosina 2010-2005. 

       

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Toimitusj. 318 640 332753 251400 260200 274300 210500 

luontaisedut 28 662 29 767 28 800 27 000 24 900 25 800 

Varatoimitusj.             

Hallituksen puheenj. 20 000 20 000 17 000 17 000 12 000 12 000 

Hallituksen 
varapuheenj. 16 000 16 000 13 000 13 000 8 000 8 000 

Hallituksen jäsen 10 000 10 000 8 000 8 000 7 000 7 000 

 

 

Taulukosta 6 voidaan huomata Eläke-Fennian johdon palkkioiden vaihtelevuus niin ikään vuosien 

2005–2010 aikana. Toimitusjohtajan palkkiosta pystyy erottamaan vuoden 2008 finanssikriisin 

vaikutukset melko selkeästi. Vuosikertomuksen mukaan (2008) siirtoliikenteen maksutulo oli 

negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että enemmän asiakkaita siirtyi pois Eläke-Fenniasta, kuin 

yritykseen asiakkaita taas tuli. Myös vuonna 2010 toimitusjohtajan palkkiot ovat hieman laskeneet 

edellisestä vuodesta, kun taas muina vuosina palkkioiden suuruus on ollut nousujohteista. Myös 

yleisesti koko yhtiön johdon palkkiotasot ovat pienemmät verrattuna kahteen edeltävään 

suurempaan eläkevakuutusyhtiöön. Myöskään Eläke-Fennian vuosikertomuksissa ei mainita 

varatoimitusjohtajan palkkioiden tasosta mitään. Eläke-Fennian hallintoneuvoston ja hallituksen 

jäsenille ei ole annettu eläkesitoumuksia. Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 60-
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vuotiaana TEL:n mukaisen lisäeläkejärjestelyn tai vastaavan muun järjestelmän perusteella. 

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei ole annettu rahalainoja eikä vakuuksia. 

 

Eläke-Tapiolan Internet-sivujen mukaan Eläke-Tapiola soveltaa Eläke-Tapiolan ja Tapiola-ryhmän 

yhteistä palkka- ja palkitsemispolitiikkaa, jonka on hyväksynyt omalta osaltaan Eläke-Tapiolan 

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, ja päättänyt Eläke-Tapiolan hallitus. Tapiola-ryhmän palkka- ja 

palkitsemisjärjestelmät suunnitellaan ja valmistellaan yhteistyössä henkilöstö-, talous- ja 

riskienhallintapalveluiden yhteistyönä. Tarvittaessa konsulttina käytetään Hay Group Oy:tä. 

Palkkiojärjestelmien valmistelun yhteydessä arvioidaan Finanssivalvonnan palkkiointia koskevien 

kannanottojen vaikutus. Tapiola-ryhmän ylin johto, johon kuuluvat päätoimiset jäsenet, varajäsenet, 

toimitusjohtajat ja varatoimitusjohtajat, palkitseminen muodostuu palkasta, luotoiseduista, 

tulospalkkioista sekä lisäeläkejärjestelyistä. Tulospalkkio itsessään käsittää vuosipalkkion ja 

strategiajakson tulospalkkion. (Eläke-Tapiola 2011.) 

 

 

Taulukko 7. Eläke-Tapiolan johtavien henkilöiden palkitsemisen vaihtuvuus vuosina 2010–2005. 

 

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Toimitusj. 328 891 248827 235712 177164 180387 148492 
Josta tulospalkkiota 
edelliseltä vuodelta 75 359 8 801 20 100 46 982 23 696 44 381 

Hallitus ja varajäsenet 198 330 478000 455000 493739 346161 377829 

              

 

 

Kuten taulukosta 7 voidaan todeta, Eläke-Tapiola ei julkista vuosikertomuksissaan tietoja 

hallituksen yksittäisten jäsenten palkkioista lainkaan. Tieto, jonka yhtiö jakaa, on ainoastaan 

hallituksen ja sen varajäsenten yhteen lasketut palkkiot kultakin vuodelta. Eläke-Tapiolan 

vuosikertomuksista puuttuu myös tieto varatoimitusjohtajan palkkiosta. Nämä tiedot vaikeuttavat 

vertailtavuutta yhtiöiden kesken ja ovat näin selkeä puute johdon palkitsemisen läpinäkyvyyttä 

ajatellen. Eläke-Tapiolan toimitusjohtajan palkkiot eivät myöskään ole merkittävästi laskeneet 

vuoden 2008 laman myötä vaan päinvastoin, palkkaus on ollut nousujohteista koko tarkasteluvälillä 

2005–2010. Eläke-Tapiolan vuosikertomuksessa huomio kiinnittyy kansainvälisen finanssikriisin 

puhkeamisen jälkeiseen vuoteen 2009, joka oli yllättäen Eläke-Tapiolalle yhtiön historian paras 

sijoitusvuosi. Osakesijoitusten osuutta nostettiin ko. vuonna merkittävästi ja TYEL -vakuutusten 
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lukumäärä kasvoi. Taulukosta 4 voidaan huomata, että hallituksen ja sen varajäsenten 

yhteenlaskettu palkkio vuonna 2010 on selkeästi laskenut verrattuna aikaisempiin vuosiin. Eläke-

Tapiolan yhtiöön toimisuhteessa oleville hallituksen jäsenille ja varajäsenille on eläkeiäksi sovittu 

60–63 vuotta. 

 

Myös Eterassa yhtiökokous päättää hallintoneuvoston palkkioista, ja vaalivaliokunta tekee niistä 

ehdotuksen yhtiökokoukselle. Hallintoneuvosto puolestaan päättää hallituksen palkkioista. 

Vaalivaliokunta tekee niistä ehdotuksen hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto päättää myös 

vaalivaliokunnan ja hallituksen valiokuntien palkkioista. Hallitus vahvistaa Eteran 

palkitsemispolitiikan, joka johdetaan yhtiön liiketoimintastrategiasta. Palkitsemispolitiikka 

määrittelee palkitsemistavat ja niiden perusteet. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän 

jäsenten palkoista ja muusta palkitsemisesta sekä Eteran kaikista tulospalkkiojärjestelmistä ja 

tulospalkkioiden maksamisesta. Eterassa hallituksen puheenjohtajisto toimii hallituksen nimitys- ja 

palkitsemisvaliokuntana ja valmistelee kaikki palkitsemiseen liittyvät asiat hallitukselle. 

Puheenjohtajistoon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja yksi hallituksen 

keskuudestaan valitsema jäsen. Toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä tulospalkkio voi 

olla enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen kuitenkin siten, että 

sijoituksista vastaava johtaja kuuluu sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. (Etera 

2011.) 

 

 

Taulukko 8. Eteran johtavien henkilöiden palkitsemisen vaihtuvuus vuosina 2010–2007. 

 

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Toimitusj. 233 666,00 252841 267373 210328     

tulospalkkio edellinen v.             

Varatoimitusj.             

Hallituksen puheenj. 20 000 15 000 15 000 12 000     

Hallituksen 
varapuheenj. 15 000 10 000 10 000 8 000     

Hallituksen jäsen 10 000 8 000 8 000 7 000     

 

 

Taulukkoon 8 on koottu Eteran vuosien 2007–2010 johdon palkkiot. Kuten taulukosta voidaan 

huomata, ei Eteran Internet-sivuilta löytynyt vuosikertomuksia kuin vuodelle 2007 asti, eli tämän 

vanhempia vuosikertomuksia ei suurelle yleisölle ole saatavilla. Tämä jo itsessään vaikeuttaa 
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johdon palkkioiden läpinäkyvyyttä. Toimitusjohtajan palkkiot ovat pudonneet vuonna 2008 

alkaneen kansainvälisen finanssikriisin jälkeen. Vuoden 2009 vuosikertomuksen mukaan Etera myi 

uusia vakuutuksia markkinaosuuttaan selvästi enemmän. Sijoitukset tuottivat myös hyvin ja 

vakavaraisuus vahvistui. Talouden taantuma teki kuitenkin ko. vuodesta haastavan, ja 

vakuutusmaksutulo laski. Eteran vuosikertomuksista puuttuvat tiedot niin varatoimitusjohtajan 

palkkioista kuin toimitusjohtajan tulospalkkioiden osuudesta kokonaispalkasta. Eteran 

toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hän on oikeutettu 12 kuukauden 

palkkaa vastaavaan korvaukseen, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Toimitusjohtajalle ja Eteran muulle 

johdolle ei ole sovittu erityistä eläkeikää. (Etera 2011.) 

 

Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemisen läpinäkyvyyteen kuuluu olennaisena osana 

myös vapaaehtoiset eläkemaksut, ja niiden osuus ylimmän johdon kokonaispalkitsemisessa. 

Vuosittaiset maksut perustuvat useimmiten johtajan palvelusvuosiin yhtiössä ja toisaalta ennen 

eläkkeelle jäämistä saatuihin rahakorvauksiin. Voidaan siis sanoa, että toimitusjohtajan palkan ja 

virassaoloajan myötä kasvavat myös eläke-etuudet. (Bebchuk ja Jackson 2005.) Myös Ikäheimo 

ym. (2003, 80) toteavat eläke-etujen olevan keskeinen ja yleinen johdon palkkausmuoto. 

Eläkejärjestelyiksi he määrittelevät yrityksen maksamat lisäeläkkeet, jotka on tarkoitettu 

täydentämään lakisääteistä eläketurvaa. Eläkejärjestelyiden eduiksi kirjoittajat mainitsevat sekä 

verotukselliset, että ansioiden siirtämiseen liittyvät hyödyt. Yrityksen kannalta eläkejärjestelyt ovat 

kannattava palkkauksen muoto, sillä yritys pystyy vähentämään maksut verotuksessa. Myös 

johtajien kannalta eläke-edut ovat verotuksellisesti järkevä vaihtoehto. Odotettu ansiotaso ja täten 

myös marginaaliverokanta eläkkeen maksamisajankohtana on matalampi. Mikäli johtaja kokee 

eläke-edun tosiasiallisena etuna ja taloudellisena kannustimena, ovat eläkejärjestelyt niin yritykselle 

kuin johtajalle itselleen mielekäs vaihtoehto. Seuraavaan taulukkoon on koottu keskinäisten 

eläkevakuutusyhtiöiden vuoden 2010 vapaaehtoisten eläkemaksujen osuus ylimmän johdon 

kokonaispalkitsemisesta. 
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Taulukko 9. Vapaaehtoiset eläkemaksut keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä vuonna 2010. 

 

Vuonna 2010     

  
Toimitusjohtajan 
vapaaehtoiset eläkemaksut 

Toimitusj. 
eläkeikä 

Varatoimitu
sj. eläkeikä 

Muiden 
johtoryhmäj. 
eläkeikä 

Varma 60 prosenttia 
60 v., mutta 

Vuoria jatkaa 
63 v. asti. 

60 vuotta 60 tai 62 vuotta 

Ilmarinen 60 prosenttia 62 vuotta 62 vuotta yleinen eli 63-68 v. 

Eläke-Fennia ei eläkesitoumuksia 60 vuotta     

Eläke-Tapiola 0,2 prosenttia vuodessa 63 vuotta 
yleinen eli 

63-68v.  
  

Etera ei eläkesitoumuksia 
yleinen eli 

63-68v. 
yleinen eli 

63-68v.  
yleinen eli 63-68 v. 

 

 

Kuten taulukosta 9 voidaan huomata, on kahdessa suurimmassa keskinäisessä 

eläkevakuutusyhtiössä käytössään suurimmat eläkemaksu -edut verrattuna muihin keskinäisiin 

eläkevakuutusyhtiöihin. Tiedot on koottu vuoden 2010 keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

vuosikertomuksista. Varman ja Ilmarisen toimitusjohtajilla on siis reilusti suurin myös 

vapaaehtoisten eläkemaksujen osuus kokonaispalkitsemisesta, mikä kuitenkin seuraa samaa 

palkitsemistason kaavaa vuosittaista palkkatasoa vertailtaessa keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

välillä. Suurimman taseen ja vakuutettujen määrän omaavat Varma ja Ilmarinen ovat myös 

ylimmän johdon palkkaustasossa edellä muita. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Corporate governance ja etenkin johdon palkitsemisen raportointi on ollut näkyvästi esillä niin 

mediassa kuin akateemisen tutkimuksen aiheenakin viime vuosina. Erityistä huomiota on corporate 

governancen yhteydessä kiinnitetty johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuuteen, ja erityisesti 

toimivan raportoinnin tuomaan läpinäkyvyyteen. (Hirvonen ym. 2003, 27.) Tämänhetkisten 

palkkiorakenteiden sekä korkeatasoisten johdon palkkioiden epäillään olevan eriytetty johdon 

suorituskykyyn verrattuna ja, ne edustavat siksi erityisen selkeää etujen ristiriitaisuutta johdon ja 

osakkeenomistajien kiinnostuksen kohteissa. (Ferrarini ja Moloney 2005.) Sijoittajat, samoin kuin 

myös arvopaperipörssit edellyttävät, että listatun yhtiön johdon palkkaus ja muut työehdot ovat 

täysin julkisia ja läpinäkyviä. Tällä tavoin osakkeenomistajat voivat ottaa kantaa 

palkkausperusteisiin ja maksettuihin palkkioihin sekä muihin etuuksiin. Sijoittajien mainitsema 

tavoite on lisäksi saada omat ja toimivan johdon edut sillä tavoin samansuuntaisiksi, että sijoittajat 

voivat luottaa johdon ajavan myös omistajien etuja. (Hirvonen ym. 2003, 253.) Tehty tutkimus 

tukee tätä nimenomaista tarvetta ylimmän johdon palkkioinnin läpinäkyvyyden lisäämiseen 

keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä. Johdon palkkioinnin läpinäkyvyys vuosikertomuksissa ja 

tilinpäätöstiedoissa oli puutteellista ja vajavaista, mikä teki yhtiöiden johdon palkkioiden vertailusta 

haastavaa ja paikoin jopa esti sen täysin. Muiden keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

vuosikertomuksista ja tilinpäätöstiedoista puuttui toimitusjohtajan tulospalkkion osuus 

vuosipalkasta, lukuun ottamatta Eläke-Tapiolaa. Ilmarinen ja Varma ovat vasta viime vuosina 

erottaneet ko. tiedon tilinpäätökseensä. Tämä vaikeutti oleellisesti palkkiotietojen vertailua. Myös 

varatoimitusjohtajan palkkioiden puuttuminen oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Varma oli 

ainoa yhtiö, joka ko. tiedon on eritellyt. Eläke-Tapiola ei erittele hallituksen ja varajäsenten 

palkkioita toisistaan tilinpäätöksessään, mikä aiheuttaa myös suuria läpinäkyvyys- ja vertailu 

ongelmia. Mainitsemisen arvoista on myös, että Eteran Internet-sivuilla ei vuosikertomuksia 

ylipäätään löydy kuin vuoteen 2007 asti. Kuten teoriaosuudessa on mainittu, johdon palkkioinnin 

avulla pystytään minimoimaan agenttikustannuksia jotka syntyvät johdon ja osakkeenomistajien 

kiinnostuksenkohteiden epätasaisesta kohdistumisesta. Ylimmän johdon palkkioinnin 

läpinäkyvyyden puutteellisuudesta johtuen, vakuutuksenottajat ja vakuutetut eivät voi varmasti 

tietää saavatko omat ja toimivan johdon edut sillä tavoin samansuuntaisiksi, että voivat luottaa 

johdon ajavan myös omistajien etuja. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli, corporate governanceen liittyvän teorian ja 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnoiman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin avulla 
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verrata hyvän hallinnointitavan ohjeita, ja varsinkin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 

Suomen keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitapaan. Tavoitteena oli myös havaita 

mahdolliset poikkeavuudet keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitavassa ja ymmärtää 

syyt ja perustelut näille eroavaisuuksille. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli laatia tarvittaessa 

kehittämisehdotuksia keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitapojen kestävän kehityksen 

edistämisen varmistamiseksi. Tutkimuksen lisätavoitteena oli keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

vuosien 2005–2010 toimintakertomuksia vertailemalla, corporate governance -teorioiden kautta, 

saada käsitys eläkevakuutusyhtiöiden palkkiojärjestelmän läpinäkyvyydestä, ottaen huomioon 

vapaaehtoiset eläkemaksut toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisessa. Tutkimus rajattiin 

käsittelemään ja kuvailemaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia, sen tuomia 

haasteita yrityksen toiminnalle sekä sen vaatimia muutoksia hyvän hallinnointitavan edistämiseksi 

yrityksen hallinnossa. Olennaisena osana tutkimusta oli myös hallinnointikoodin vertaileminen 

keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden hallinnointitapaan. Tarkoituksena oli lisäksi luoda 

kehitysehdotuksia, jotta mahdollisia eroavaisuuksia voitaisiin minimoida ja tarkoituksenmukaistaa. 

Lisäksi tarkoituksena oli selvittää ylimmän johdon palkkatason vaihtelun suuruus keskinäisten 

eläkevakuutusyhtiöiden välillä sekä löytää keskeiset tekijät johdon palkkatason määrittelemisessä. 

Tutkimuksen lopussa keskityttiin keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemisjärjestelmän 

läpinäkyvyyteen sekä vertailtiin sen kehittymistä vuosien 2005–2010 aikana. 

Eläkevakuutusyhtiöiden palkitsemisjärjestelmän läpinäkyvyyteen pureuduttiin vuosien 2005–2010 

toimintakertomuksia vertailemalla. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa käytettiin corporate 

governance -kirjallisuudesta tuttua päämies – agenttiteoriaa sekä sidosryhmäteoriaa. 

 

9.1 Tutkimuksen keskeisimmät tulokset 
 

9.1.1 Keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt ja hyvä hallinnointitapa 

 

Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen tiedonsaantioikeus on asia, jota pyritään keskinäisissä 

eläkevakuutusyhtiöissä toteuttamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja harkitusti. Suurimpana, 

mahdollisimman ajantasaisena sekä yksityiskohtaisempana kanavana tässä eläkevakuutusyhtiöt ovat 

käyttäneet keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden omia Internet-sivuja. 

 

Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivuilla olevan tiedon perusteella voidaan todeta, että 

eläkevakuutusyhtiöiden hallinnon perustan muodostaa työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki, 
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alemman asteiset säädökset sekä laissa erikseen mainitut vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain 

säännökset.  Keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä noudatetaan siis pääsääntöisesti hyvää 

hallinnointitapaa, joka perustuu tähän rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä 

soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance -suosituksiin. Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodin (2010) mukaan comply or explain -periaate (noudata tai selitä -periaate) 

tarkoittaa sitä, että yhtiö voi poiketa yksittäisestä suosituksesta, mutta sen on selostettava 

poikkeaminen ja sen perustelut. Koodin noudattamista on siis sekin, että yhtiö poikkeaa yksittäisistä 

suosituksista edellyttäen, että poikkeamat on selostettu ja perusteltu. Yhtiön on kerrottava koodin 

noudattamisesta ja koodista poikkeamisesta perusteluineen Internet-sivuillaan sekä hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästään vuosittain antamassaan selvityksessä. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2010.) 

Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivuilta tehtyjen havaintojen perusteella selvisi, että 

ainoastaan Varma, Ilmarinen sekä Etera listasivat kotisivuilleen selkeän yhteenvedon, joka esittää 

listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia koskevat poikkeudet omissa yhtiöissään. Varsinkin 

Ilmarinen ja Etera erottautuivat joukosta kattavilla tiedoillaan, kun taas Eläke-Fennia ja Eläke-

Tapiola loistivat ko. poikkeuksien ilmoittamatta jättämisellään.  

 

Yhtiökokouksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan tehtävät ja tavoitteet on käsitelty 

eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivuilla yksityiskohtaisesti ja kattavasti läpi, ja käytännön tehtävät 

selkeästi mukailevat Arvopaperimarkkinayhdistyksen (2008 ja 2010) hallinnointikoodia. Koska 

hallituksen tehtävänä on hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sekä toiminnan 

asianmukainen valvonta, ovat keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt järjestäneet vastuulleen kuuluvien 

tehtävien valmistelua varten erilaiset valiokunnat, kuten tarkastusvaliokunnan, 

palkitsemisvaliokunnan ja riskienhallintavaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa, 

vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. Hirvosen ym. (2003) selventämä 

hallituksen laaja vastuu, joka kohdistuu yhtiötä, osakkeenomistajaa tai muuta henkilöä kohtaan, on 

sivuutettu keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivuilta tyystin. Siviiliperusteinen tai 

rikosperusteinen vastuu on kuitenkin perustavaa laatua oleva asia, joka tulisi sisällyttää Internet-

sivujen sisältöön. Muuten sivujen antama tieto on sisällöltään erittäin yksityiskohtaista ja kattavaa. 

Hallitus antaa tarpeelliset toimintaohjeet toimitusjohtajalle ja valvoo hänen sekä toimitusjohtajan 

alaisten toimia. Toimitusjohtaja hoitaa siis yhtiön juoksevaa hallintoa, hallituksen antamien 

ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito 

luotettavalla tavalla järjestetty. 
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Keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä johdon palkitseminen muodostuu peruspalkasta sekä lyhyen 

ja pitkän aikavälin palkitsemisesta. Lyhyen aikavälin palkitseminen tarkoittaa tulos- ja 

erillispalkkiota sekä pitkän aikavälin palkitseminen johdon järjestelmää, jonka perustana on 

erikseen määrättyjen strategisten tavoitteiden toteutuminen. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

Internet-sivuilta siis selviää, että yhtiöissä on käytössä ainakin pääpiirteissään 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen (2008) kuvailema hyvän hallinnointitavan välineenä oleva 

palkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmä, joka rahapalkan lisäksi tarkoittaa tulospalkkiota ja 

joka näin sitouttaa tulevaisuuden tavoitteiden toteutumiseen, lisää johdon motivaatiota toimia 

yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmä on erittäin tärkeässä 

osassa houkuttelemassa juuri oikeanlaista osaamista yrityksen palvelukseen. Sen avulla pystytään 

myös sitouttamaan avainhenkilöt yritykseen ja johdattamaan heitä tekemään vakuutuksenottajien ja 

vakuutettujen intressien mukaisia päätöksiä riittävän pitkällä aikavälillä. Hyvän yrityskulttuurin 

läpinäkyvyyteen liittyy läheisesti se, että johtajien palkitsemisjärjestelmistä on tehty julkisia. Tällä 

tavalla oikea kannustinjärjestelmä nivoutetaan oikeaan sijoittajaviestintään. Palkitsemisjärjestelmät 

ovat yksi tapa, jonka avulla keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä yritetään pienentää aikaisemmin 

läpikäytyä päämies-agentti -ongelmaa.  

 

Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivuilla kerrotaan, että yhtiöiden hallitusta, 

toimitusjohtajaa ja konsernin johtoryhmää avustavat sisäisen valvonnan toimivuuden 

varmistamisessa sisäinen tarkastus ja erityisesti taloudellisten tietojen oikeellisuuden 

varmistamisessa myös ulkoiset tilintarkastajat. Sisäistä valvontaa toteutetaan organisaation kaikilla 

eri tasoilla yksittäisestä toimihenkilöstä aina konsernin hallitukseen saakka. Hallituksen on 

valvontatehtävässään oltava oma-aloitteinen ja aktiivinen, ja tästä syystä asianmukainen valvonta ei 

saa jäädä pelkästään toimitusjohtajalta saadun informaation varaan. Hallituksen on myös 

selvitettävä asiat, joita voidaan pitää merkityksellisinä, ja sen on myös luotettava siihen, että sille 

toimitetut raportit ovat oikeita ja riittäviä. On myös erittäin tärkeää että yhtiön sisäistä 

valvontajärjestelmää päivitetään sen toimivuuden varmistamiseksi. Näin vähennetään riskiä ja 

lisätään raportoinnin luotettavuutta. Arvopaperimarkkinayhdistyksen (2008) mukaan yhtiön on 

selostettava markkinoille, miten sisäisen tarkastuksen toiminto on yhtiössä järjestetty, ja sen on 

myös kuvattava sisäisen tarkastuksen toiminnon organisointi ja tarkastustyössä noudatettavat 

keskeiset periaatteet, kuten raportointiperiaatteet. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-

sivujen perusteella asia on käsitelty kattavasti ohjeita noudattaen. Selkeä selvitys hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivuilla helpottaa lukijan kykyä 
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hahmottaa asia kokonaisuutena Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti 

työeläkevakuutusyhtiön toimintaan soveltuvin osin. 

 

Ilmarisen selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (2010) kerrotaan, että Ilmarisen julkistaman 

talousinformaation tavoite on antaa oikea ja riittävä kuva yhtiön ja sen konsernin taloudellisesta 

asemasta ja tuloksesta. Raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan päämääränä on tuottaa 

kohtuullinen varmuus tämän tavoitteen saavuttamisesta. Sidosryhmäteoria liittyy perustavalla 

tavalla tilintarkastukseen ja tiedottamiseen, sillä siinä huomio kiinnitetään niihin sidosryhmiin, 

jotka voivat auttaa tai estää organisaatiota saavuttamasta tavoitteitaan. Sidosryhmäteoria asettaa 

moraalin ja arvot selvästi keskeiseksi ominaisuudeksi organisaation johtamisessa. Laajempaa 

sidosryhmää, kuten työntekijöitä, luotonantajia, asiakkaita, hallitusta ja paikallista yhteisöä, 

kiinnostaa myös keskinäisestä eläkevakuutusyhtiöstä saadut oikeat ja riittävät tiedot, jotta se 

kykenee toimimaan saatujen tietojen valossa. Avoimuus ja läpinäkyvyys esimerkiksi työntekijöiden 

ja asiakkaiden kesken mahdollistaa sidosryhmien välisen luottamuksen syvenemisen, ja tämä 

puolestaan rikastuttaa yhteistyötä entisestään. 

 

Tutkimuksen johtavan teorian, eli agenttiteorian mukaan, jota on käsitelty luvussa 3.1., päämies-

agentti-ongelmaan liittyy epäsymmetrisen informaation ongelma. Se tarkoittaa, että johdolla on 

ylivoimaisesti enemmän tietoa yhtiöstä kuin osakkeenomistajilla eli tässä tapauksessa 

vakuutuksenottajilla, vakuutetuilla ja takuuosuuden omistajilla. Koska osakkaat eivät itse kykene 

varmistumaan johdon antaman informaation luotettavuudesta, on varmistaminen annettu 

tilintarkastajan tehtäväksi. Tilintarkastuksen tehtävänä on siis vahvistaa annetun informaation 

luotettavuus ja turvata näin omistajien eli vakuutuksenottajien tiedonsaantitarpeet. Jotta 

vakuutuksenottajat voisivat käyttää heille lain mukaan kuuluvaa päätöksentekovaltaa ja tehdä 

oikeita päätöksiä, on heidän saatava tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kautta tietoja yhtiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jotta tämä olisi mahdollista, on päätösten pohjana 

olevan tilinpäätösinformaation oltava mahdollisimman luotettavaa. (Hirvonen ym. 2003, 116–117.) 

Luotettava ja ajantasainen tiedotus on listayhtiöiden hallinnoinnin edellytys, sillä tämä edistää 

luottamusta arvopaperimarkkinoitakin kohtaan. Yhtiön antamien tärkeiden tietojen avulla voidaan 

arvioida yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimintaa ja tehdä omistusta koskevia päätöksiä. 

Tiedonsaantimahdollisuuksia ja läpinäkyvyyttä edistävät selkeä ja sähköinen tiedonjakelu. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2008.) 
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Tuloksena tästä kattavasta ja perusteellisesta selvityksestä voi päätellä, että tiedonantopolitiikka ja 

ylipäätään tiedonantovelvollisuus otetaan suuressa organisaatiossa ja keskinäisessä 

eläkevakuutusyhtiössä erittäin vakavasti. Keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden sijoittajaviestintä on 

yleisesti muodoltaan säännöllistä ja jatkuvaa, sekä tiedonantovelvollisuus monipuolista ja vakavasti 

otettua. Pääasiallisena ajantasaisen tiedon tiedotuskanavana yhtiöt pitävät omia Internet-

verkkosivujaan. Yhtiöiden toiminnasta on mahdollista saada kokonaiskuva avoimen ja selkeän 

sijoittajainformaation esittämisen kautta. Asiakokonaisuudet on määritelty selkeästi, ja ne ovat 

helposti löydettävissä yhtiöiden Internet-sivuilla. Arvopaperimarkkinayhdistyksen 

hallinnointikoodin (2008) mukaisesti Internet-sivuilla olevat tiedot liittyvät yhtiökokoukseen, 

hallitukseen, toimitusjohtajaan, palkitsemiseen ym., ovat ajantasaisia, ja niitä päivitetään yhtiön 

käytännön mukaan tietyin väliajoin, erityisesti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yleisiä ohjeita 

ja normeja siis noudatetaan keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä tunnollisesti. Kuten tutkimuksessa 

on tullut ilmi, keskinäisiä eläkevakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta siten kuin rahoitus- ja 

vakuutusmarkkinoita koskevassa lainsäädännössä on säädetty. Konsernin ulkoinen raportointi 

perustuu muun muassa IFRS-standardeihin, osakeyhtiölakiin, luottolaitoslakiin, 

vakuutusyhtiölakiin, kirjanpitolakiin sekä Finanssivalvonnan standardeihin ja määräyksiin. 

Tutkimuksesta voidaan siis päätellä, että keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden Internet-sivujen 

sisältö on hyvinkin tarkkaan säädelty ja sisältö näin myös muotoiltu 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin (2008 ja 2010) mukaisesti, ottaen huomioon 

myös muiden instanssien normit ja standardit. 

 

9.1.2 Johdon palkitseminen keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä 

 

Vuosikertomuksista kootun tiedon valossa voidaan huomata, että vuosien 2007–2010 aikana, 

Varman hallituksen jäsenten palkkiot ovat keskimäärin olleet noususuhdanteessa, huolimatta 2008 

alkaneesta maailmanlaajuisesta finanssikriisistä. Taulukosta 4 voidaan huomata myös 

toimitusjohtajan palkkiossa pieni notkahdus vuonna 2009. On huomattava myös, että 

tulospalkkioiden osuutta ei ole ennen vuotta 2010 eroteltu toimitusjohtajan esitetystä palkkiosta. 

Varatoimitusjohtajan palkkio on vuosikertomuksissa eroteltu toimitusjohtajan palkkiosta 

läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Myös varatoimitusjohtajan palkkio on laskenut vuoden 2008 alkaneen 

finanssikriisin seurauksena, vielä jopa enemmän kuin toimitusjohtajan. Varman vuosikertomuksessa 

(2009) kerrotaan, että Varman toiminnassa korostui vuoden edetessä riskinoton varovaisuus 

finanssikriisin laukeamisen jälkeen. Varma painotti vuonna 2009 toimenpiteet vakavaraisuuden 
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vahvistamiseen ja riskienhallintaan. Vuosikertomuksen mukaan, painotuksiin nähden sijoitusten 

kokonaistuotto muodostui ko. vuodelta erittäin hyväksi. (Varman vuosikertomus 2009.) 

 

Ilmarisen vuosikertomuksista selviää, että tulospalkkion osuutta toimitusjohtajan 

kokonaispalkkiosta ei ole eritelty kuin ainoastaan vuosien 2010 ja 2009 vuosikertomuksissa. Tämä 

vaikeuttaa vuosien 2005–2010 toimitusjohtajan palkkioiden vertailtavuutta. Ilmarisen 

vuosikertomuksissa ei kerrota myöskään varatoimitusjohtajan vuosipalkkioita lainkaan. 

Läpinäkyvyys kärsii siis selkeästi puutteellisten tietojen julkistamisesta johtuen. Kuten taulukosta 5 

voidaan huomata, Ilmarisen ylimmän johdon palkkioiden kehitys on ollut pelkästään nousujohteista 

vuosien 2008–2010 aikana. Tämä voi johtua esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen siitä, 

että vuosikertomuksen (2009) mukaan Ilmarinen toipui odotettua nopeammin historiallisen 

vaikeasta markkinatilanteesta. Yhtiön sijoitusvarallisuuden tuotot vuonna 2009, nousivat ja 

reaalisesti sijoitukset tuottivat kaikkien aikojen parhaan tuloksen 16,4 % aikaisempiin vuosiin 

nähden. (Ilmarisen vuosikertomus 2009.) 

 

Eläke-Fennian vuosikertomuksista puolestaan pystytään erottamaan melko selkeästi vuoden 2008 

finanssikriisin vaikutukset toimitusjohtajan palkkioon. Vuosikertomuksen mukaan (2008) 

siirtoliikenteen maksutulo oli negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että enemmän asiakkaita siirtyi pois 

Eläke-Fenniasta, kuin yritykseen asiakkaita tuli. Myös vuonna 2010 toimitusjohtajan palkkiot ovat 

hieman laskeneet edellisestä vuodesta, kun taas muina vuosina palkkioiden suuruus on ollut 

nousujohteista. Myös yleisesti, koko yhtiön johdon palkkiotasot ovat pienemmät verrattuna kahteen 

edeltävään suurempaan eläkevakuutusyhtiöön. Myöskään Eläke-Fennian vuosikertomuksissa ei 

mainita varatoimitusjohtajan palkkioiden tasosta mitään.  

 

Eläke-Tapiola ei puolestaan julkista vuosikertomuksissaan tietoja hallituksen yksittäisten jäsenten 

palkkioista lainkaan. Tieto, jonka yhtiö jakaa, on ainoastaan hallituksen ja sen varajäsenten yhteen 

lasketut palkkiot kultakin vuodelta. Eläke-Tapiolan vuosikertomuksista puuttuu myös tieto 

varatoimitusjohtajan palkkiosta. Nämä tiedot vaikeuttavat vertailtavuutta yhtiöiden kesken ja ovat 

näin selkeä puute johdon palkitsemisen läpinäkyvyyttä ajatellen. Eläke-Tapiolan toimitusjohtajan 

palkkiot eivät myöskään ole merkittävästi laskeneet vuoden 2008 laman myötä vaan päinvastoin, 

palkkaus on ollut nousujohteista tarkasteluvälillä 2005–2010, lukuun ottamatta vuoden 2007 pientä 

notkahdusta. Eläke-Tapiolan vuosikertomuksessa huomio kiinnittyy kansainvälisen finanssikriisin 

puhkeamisen jälkeiseen vuoteen 2009, joka oli yllättäen Eläke-Tapiolalle yhtiön historian paras 

sijoitusvuosi. Osakesijoitusten osuutta nostettiin ko. vuonna merkittävästi, ja TYEL-vakuutusten 
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lukumäärä kasvoi. Taulukosta 7 voidaan huomata, että Eläke-Tapiolan hallituksen ja sen 

varajäsenten yhteenlaskettu palkkio vuonna 2010 on selkeästi laskenut verrattuna aikaisempiin 

vuosiin. Syytä tähän ei kuitenkaan suoranaisesti kerrota vuosikertomuksessa. 

 

Kuten aiemmin on todettu, Eteran Internet-sivuilta ei löytynyt vuosikertomuksia kuin vuodelle 2007 

asti, eli tämän vanhempia vuosikertomuksia ei suurelle yleisölle ole saatavilla. Tämä jo itsessään 

vaikeuttaa johdon palkkioiden läpinäkyvyyttä sekä yhtiöiden keskinäistä vertailua. Toimitusjohtajan 

palkkiot ovat pudonneet vuonna 2008 alkaneen kansainvälisen finanssikriisin jälkeen. Vuoden 2009 

vuosikertomuksen mukaan Etera myi uusia vakuutuksia markkinaosuuttaan selvästi enemmän. 

Sijoitukset tuottivat myös hyvin, ja vakavaraisuus vahvistui. Talouden taantuma teki kuitenkin ko. 

vuodesta haastavan, ja vakuutusmaksutulo laski. Eteran vuosikertomuksista puuttuvat tiedot niin 

varatoimitusjohtajan palkkioista kuin toimitusjohtajan tulospalkkioiden osuudesta kokonaispalkasta.  

 

Toimitusjohtaja on henkilö joka vastaa yrityksen strategiasta ja sen toteuttamisesta hallituksen ja 

viime kädessä omistajien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan johdolla määritellään yrityksen 

tavoitteet sekä etsitään ja linjataan yrityksen kasvu- ja kehityssuunnat. Myös vastuu näiden 

strategioiden toteutuksesta on toimitusjohtajalla. Kaiken lisäksi toimitusjohtajalla on 

kokonaisvastuu yrityksen varojen käytöstä ja yrityksen kirjanpidon oikeellisuudesta. Tämä on se 

työ, josta toimitusjohtajalle maksetaan. (Ikäheimo ym. 2003, 30.) Johdon palkitsemisessa on kyse 

sekä menneestä että tulevasta. Palkkio on korvaus hyvin tehdystä työstä ja samalla kannustin uusiin 

tuloksiin ja yrityksen tulevaan menestykseen. Eri palkitsemismuodot, kuten kiinteä palkka, 

tulospalkkiot ja eläkejärjestelyt jne. tuottavat eri johtajille erilaisen palkkatason. Näin myös 

yrityksen johtoa pystytään kannustamaan ja palkitsemaan eri tavoilla. (Ikäheimo ym. 2003, 61.)  

 

Yritysjohdon positiivista palkkakehitystä on edesauttanut monet toisiaan tukevat tapahtumat, kuten 

yritysten ulkomaalaisomistuksen vapauttaminen sekä yritysten yritysostojen ja megafuusioiden 

toteuttaminen. Suomalaiset yritykset ovat myös kasvaneet ja kansainvälistyneet, minkä myötä 

niiden palkanmaksukyky on parantunut. (Ikäheimo ym. 2003, 27.)  

 

Johdon palkkiointiin ja palkkioinnin tasoon vaikuttavat monet tekijät. Ikäheimon ym. (2003) 

mukaan, mitä suurempi yhtiö on sekä markkina-arvoltaan että taseensa loppusummaltaan, sitä 

parempaa palkkaa se toimitusjohtajalleen maksaa. Vuosikertomuksista koottujen tietojen mukaan 

keskinäisissä eläkevakuutusyhtiöissä näyttäisi olevan, ainakin pääpiirteittäin, taseen loppusumman 

suuruuteen perustuva toimitusjohtajien palkkataso vuonna 2010. Kuitenkin, Varman ja Ilmarisen 
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vuoden 2010 taseen loppusummat eivät suuresti poikkea toisistaan, mutta silti toimitusjohtajien 

palkat eroavat jopa 200 000 euroa vuositasolla. Myös vuonna 2009 Varman ja Ilmarisen taseiden 

loppusummat ovat melko samalla tasolla, kun taas toimitusjohtajien palkat eroavat jopa 300 000 

euroa/vuosi. Taseen loppusumma ei suinkaan siis pelkästään määrittele toimitusjohtajien 

palkkatasoja. Vuosikertomuksista voidaan huomata, että vuonna 2009 Eläke-Fennian ja Ilmarisen 

taseissa on suuri ero, mutta toimitusjohtajien vuosipalkoissa ei ole kuitenkaan merkittävää eroa. 

Huomionarvoista on myös Eläke-Tapiolan toimitusjohtajan vuosipalkka, joka on vuonna 2009 

pienempi kuin muiden keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden, vaikka tase, sijoitustoiminnan tuotot ja 

vakuutusmaksutulo ovat Eläke-Fenniaa ja Eteraa suuremmat. Eläke-Tapiolassa vuoden 2008 tase ja 

vakuutusmaksutulo ovat olleet jopa vuotta 2009 suuremmat, mutta sijoitustoiminnan tuotto -8,3 % 

negatiivinen, mikä on voinut omalta osaltaan vaikuttaa ko. erikoislaatuiseen palkkiointiin verrattuna 

muihin vertailtaviin yhtiöihin. Vuonna 2007 puolestaan Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto oli -2,7 %, 

eli negatiivinen. Suora päätelmä taulukosta voisi olla siis se, että Eläke-Tapiolan taseella ja 

saavutetulla vakuutusmaksutulolla sijoitustoiminnan tuottojen tulisi olla reilusti suurempia, mikä 

puolestaan suoraan näyttää vaikuttavan myös toimitusjohtajan vuosipalkkaan. Toki on varmasti 

muitakin tekijöitä, jotka alentavat ko. yhtiön toimitusjohtajan palkkaa verrattuna kilpaileviin 

keskinäisiin eläkevakuutusyhtiöihin, mutta vuosikertomuksista voidaan selkeästi huomata 

ongelman poistuneen ja toimitusjohtajan palkkion selkeästi nousseen vuonna 2010, vuoden 2009 

voitokkaan sijoitustoiminnan tuoton jälkeen (+13,5 % vuonna 2009). 

 

Ikäheimo ym. (2003) jatkavat teoksessaan, että suuren yrityksen paremmat palkat voivat selittyä 

johdon kyvyllä nostaa yrityksensä markkina-arvoa ja kasvattaa tasetta, ja saanut siitä erityisen 

hyvän korvauksen, kun taas huonot palkat voivat selittyä sillä, ettei johto ole pystynyt nostamaan 

yrityksen markkina-arvoa. Toisaalta suuryrityksen johtajien paremmat palkat saattavat johtua 

yksinkertaisesti siitä, että suuryrityksen johtaminen on laajavaikutteisempaa ja vaativampaa kuin 

pienyrityksen johtaminen. Resurssit ovat myös suuremmat suuryrityksillä, jolloin varallisuutta 

maksaa parempaa palkkaa on enemmän. Tästä syystä johtaja, joka on tullut valituksi suuryrityksen 

johtoon, saattaa saada tuloksistaan riippumatta parempaa palkkaa kuin pienyritysten johtajat. 

(Ikäheimo ym. 2003, 37–44.) Nämä tekijät omalta osaltaan selittävät Varman ja Ilmarisen suurta 

eroavaisuutta toimitusjohtajien palkkojen suhteen verrattuna pienempiin keskinäisiin 

eläkevakuutusyhtiöihin. Suurempaa syytä näiden kahden suurimman eläkevakuutusyhtiön 

toimitusjohtajan palkan, paikoin suurellekin erovaisuudelle, ei vuosikertomuksista suoranaisesti 

löydy. Osasyynä saattaa olla Nordea Pankin tuoma kansainvälinen vivahde ja yhteistyö Varman 

toimintaan, OP-Pohjolan ollessa puhtaasti suomalainen yhteistyökumppani Ilmariselle. Hirvosen 
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ym. (2003) mukaan yritysjohdon kansainvälisen osaamisen ja liikkuvuuden lisääntyessä 

palkkauksen on oltava myös täällä kilpailukykyistä. Muuten eivät Suomessa toimivat yhtiöt pysty 

hankkimaan ja pitämään palveluksessaan korkeatasoisia johtajaresursseja. Mutta kuten Ikäheimo 

ym. selostavat teoksessaan Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät: hyvä saa palkkansa, 

huippupalkat eivät ole tuomittavia, mikäli niiden saamisen perusteet ovat oikeat. Jos yritysjohdon 

panos yrityksen menestyksessä on ollut kiistatonta, suuretkin palkat ovat perusteltuja. 

Huippupalkkojen perusteet saattavat kuitenkin nopeastikin muuttua tai hävitä kokonaan, eli johdon 

on ikään kuin lunastettava oikeutuksensa huippupalkkoihin vuosi toisensa jälkeen. (Ikäheimo ym. 

2003, 44–50.) Kuten aiemmin on todettu, hyvin suunniteltu yritysjohdon palkkiopaketti toteuttaa 

kolmea asiaa. Se houkuttelee yhtiöön oikeanlaiset johtajat alimmalla mahdollisella kustannuksella, 

pitää palveluksessaan juuri oikeanlaiset johtajat alimmalla mahdollisella kustannuksella sekä 

rohkaisee tietynlaisia johtajia jättämään yhtiön oikealla hetkellä sekä motivoi yhtiön johtoa luomaan 

pitkän tähtäimen arvoa osakkeenomistajille ja välttämään tekoja, jotka tuhoavat kyseistä arvoa 

(Jensen ym. 2004, 19). 

 

9.2 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 

Tutkimuksen toteuttamisen teki haasteelliseksi keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden puutteelliset 

vuosikertomukset ja tilinpäätöstiedot ylimmän johdon palkkauksen osalta. Keskinäisten 

eläkevakuutusyhtiöiden julkisuuteen annettu tieto johdon palkkauksesta oli niin puutteellista, että 

yhtiöiden välinen vertailu vaikeutui ja paikoin jopa estyi kokonaisuudessaan. Myös ylimmän 

johdon palkkioiden raportoinnin läpinäkyvyys kärsi paikoin reilustikin, mikä kuitenkin corporate 

governancen yhteydessä on nostettu esiin niin julkisessa keskustelussa kuin ylipäätään mediassa 

veronmaksajien eläkkeiden ollessa kyseessä.  

 

Arvioidessa tutkimuksessa sitä, missä määrin keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden julkisuuteen 

kerrottu hallinnointitapa ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n säätelemän hyvän hallinnointitavan 

periaatteet vastaavat toisiaan, haasteelliseksi teki teorian löytäminen joka käsittää nimenomaisesti 

keskinäisiä eläkevakuutusyhtiöitä. Aihetta on tutkittu paljonkin osakeyhtiöiden ja listayhtiöiden 

näkökulmasta, mutta koska tässä tutkimuksessa oli tarkoitus vertailla keskinäisiä 

eläkevakuutusyhtiöitä, oli huomioitava hyvän hallinnointitavan periaatteiden noudattaminen 

eläkevakuutusyhtiöihin soveltuvin osin. Esimerkiksi tavallisen listayhtiön osakkeenomistajien 

muuttuminen keskinäisessä eläkevakuutusyhtiössä vakuutuksenottajiksi joilla on yhtiöissä voimassa 
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oleva TYEL- tai YEL-vakuutus, sekä TYEL-vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä ja 

takuuosuuden omistajat, aiheutti päänvaivaa teoriaa etsiessä. Tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin 

myös teorian hyväksikäyttöön keskinäisiin eläkevakuutusyhtiöihin soveltuvin osin, eli todettiin 

teorian luonteen käsittävän ja kestävän myös keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden 

toimialarakenteen eroavaisuuden. 

 

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita löytyy keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden ympäriltä useitakin. 

Olisi mahdollista esimerkiksi keskittyä tutkimaan vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen osuutta 

tarkemmin keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden ylimmän johdon kokonaispalkitsemisessa. Tähän 

tutkimukseen voisi ottaa mukaan esimerkiksi ylimmille johtajille suunnatun kyselytutkimuksen 

heidän omien henkilökohtaisten mielipiteiden kartoittamiseksi vapaaehtoisten 

eläkevakuutusmaksujen tärkeydestä. Myös ylipäätään ylimmän johdon palkkioiden 

läpinäkyvyydestä voisi olla mielenkiintoista muotoilla ylimmille johtajille kyselytutkimus, eli 

heidän mielipidettään voitaisiin tiedustella raportoinnin lisäämiseen liittyen. Näin saataisiin 

keskinäisten eläkevakuutusyhtiöiden johdon oma näkemys ylimmän johdon palkkioiden 

raportoinnin ja läpinäkyvyyden lisäämiseen selvitettyä. 
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