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Asia: Komission yritysten kestävää hallinnointia (sustainable corporate governance) ja asianmukaiseen 
huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (due diligence) koskevat tulevat aloitteet 
 
 

Pörssisäätiön lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kestävästä hallinnoinnista 
ja yritysvastuusääntelystä 
 
Pörssisäätiö kiittää lausuntopyynnöstä. Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.  
Oikeusministeriön perusmuistio käsittelee komission hankkeita liittyen yritysvastuusääntelyyn sekä yritysten 
kestävään hallinnointiin.  Kestävään hallinnointiin liittyvät seuraavat teemat: yhtiön johdon tehtävä ja 
sidosryhmien osallistaminen yhtiön päätöksentekoon; kestävyysstrategia; johdon palkitseminen; hallituksen 
kestävyysosaaminen sekä yhtiön omien osakkeiden hankinta.  Pidämme kestävyyden edistämistä tärkeänä 
ja toivomme EU-tason sääntelypäätösten edistyvän nopeasti yksityiskohtien haasteellisuudesta huolimatta.  
Alla yleisluontoiset kommenttimme. 
 
 
Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa yksityissijoittajia 
 
Yksityissijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia vastuullisesta sijoittamisesta.  Nykymalli, jossa käytössä on 
kymmeniä erilaisia standardeja ja raportointimalleja, on hankala sekä pienemmille yrityksille että pienille 
sijoittajille.  Toivomme että Suomi pyrkii nopeuttamaan EU-tason päätöksentekoa ja pysyvien, selkeiden ja 
ymmärrettävien yhteisten standardoitujen raportointimallien löytymistä.  Lähtökohtaisesti suomalaisten 
yritysten toiminta on vastuullista, joten avoimuuden lisääminen on kilpailuetu ja tuo mahdollisuuden saada 
vastuullisuudesta kiinnostuneita rahoittajia.  Vastuullisuusteema tuo sijoittamisen pariin myös uusia 
yksityishenkilöitä ja siten tukee pääomamarkkinaunionin tavoitteita. 
 
 
Listautumiskynnyksen ei pidä kasvaa – vastuullisuus koskee kaikkia 
 
Kestävän hallinnoinnin sääntelyn ei tule kasvattaa listautumiskynnystä, vaan samojen pelisääntöjen tulee 
koskea myös suuria listaamattomia yrityksiä.  Kestävyysstrategian laatimisen ei tule riippua siitä, onko 
kyseessä pörssiyhtiö vai esimerkiksi suuri listaamaton yritys.  Vastaavalla tavalla kestävyysosaamista 
tarvitaan kaikkien suurempien yritysten hallituksissa. 
 
 



 
 
 
Yksityishenkilöt ovat pitkäaikaisia ja vastuullisia omistajia 
 
Yrityksen tarkoitusta ei pidä muuttaa eikä ulkopuolisille sidosryhmille tarvita uutta roolia yritysten 
hallinnoinnissa / päätöksenteossa.  Yritysten toiminnan vastuullisuutta voidaan varmistaa lisäämällä 
yksityishenkilöiden roolia omistajina ja vahvistamalla heidän omistajan oikeuksiaan.  
 
Yksityishenkilöt ovat professori Matti Keloharjun Pörssisäätiölle tekemän tutkimuksen perusteella 
pitkäaikaisia omistajia (vs. esim. rahastot) ja EKP:n tutkijoiden tutkimuksen mukaan oman pääoman ehtoiset 
rahoittajat vaikuttavat yrityksen vastuullisuuspäätöksiin (tutkimuksessa esimerkkinä hiilidioksidipäästöjen 
väheneminen yrityksissä, joissa kasvun rahoittamisen päälähde omistajat, ei lainarahoitus).   Näin ollen 
yksityishenkilöiden omistajuuden lisääminen ja vahvistaminen lisäävät yritysten vastuullisuutta.   
 
Ulkopuolisten sidosryhmien huomioimisen sijaan oikea ratkaisu on kansalaisten aktivoiminen omistajina. 
 
 
Annan mielelläni lisätietoa lausunnostamme. 
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