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Omistajuus ja sen merkitys
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Osakeomistajuus

• Osakesijoittaja on osakkeiden kohteena olevan 
yrityksen omistaja

• Osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous

• Yhtiökokouksessa omistajat kokoontuvat ja 
tekevät päätöksiä

• Jokaisella yhdenkin osakkeen omistavalla on 
oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osallistua 
päätöksentekoon

• Omistajat ovat yhdenvertaisessa asemassa, 
olivatpa ne suuria taikka pieniä
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Yhtiökokous

• Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat 
kokoontuvat päättämään yhtiön asioista

• Yhtiökokous tulee kutsua koolle kerran 
vuodessa

• Yhtiökokouksessa omistajat päättävät mm.
• Tilinpäätöksen vahvistamisesta

• Osingoista eli voitonjaosta

• Hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta

• Vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle

• Päätettäessä asioista, noudatetaan 
enemmistöperiaatetta
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Omistajanoikeudet

• Oikeus kysyä ja kommentoida
• Omistajilla on kysely- ja puheoikeus yhtiökokouksessa –

voit esittää kysymyksiä tai kommentteja yhtiön johdolle

• Äänioikeus
• Omistaja voi vaatia äänestystä yhtiökokouksen 

esityslistalla olevista asioista

• Yksi osake vastaa yhtä ääntä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole 
toisin päätetty

• Oikeus esittää päätösehdotuksia
• Vaatia yhtiökokouksen asialistalle asiaa käsiteltäväksi 

(toimitettava hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta)

• Esittää yhtiökokouksessa päätösehdotuksia asialistan 
asioista
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Monesti kuulee sanottavan että 
pienellä omistusosuudella ei ole 

yhtiökokouksessa merkitystä
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Omistajien päätösvalta

• Yksittäisen omistajan päätösvalta määräytyy sen mukaan, 
kuinka paljon osakkeita omistaa

• Yksityissijoittajat yksittäisinä voivat olla pieniä mutta 
lukumääräisesti heitä on paljon

• Päätöksiä tehtäessä oleellista ei ole yksittäisen omistajan 
päätösvalta vaan se, kuinka moni omistaja on asiasta yhtä 
mieltä

• Yhdessä pienemmätkin omistajat voivat halutessaan käyttää 
valtaa

• Vallankäyttö edellyttää aktiivisuutta

• Yksityissijoittajien on löydettävä toisensa esimerkiksi sosiaalisen median 
sijoittajayhteisöjä hyödyntäen

• Osallistuttava aktiivisesta yhtiökokouksiin
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Myös vähemmistöllä on 
merkittäviä oikeuksia
• 10 % omistusosuus yhtiön osakekannasta tuo 

vähemmistöoikeuksia

• Vähemmistöoikeuksia ovat mm.

• Oikeus vaatia erityistilintarkastusta

• Oikeus vaatia vähemmistöosinkoa

• Oikeus kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle

• Omistajan ei tarvitse yksin omistaa 10 prosenttia 
osakekannasta vähemmistöoikeuksia 
hyödyntääkseen

• Vaadittu osakemäärä voi koostua usean eri 
omistajan osakkeista – esimerkiksi useasta 
kotitalousomistajasta 
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Vaikuttaminen 
osakkeenomistajana

• Aktiivinen omistajuus
• Omistajat päättävät mitkä hankkeet saavat rahoitusta 

eli mitkä yhtiöt ylipäätään ovat olemassa ja mitkä 
yhtiöt saavat kasvuun rahoitusta

• Yhtiökokouksen merkitys 
• Omistajat valitsevat hallituksen eli yrityksen ylimmät 

päätöksentekijät -> omistajien arvot näkyvät 
yrityksessä

• Omistajilla on oikeus mm. vaatia osinkoa ja 
erityistilintarkastusta

• Omistajat pääsevät vaikuttamaan mm. johdon 
palkitsemispolitiikkaan

• Sosiaalisen median yhteisöt
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Yksityishenkilöiden 
omistusosuus 

pörssiyhtiöistä lisääntyy 
ja heidän arvomaailmansa 

näkyy päätöksissä 

Jaloilla äänestämisen sijaan vaikutetaan myös 
sisältäpäin
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Kansanosakkeet
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Yksityissijoittajien omistusosuus kansanosakkeissa
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Yhtiöt joista yksityissijoittajat omistavat yli puolet
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Omistajuuden 
tulevaisuuden trendit

• Laajapohjainen omistajuus 
yleistyy
• Yli 900 000 suomalaista on omistajina 

pörssiyhtiöissä

• Yhtiökokouksen tulevaisuus
• Yhtiökokouksen merkitys kasvaa

• Yhtiökokouksen tehtävät lisääntyvät

• Omistajien osanotto kasvaa

• Vaikuttavuus sijoittajana
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TULEVAISUUDEN yhtiökokouksessa 
kuuluu satojentuhansien 
omistajien ääni

• Tulevaisuudessa mahdollisuus osallistua 
fyysisesti tai etänä
• Etäosallistumisessa tunnistautuminen jolloin 

omistajanoikeuksien käyttäminen mahdollista

• Yhtiön johto on koko ajan näkyvissä, 
esillä

• Kysymyksiä voi esittää ääneen tai 
viestitse

• Kaikista päätöskohdista äänestetään 
sähköisesti
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Suhtautuminen yhtiökokousosallistumiseen
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77 % haluaisi osallistua 
jollakin tavalla 

yhtiökokoukseen

33 % haluaisi osallistua 
paikan päällä

23 % ei halua osallistua 
yhtiökokoukseen



Osallistuisitko 
yhtiökokoukseen?
1. Fyysisesti paikan päällä

2. Ennakkoäänestämällä

3. Reaaliaikaisesti etänä

4. Yhdistelmä edellisiä tai muu tapa osallistua

5. En ole kiinnostunut osallistumaan
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Omistajuuden merkitys

• Kotimainen omistajuus pitää 
yritysten pääkonttorit Suomessa 
(korkean koulutustason työpaikat, 
investointeja, verotuloja)

• Omistajat ovat tärkeitä päättäjiä

• Omistajien arvot -> yritysten arvot

• Omistamalla voi vaikuttaa

1 4.9.20221 8



Omistaminen on 
vastuullista
Omistajat päättävät
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Omistamalla 
voit muuttaa 

maailmaa

Sijoittamalla päätät

kuka saa kasvuun rahoitusta
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Tuntitehtävä 10

• Viikon tuntitehtävässä tutustutaan 
perheisiin, säätiöihin ja valtioon 
pörssiyhtiöiden omistajina

• Yksityissijoittajan on hyvä selvittää keitä 
muut omistajat ovat ja minkälaisia 
intressejä heillä omistajina on

• Tehtävässä käytetään apuna 
Pörssisäätiön julkaisemia oppaita

• Tutustu oppaisiin tehtävämonisteessa 
mainituin osin ja vastaa kysymyksiin

1 4.9.20222 1



Syventävä tehtäväpaketti 
10

• Viikon syventävässä tehtävässä 
tutustutaan yksityiskohtaisemmin 
yhtiökokoukseen

• Tehtävässä case-esimerkkinä 
käytetään monelle tuttua 
pörssiyhtiötä Keskoa

• Tehtävänä on tutustua Keskon 
yhtiökokoukseen ja vastata 
tehtävämonisteessa annettuihin 
kysymyksiin
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Kiitos!
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