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Tiivistelmä

Osakeyhtiömuoto mahdollistaa omistuksen ja vallan eriytymisen. Vaikka osakkeenomistajat
rahoittavat yhtiötä, heidän mahdollisuutensa vaikuttaa yhtiön toimintaan rajoittuvat pääsääntöisesti
yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa voidaan lähtökohtaisesti päättää vain ennalta määrätyistä ja
yhtiön kannalta kaikkein keskeisimmistä asioista. Muilta osin yhtiötä kontrolloi hallitus tai muu
toimielin, jonka jäsenet valitaan yhtiökokouksessa.
Tutkielmassa perehdytään omistuksen ja vallan eriytymisestä seuraaviin kysymyksiin ja niiden
ratkaisumalleihin Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Oikeusvertailun haaste piilee siinä, että oikeus on vahvasti yhteiskuntaan sidottu ilmiö, eikä
täydellinen perehtyminen toisen maan yhteiskuntaan ole mahdollista. Vertailumaat poikkeavat
toisistaan esimerkiksi lainsäädännön, talouselämän rakenteiden ja kulttuurin suhteen. Tätä kautta
niiden välillä on myös omistajaohjaukseen liittyviä eroja.
Tutkielman pääpaino on edellä mainittujen neljän maan corporate governance -suositusten
vertailussa ja tavoitteena on ollut selvittää, millä tavoin niissä käsitellään osakeyhtiöiden
omistajaohjaukseen liittyviä kysymyksiä. Corporate governance -suositusten lisäksi käsitellään
jokaisen maan osalta yhtiökokouksiin ja hallituksiin tai hallintoneuvostoihin liittyvää sääntelyä.
Corporate governance -suositusten ja yhtiölainsäädännön ohella keskeistä lähdemateriaalia ovat
olleet yhtiöoikeudellinen kirjallisuus sekä päämies-agenttiongelmaa käsittelevät tutkimukset ja
lukuisat eri maiden osakeyhtiön hallintoa käsittelevät artikkelit.
Pohjan vertailulle luo omistuksen ja vallan eriytymiseen liittyvän problematiikan lisäksi siitä
seuraava omistajien ja johdon välinen intressiristiriita. Corporate governancessa on kyse tämän
ristiriidan ratkaisemisesta. Osakkeenomistajien on tärkeää varmistua, että johto toimii heidän
etujensa edistämiseksi eikä pyri ainoastaan maksimoimaan omaa hyötyään.
Vertailumaiden suositusten välillä on eroja liittyen sekä osakkeenomistajia ja yhtiökokousta
koskevaan että hallituksia tai hallintoneuvostoja koskevaan sääntelyyn. Esimerkiksi se, miten maan
lainsäädäntö suhtautuu kaksiportaiseen hallintomalliin ja hallintoneuvostojen käyttöön ylipäätään,
vaikuttaa suositusten sisältöön. Hallitustyöskentelyn tehostamiseen tähtäävä valiokuntien
perustaminen on melko yhtenäinen piirre kaikissa suosituksissa, tosin valiokuntien toimenkuvat
voivat poiketa toisistaan. Osakkeenomistajien mahdollisuuksissa ohjata yrityksen toimintaan on
eroja. Tämä käy ilmi jo lainsäädännöstä ja corporate governance -suositukset täydentävät
lainsäädäntöä myös tältä osin.
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