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Tämä kandidaatintutkielma selvittää, miten kansainväliset ilmastoneuvottelut 

vaikuttavat pörssi-indekseihin. Tutkimuksen taustalla on kysymys siitä, minkälaisen 

painoarvon rahoitusmarkkinat ja sijoittajat asettavat ilmastonmuutoksen torjunnalle. 

Tutkimus keskittyy maantieteellisesti Yhdysvaltoihin ja Intiaan. Kummastakin maasta 

tarkasteluun on valittu kyseisen maan yrityksistä koostuva yleisindeksi. 

Ilmastoneuvotteluja on tutkimuksen tekohetkellä järjestetty 22 kappaletta.  

 

Tutkimuksessa käsitellään myös ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. Ilmastonmuutos 

on vakava maailmanlaajuinen uhka, joka tulee vaikuttamaan luontoon, talouteen, 

ihmisten elämään ja elämisen laatuun maapallolla. Tutkimuksessa käydään myös läpi 

ilmastoneuvotteluiden merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämän katsauksen 

perusteella on perusteltua olettaa, että ilmastoneuvotteluilla voi olla vaikutuksia 

indekseihin. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapahtumatutkimusta, jossa selvitettiin tutkittavien 

indeksien keskimääräiset epänormaalit tuotot kaksi viikkoa kestävien 

ilmastoneuvottelujen viimeisen viikon aikana sekä viikko niiden jälkeen. 

Keskimääräiset epänormaalit tuotot olivat ilmastoneuvotteluiden viimeisenä päivänä 

Yhdysvalloissa 0,3403 % ja Intiassa -0,0430 %. Keskimääräiset epänormaalit tuotot 

olivat eri suuntaisia Yhdysvalloissa ja Intiassa. Vaikka keskimääräiset epänormaalit 

tuotot olivat tilastollisesti merkittäviä, voidaan todeta, etteivät muutokset indekseissä 

olleet kovin suuria.  



 
 

ABSTRACT 

 

Author:  Roosa Karesjoki 

Title: The effect of international climate negotiations on stock 
indices 

School:  School of Business and Management 

Degree programme: Business Administration / Financial Management 

Supervisor: Heli Arminen 

Keywords:  Conference of parties, Climate change, Event study 

 

This Bachelor’s thesis examines how international climate conferences affect stock 

indices. Thesis is based on a question how financial markets and investors value the 

battle against climate change. Thesis is focused geographically on the United States 

and India. This thesis covers 22 climate negotiations from 1995 to 2016.  

 

Climate change and its effects are also addressed in this thesis.  Climate change is a 

serious global threat that will affect nature, economics and the quality of life.  Climate 

conferences and their significance in the battle against climate change are also 

analyzed. According to this overview, it is reasonable to expect that climate 

negotiations might influence stock indices.  

 

The effects on indices are calculated using event study methodology. Average and 

cumulative abnormal returns during the last week of the conferences and during a 

week after the conferences were calculated according to this methodology. In the last 

day of the conference abnormal returns were 0,3404 % in the United States and 

−0,0430 % in India. Even though the abnormal returns were statistically significant, it 

can be the stated that the amounts of abnormal returns were not remarkable. 

Cumulative abnormal returns were not statistically significant in any of the examined 

time frames in both indices.   
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1. Johdanto 

 

Ilmastonmuutos on vakava maailmanlaajuinen uhka, joka tulee vaikuttamaan niin 

luontoon, talouteen, ihmisten elämään kuin ylipäätään elämisen laatuun maapallolla. 

Ruosteenojan (2011, 108) mukaan pohjoisen pallonpuoliskon teollisuusmaissa, kuten 

Suomessa ilmastonmuutoksen suurin vaikutus ei kuitenkaan liity omien ilmasto-

olosuhteidemme muutokseen vaan ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisiin 

seurauksiin. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkein eniten kehitysmaissa, joissa 

ilmastonmuutos aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä sekä kansanvaelluksia ilmasto-

olosuhteiden muuttuessa sietämättömiksi.  

 

Sternin (2006) mukaan ilmastonmuutoksella on kohtalokkaat seuraukset myös 

maailmantaloudelle, koska se aiheuttaa markkinoilla häiriötilan, jollaista ei koskaan 

aiemmin ole koettu. Sen seurauksena syntyy hajaannuksia ja kriisejä, jotka voivat yltyä 

jopa suursodiksi. Mikäli vastatoimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tehdä, 

vuosittaiset kustannukset voivat olla jopa 5-20 % koko maailman 

bruttokansantuotteesta pysyvästi.  

 

Vaikka ilmastonmuutoksen seuraukset kohdistuvat epätasaisesti eri maanosiin, 

ilmastonmuutos vaikuttaa kuitenkin kaikkialla. Sekä ilmastonmuutoksen syyt että 

seuraukset ovat globaaleja, koska ilmasto ei muutu vain paikallisesti siellä, missä 

ilmastonmuutoksen aiheuttaja sijaitsee. Ilmastonmuutoksen globaali luonne vaatii 

kansainvälistä yhteistyötä, jotta toimenpiteet ovat aidosti tehokkaita. Poliittisilla 

päättäjillä, hallinnolla ja kansainvälisillä toimijoilla on merkittävä rooli 

ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. (Stern 2008) 

 

Merkittävä toimija ilmastonmuutoksen vaikutuksien heikentämisessä sekä niihin 

sopeutumisessa on YK:n (Yhdistyneet kansakunnat) perustama 

ilmastonmuutoskonventti, joka järjestää kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita vuosittain. 

Tämä tutkimus käsittelee sitä, miten kansainväliset ilmastoneuvottelut vaikuttavat 

pörssi-indekseihin. Toisin kuin usein rahoituksen tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa 

keskitytään enemmän siihen, miten sijoittajat suhtautuvat ilmastonmuutoksen 
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torjumisen eteen tehtäviin toimenpiteisiin sen sijaan, että selvitettäisiin, miten 

sijoittajien kannattaa ottaa ilmastoneuvottelut huomioon sijoituspäätöksiä tehdessään.   

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten pörssi-indeksit reagoivat vuosittain 

järjestettäviin YK:n ilmastoneuvotteluihin. Tutkimuksen taustalla on kysymys siitä, 

miten ilmastoneuvottelut vaikuttavat pörssi-indekseihin ja näin ollen minkälaisen 

painoarvon rahoitusmarkkinat ja sijoittajat asettavat ilmastonmuutoksen torjunnalle. 

Pää- ja alatutkimuskysymykset on esitetty kuviossa 1.  

 

 

Kuvio 1. Pää- ja alatutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa vastataan ensimmäiseen alatukimuskysymykseen eli 

miksi ilmastoneuvottelut voivat vaikuttaa pörssi-indekseihin. Pörssi-indeksien 

muutokset perustuvat sijoittajien tekemiin päätöksiin, joten teoriaosuudessa 

selvitetään, miksi sijoittajien tulisi olla kiinnostuneita kansainvälisistä 

ilmastoneuvotteluista ja niissä tehdyistä päätöksistä. Tutkimuksen empiirisen osion 

tavoitteena on selvittää, miten pörssi-indeksit käyttäytyvät ilmastoneuvotteluiden 

myötä. Markkinoiden käyttäytymistä mitataan tässä tutkimuksessa pörssi-indeksien 

epänormaalien tuottojen avulla. Päätutkimuskysymykseen vastataan 

empiriaosuudessa sekä perusteita tuloksille haetaan teoriaosuudessa. Empiriaosiossa 

vastataan myös toiseen alatutkimuskysymykseen, joka käsittelee indeksien välisiä 

eroja.  

 

Miten YK:n ilmastoneuvottelut vaikuttavat 
pörssi-indekseihin Yhdysvalloissa ja Intiassa?

Miksi ilmastoneuvottelut 
voivat vaikuttaa pörssi-

indekseihin?

Miten epänormaalit tuotot 
eroavat Yhdysvaltojen ja 

Intian välillä?
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1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Noin kaksi viikkoa kestäviä Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita on pidetty vuosittain 

vuodesta 1995 lähtien (Honkatukia 2016). Koska tutkimus käsittelee markkinoiden 

reaktioita ilmastoneuvotteluihin, tutkimus rajautuu näin luonnollisesti 22:n tapahtuman 

käsittelemiseen.  

 

Kirjallisuudessa ilmastoneuvotteluista käytetään useita eri termejä. Näitä ovat muun 

muassa ilmastoneuvottelut, ilmastokokoukset ja osapuolten konferenssit. Tässä 

tutkimuksessa ilmastoneuvotteluista käytetään nimitystä ilmastoneuvottelut 

Ympäristöministeriön (2016) suomennoksen mukaan. Yksittäisistä 

ilmastoneuvotteluista puhuttaessa käytetään myös nimitystä COP (Conference of 

parties)- neuvottelut, joiden yhteydessä mainitaan neuvotteluiden järjestysnumero. 

Myös muissa tutkimuksessa käytetyissä termeissä on sovellettu Ympäristöministeriön 

suomennoksia.  

 

Tutkittavina pörssi-indekseinä tutkimuksessa käytetään kahta erilaista indeksiä. 

Ensimmäinen tarkasteltava indeksi on S&P 500, joka kuvaa havaintoja Yhdysvalloista. 

Sternin (2006) mukaan ilmastonmuutoksen kustannukset jakautuvat maantieteellisesti 

hyvin epätasaisesti. Eniten ilmastonmuutos vaikuttaa Aasiassa ja Intiassa, joten 

toiseksi tarkasteltavaksi indeksiksi valikoitui S&P BSE 100, joka koostuu 100 

suurimmasta intialaisesta yrityksestä. Näin ollen tutkimus rajautuu maantieteellisesti 

Yhdysvaltoihin ja Intiaan. 

 

1.3 Tutkielman rakenne 
 

Tutkielma voidaan jakaa kahteen teemaan: teoria- sekä empiriaosaan. Teoriaosiossa 

käsitellään ilmastonmuutosta, kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita sekä 

markkinatehokkuutta. Teoriaosion sisältöä ja tutkielman teoreettista viitekehystä on 

avattu laajemmin kappaleessa 1.3.1 Empiriaosiossa käydään ensin läpi 

tapahtumatutkimuksen vaiheet ja sen jälkeen avataan tämän tutkielman tuloksia. 

Lopuksi pohditaan mahdollisia syitä tuloksille sekä esitellään tutkielman 

johtopäätökset.  
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1.3.1 Teoreettinen viitekehys 
 
 

Tutkimuksen teoriaosio voidaan jakaa kahteen teemaan: ilmastonmuutokseen ja 

markkinoiden tehokkuuteen. Kumpaankin teemaan sisältyy tämän tutkimuksen 

kannalta olennaisia tarkentavia aiheita, joita myös käsitellään teoriaosiossa. Tämä 

teoreettisen viitekehyksen rakenne on kuvattu visuaalisesti kuviossa 2.  

 
 

 
 

Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Sen sijaan, että teoriaosion ilmastonmuutosta käsittelevässä osiossa keskityttäisiin 

ilmastonmuutoksen kansantaloustieteellisiin teorioihin, esitetään teoriaosuudessa 

tutkimuksia siitä, miten ja kuinka paljon ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan 

taloudellisesti. Teoriaosiossa käsitellään myös kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita 

sekä niiden historiaa ja merkitystä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämän 

katsauksen tarkoituksena on luoda pohjaa sille, miksi markkinoiden tulisi olla 

kiinnostuneita ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä. 



5 
 

Tavoitteena on siis vastata kappaleessa 1.1. määriteltyyn alatutkimuskysymykseen eli 

miksi ilmastoneuvottelut voisivat vaikuttaa pörssi-indekseihin. Tutkimusmenetelmänä 

käytetty tapahtumatutkimus perustuu vahvasti markkinoiden tehokkuuteen, joten 

tutkimusmenetelmän kannalta on oleellista käsitellä teoriaosiossa myös markkinoiden 

tehokkuutta ja rationaalisuutta (MacKinley 1970). 

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 
 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ilmastoneuvotteluista suoraan 

riippumattomat pörssi-indeksit käyttäytyvät ilmastoneuvotteluiden aikana eli miten 

ilmastoneuvottelut vaikuttavat indekseihin. Ilmastoneuvotteluiden ja markkinoiden 

välistä suhdetta on lähinnä tutkittu vain siitä näkökulmasta, miten ilmastoneuvottelut 

vaikuttavat talouskehitykseen. Esimerkiksi Kim (2016) on tutkinut, miten Kioton 

pöytäkirja on vaikuttanut kansainväliseen kauppaan G20-maissa. Muita 

ilmastoneuvotteluiden vaikutuksia ovat tutkineet muun muassa Ella (2017), joka tutki 

miten Kiinan suhteet muihin ilmastoneuvotteluiden osapuoliin ovat muuttuneet 

neuvotteluiden aikana. Shih (2001) taasen selvitti, mitä vaikutuksia YK:n 

ilmastonmuutoskonventilla on ollut maassa, joka ei ole ollut ilmastonmuutoskonventin 

jäsen.  

 

Ilmastoneuvotteluiden ja -sopimusten tehokkuutta on myös arvioitu paljon 

kirjallisuudessa. Esimerkiksi Clémençon (2016) arvioi Pariisin sopimusta, kun taas 

Pittel (2007) arvioi ilmastoneuvotteluiden vaikutuksia yleisesti. Scott (2015) taasen 

arvioi koko YK:n ilmastonmuutoskonventin pätevyyttä sekä riittävyyttä 

ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Myös yksittäisiä neuvotteluita on usein tutkittu. 

Esimerkiksi Dessai et al. (2005) analysoivat vuonna 2003 järjestettyjen 

ilmastoneuvotteluiden haasteita ja lopputuloksia.   
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2. Ilmastonmuutos 

 

Vaikka sijoittajia kiinnostaa yleensä ensisijaisesti ilmiön taloudelliset vaikutukset, 

käsitellään tässä kappaleessa myös ilmastonmuutoksen yleisiä vaikutuksia. Tällä 

katsauksella selvennetään ilmastonmuutoksen laajuutta sekä merkityksellisyyttä ja 

pohjustetaan tämän kappaleen toista osiota, jossa keskitytään ilmastonmuutoksen 

taloudellisiin vaikutuksiin. Ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia käsitellään, 

jotta ymmärretään, miksi sijoittajien tulisi olla kiinnostuneita ilmastonmuutoksen 

vaikutusten torjumisesta ja lieventämisestä. Ilmastonmuutoksen taloudelliset 

vaikutukset voivat myös selittää tämän tutkimuksen tuloksia. 

 

2.1 Ilmastonmuutokset vaikutukset 

 

Sternin (2008) mukaan BAU (Business as usual)-skenaariossa kasvihuonepäästöjen 

määrä kolminkertaistuisi vuosisadan loppuun mennessä, jolloin on 50 % riski, että 

globaali keskiarvolämpötila nousee 5 astetta. Tällainen muutos vaikuttaisi 

merkittävästi maapallon maantieteellisiin olosuhteisiin, joka taas vaikuttaa myös 

väestömaantieteellisiin seikkoihin, esimerkiksi missä ja miten ihmiset elävät.  

 

Mörner (2015) esittää, että ilmaston lämpenemiseen liittyy sekä hyviä ja huonoja 

puolia. Esimerkiksi Sternin (2008) mukaan kylmemmillä leveyspiireillä kahden 

celsiusasteen lämpötilan nousu johtaa viljelyalan kasvuun ja kylmyydestä johtuvien 

kuolemien vähenemiseen. Toisaalta lämpimämmillä leveyspiireillä kuten Afrikassa 

vaikutus on päinvastainen viljelykelpoisen maa-alan muuttuessa asumiskelvottomaksi 

kuivuuden takia. Myös nälästä ja ilmaston lämpenemisestä johtuvat sairaudet tulevat 

lisääntymään. Jos lämpötila nousee yli neljä celsiusastetta, vaikutukset tulevat 

olemaan negatiivisia myös kylmemmillä leveyspiireillä. 

  

Toisaalta Mörnerin (2015) mukaan suurin osa ilmastonmuutoksen seurauksista liittyy 

veteen ja vedenpinnan nousuun, mihin taas liittyy vain ja ainoastaan negatiivisia 

puolia. Stern (2008) esittää, että vedenpinnan nousu lisää tulvia ja kuivuutta sekä 

hukuttaa maa-alueita pysyvästi. Näiden seurauksien takia vuosisadan puoleenväliin 

mennessä noin 200 miljoonaa ihmistä on menettänyt kotinsa pysyvästi. Vedenpinnan 
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nousun määrää on kuitenkin vaikea arvioida muun muassa siitä syystä, että meret 

laajenevat sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Kopp’n (2014) arvioiden mukaan 

vedenpinta tulee nousemaan vuoteen 2100 mennessä joko pahimmillaan 2,5 metriä 

tai parhaimmillaan vain 0,3 metriä.  Mörner taasen (2015, 124) arvioi, että yli yhden 

metrin vedenpinnan nousu vuoteen 2100 mennessä on mahdotonta. Mörner pohjustaa 

väitettään aikaisemmilla lämpimillä aikakausilla, jolloin jäätiköt sulivat merkittävästi, 

mutta vedenpinnan nousu oli maltillisempaa.  

 

Arnell et al. (2016, 24) taas esittävät, että ilmastonmuutos vähentää globaalisti niiden 

ihmisten määrää, jotka elävät veden puutteessa (water stress) vuoteen 2100 

mennessä. Toisaalta veden puute on hyvin alueellinen ongelma, joten veden puute 

lisääntyy toisilla alueilla ja toisilla vähenee. Näin ollen veden puutteessa elävien 

ihmisten määrään vaikuttaa myös vahvasti populaation määrän kehitys sekä 

populaation liikkuvuus.  

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa siis myös populaation liikuvuuteen. Virtanen (2011, 26) 

muistuttaa, että asuinalueiden muuttuessa elinkelvottomiksi esimerkiksi vesi- tai 

ruokavarantojen heiketessä, ihmiset reagoivat muuttamalla paremmille asuinalueille. 

Afifi & Warner (2008, 2) esittävät, että yleisiä syitä pakolaisuuteen ovat nälkä, köyhyys, 

ja turvattomuus. Nämä kaikki lukeutuvat ilmastonmuutoksen mahdollisiin seurauksiin. 

Näin ollen niillä alueilla, joihin ilmastonmuutos ei iske yhtä rajusti, voidaan odottaa 

ilmastopakolaisten tulvaa. Tämä ilmiö voi johtaa turvallisuusuhkiin ja jopa poliittisiin 

konflikteihin.  

 

Kun kaikki ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon, Sternin (2008) mukaan 

ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan voimakkaimmin kehittyvissä maissa. Ensinnäkin 

kehittyvissä maissa on jo keskimääräisesti lämpimämpää kuin kehittyneissä maissa, 

jolloin ilmastonmuutoksen hyödyt jäävät näillä alueilla vähäisiksi. Kehittyvät maat ovat 

myös hyvin riippuvaisia maataloudesta, joka on toimialoista kaikkein 

ilmastoriippuvaisin. Kuvioon 3 on koottu kahden celsiusasteen lämpötilan nousun 

vaikutuksia jaoteltuna kehittyville maille ja teollisuusmaille tämän kappaleen 

katsauksen perusteella. Kuvio on viitteellinen ja suurin osa siinä kuvatuista 

vaikutuksista tulevat edelleen olemaan merkittäviä, vaikka ilmasto lämpenisi 

vähemmän kuin kaksi celsiusastetta. Jos ilmasto lämpenee enemmän kuin kaksi 
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astetta, kuviossa mainitut vaikutukset tulevat arvioiden mukaan olemaan entistä 

rajumpia.  

 

Kuviossa 3 punaisella merkityt seuraamukset ovat negatiivisia ja vihreät positiivisia. 

Keltaisella merkittyihin vaikutuksiin liittyy sekä positiivisia että negatiivisia 

seuraamuksia. Kuviosta voidaan huomata, että suurin osa negatiivisista vaikutuksista 

kohdistuu kehittyville maille. Kuviosta voidaan huomata myös, että teollisuusmaiden 

kohdalla ilmastonmuutos aiheuttaa sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. 

Kehittyvien maiden kohdalla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat lähinnä vain 

negatiivisia.  

 

 

 

 

Kuvio 3. Kahden celsiusasteen lämpötilan nousun seuraukset alueittain 

 

Schelling (2002) esittää, että paras keino kehittyville maille ilmastonmuutoksen 

ehkäisemisessä olisi talouskasvu. Köyhyys, heikko infrastruktuuri ja teknologian puute 

tekevät ilmastonmuutokseen sopeutumisesta erityisen hankalaa. Sternin (2008) 

mukaan köyhyys johtaa helposti tilanteeseen, jossa kehittyvien maiden resurssit 

Ilmastopakolaisuus 
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päätyvät ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tehtäviin toimenpiteisiin sen sijaan, että 

maat voisivat investoida talouskasvuun ja parempaan tulevaisuuteen. 

 

Ilmastonmuutoksen seuraukset lankeavat vasta tulevaisuudessa, joten 

ilmastonmuutoksen aiheuttajat eivät joudu välttämättä kantamaan vastuuta teoistaan. 

Näin ollen ilmastonmuutokseen liittyvien ulkoisvaikutusten sisällyttämiseen tarvitaan 

pitkäaikaista kansainvälistä yhteistyötä, jolle YK:n Ilmastonmuutoskonventti 

(Framework Convention of Climate change) luo hyvän pohjan. (Sherstyuk 2016, Stern 

2008) 

 

Ilmastonmuutokseen liittyy myös paljon piirteitä, jotka erottavat sen vaikutukset muista 

kansantaloustieteessä määritellyistä ulkoisvaikutuksista. Ensinnäkin sekä 

ilmastonmuutoksen syyt että seuraukset ovat globaaleja. Lisäksi ilmastonmuutoksen 

vaikutukset ovat pysyviä ja muuttuvat ajan myötä. Lopullisten ulkoisvaikutusten 

määritteleminen on myös hankalaa, koska ilmastonmuutokseen liittyy niin paljon 

epävarmuutta. (Stern 2008) 

 

Virtasen (2011, 21) mukaan nyt tehtävien toimenpiteiden seuraukset realisoituvat 

vasta sadan vuoden päästä. Stern (2008) on maltillisempi arvioissaan, koska hänen 

mukaansa seuraavien 10 ja 20 vuoden aikana tehtävät toimenpiteet taas vaikuttavat 

tämän vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla ja seuraavalla vuosisadalla. On kuitenkin 

tiedossa, että ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutukset realisoituvat vasta hyvin 

pitkän ajan kuluttua. Mörner (2015) tosin huomauttaa, että lämpötilan nousu ei 

koskaan kulje lineaarisesti ajan suhteen vaan se liikkuu ylösalaisin siihen vaikuttavien 

tekijöiden suhteen. Tämä vaikeuttaa edelleen ilmastonmuutoksen aiheuttajien ja 

seurauksien yhdistämistä.  

 

2.2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset 

 

Vaikka kasvihuonekaasujen kerääntymisen ja ilmaston lämpenemisen mekanismit 

ovat tiedossa, on epäselvää lämpeneekö ilmasto 2, 6 astetta vai enemmän. Vaikka 

tarkka lämpötilan nousu olisikin tiedossa, ei olla varmoja siitä, miten lämpötilan nousu 

todellisuudessa vaikuttaa. Fisher (2002) esittää lisäksi, että ilmastonmuutokseen 

liittyvää epävarmuutta lisää ilmastonmuutoksen ja sen vaikutuksien 
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peruuttamattomuus. Ilmastonmuutokseen liittyy siis paljon epävarmuutta, mikä tekee 

sen taloudellisien vaikutuksien ja riskien arvioimisesta hankalaa. (Heal 2008) 

 

Scott (2017, 98) esittää, että ilmastonmuutoksen taloudelliset riskit toteutuvat kahden 

kanavan kautta. Ensimmäinen kanava on fyysiset riskit, joilla tarkoitetaan ilmastoon 

liittyviä tapahtumia, kuten myrskyjä ja tulvia. Ilmastokatastrofien aiheuttamat 

taloudelliset tappiot ovat jo kasvaneet eksponentiaalisesti vuodesta 1950 ja niiden 

odotetaan edelleen kasvavan (Coleman 2003). Scottin (2017, 98) mukaan toinen 

kanava, jolla ilmastonmuutoksen taloudelliset riskit toteutuvat, on siirtymäriski. Tällä 

tarkoitetaan siirtymäprosessia vähähiilisempään talouteen. Tähän prosessiin 

vaikuttavat muun muassa ilmastopolitiikka ja sijoittajien ajatusmallien muutokset. 

Siirtymäriski voi johtaa jopa 10 triljoonan dollarin investointien uudelleensijoittumiseen.  

 

Stern (2008) arvioi, että jos ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ei tehdä mitään, 

ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja kustannukset tulevat olemaan jatkuvasti noin 

5 % vuosittaisesta globaalista bruttokansantuotteesta. Pahimmillaan kustannukset 

voivat nousta jopa 20 %:iin. Sen sijaan ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset 

tulevat olemaan vuosittain noin 1 % globaalista bruttokansantuotteesta, joten torjunnan 

kustannukset tulevat alittamaan BAU- skenaarion kustannukset ylivoimaisesti.  

 

Ilmastonmuutoksen seurauksien epävarmuus tekee taloudellisten riskien 

arvioimisesta hankalaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että taloudellisten riskien 

olemassaolo voitaisiin sivuuttaa. Mikäli ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, ilmastosta 

ja säästä johtuvat fyysiset tappiot jatkavat kasvuaan. Lisäksi ilmastonmuutos ja sen 

ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat investointien 

uudelleensijoittumiseen. Stern (2008) kehottaakin, että ilmastonmuutoksen 

ehkäiseminen tulisi nähdä investointina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

3. Kansainväliset ilmastoneuvottelut 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita sekä niissä tehtyjä 

päätöksiä ja sopimuksia. Kappaleessa käsitellään myös muutamia yksittäisiä 

merkittävimpiä neuvotteluja, joiden kohdalla voidaan olettaa suurempaa reaktiota 

indekseissä. 

 

3.1 Ilmastoneuvotteluiden historiaa 

 

Ilmastopolitiikan ensiaskeleita otettiin 1970- luvulla, kun YK:n alainen Maailman 

ilmatieteen järjestö WMO (World Meteorological organisation) organisoi ensimmäisen 

ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin vuonna 1979. Vasta lähes kymmenen 

vuotta ensimmäisen konferenssin jälkeen vuonna 1988 järjestettiin seuraava kokous, 

jossa suositeltiin hiilidioksidipäästöjen leikkaamista.  (Virtanen 2011, 44) Tämän 

kokouksen jälkeen EU:lla oli merkittävä rooli päästörajoituksiin ja aikatauluihin 

painostamisessa (Clémençon 2016, 4). 

 

Vuonna 1992 hyväksyttiin YK:n ilmastonmuutoskonventti (The UNFCCC, United 

Nations Framework Convention of Climate Change) ja se astui voimaan vuonna 1994. 

Konventissa tunnustettiin, että ilmastonmuutos on ongelma ja asetettiin tavoitteeksi 

rajoittaa kasvihuonepäästöt sellaiselle tasolle, jolla ihminen ei aiheuta vaarallista 

häiriötä ilmastoon. Konventissa määriteltiin myös vapaaehtoiset 

päästövähennystavoitteet vuoteen 2000 kullekin osapuolelle, mutta suurin osa 

osapuolista ei saavuttanut tavoitettaan (Kim 2016, 974). (United Nations Framework 

Convention on Climate Change 1992) 

 

YK:n ilmastonmuutoskonventti määritti myös COP:n eli Conference of Parties:n, joka 

on konventin ylin päättävä elin. COP:n tehtävinä on muun muassa tehdä tarpeellisia 

päätöksiä yleissopimuksen täytäntöönpanoon sekä vahtia yleissopimuksen 

toimeenpanoa. Ensimmäiset kansainväliset ilmastoneuvottelut eli COP- neuvottelut 

järjestettiin Berliinissä vuonna 1995, jossa tarkoituksena oli käydä läpi YK:n 

ilmastonmuutoskonventin toimeenpanemista. COP- neuvotteluihin osallistuvat Kioton 

sopimuksen ja ilmastokonventin osapuolet sekä lisäksi useat kansainväliset 

organisaatiot, kansalaisjärjestöt ja teollisuutta edustavat järjestöt. Kuitenkin vain 
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Kioton pöytäkirjan ja ilmastonmuutoskonventin osapuolet eli käytännössä maiden 

hallitusten edustajat osallistuvat päätöksentekoon. (Rhodes 2015, Virtanen 2011, 46) 

 

Ilmastoneuvotteluihin liittyviä merkittävimä tapahtumia on koottu kuvioon 4. Yksittäisiä 

merkittäviä kokouksia ovat olleet COP 3- neuvottelut vuonna 1997, jolloin Kioton 

sopimus lanseerattiin ja COP 9- neuvottelut, joissa päätettiin tukea kehitysmaita 

ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös COP 11- neuvottelut vuonna 2005 ovat 

merkittäviä, koska silloin keskusteltiin Kioton sopimuksen jatkosta ja käynnistettiin 

neuvottelut kehittyneiden maiden vuoden 2012 jälkeisistä päästövähennystavoitteista. 

Vuonna 2007 COP 13- neuvottelussa päätettiin rahastosta, jonka avulla tuetaan 

kehitysmaiden sopeutumista ilmastonmuutokseen. COP 14- neuvottelut vuonna 2008 

osoittautuivat onnistuneiksi, koska silloin edistyttiin useissa kehitysmaita koskevissa 

asioissa, metsäkadon vähentämisessä sekä katastrofien ehkäisemisessä. (Virtanen 

43) 

 
 

Kuvio 4. Ilmastoneuvotteluiden historiaa 

 

Myös COP 15- neuvottelut vuonna 2009 Kööpenhaminassa ja COP 16- neuvottelut 

vuonna 2010 Cancunissa voidaan tulkita merkittäväksi neuvotteluiksi (Virtanen 2011, 

43). Kööpenhaminan neuvottelut olivat historiansa suurimmat COP -neuvottelut, joten 

niille asetettiin myös suuria toiveita (Death 2011). Kööpenhaminan neuvottelut eivät 

kuitenkaan pystyneet lunastamaan näitä toiveita, joten neuvotteluita pidetään 

epäonnistuneina (Dimitrov 2010).  Cancunissa taasen perustettiin Vihreän ilmaston 

rahasto (Green Climate Fund), jonka tarkoituksena on tukea kehittyvien maiden 

toimenpiteitä ilmastonmuutosta vastaan (Green Climate Fund 2017). Viime vuosien 
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merkittävimmät ilmastoneuvottelut (COP 21) järjestettiin vuonna 2015 Pariisissa, jossa 

lanseerattiin Pariisin ilmastosopimus.  

 

Ilmastoneuvotteluihin liittyvät olennaisesti myös niissä tehdyt päätökset ja sopimukset. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään merkittävimpiä ilmastoneuvotteluissa solmittuja 

sopimuksia eli Kioton pöytäkirjaa ja Pariisin sopimusta.  

 

3.2 Kioton pöytäkirja 

 

Virallisesti Kioton pöytäkirja (Kyoto Protocol 1998) on lisäys YK:n 

ilmastonmuutoskonventtiin. Kioton pöytäkirja sisältää kaksi kautta. Näistä 

ensimmäinen määriteltiin kestämään vuodesta 2008 vuoteen 2012 ja toinen vuodesta 

2013 vuoteen 2020. Kioton pöytäkirjan ensimmäisen kauden tavoitteeksi asetettiin 

päästöjen alentaminen 5,2 % alemmalle tasolle kuin mitä päästöt olivat vuonna 1990. 

Tavoite jaettiin valtiokohtaisesti siten, että jokaiselle maalle määritettiin prosenttiosuus, 

jonka verran sen tulisi vähentää päästöjään. Kioton pöytäkirja on ensimmäinen 

kansainvälinen ympäristösopimus, joka sitoo sopimuksen osapuolia laillisesti (Zhang 

2001, 54). 

 

Kioton pöytäkirja asettaa teollisuusmaille tiukempia ja tarkempia raportointivelvoitteita 

kuin ilmastonmuutoskonventti. Sen sijaan kehittyville maille Kioton pöytäkirja ei aseta 

sitovia velvoitteita. Näiden päästövähennystavoitteiden perusteella teollisuusmaita 

kutsutaan sopimuksessa Annex B- maiksi, koska nämä maat on lueteltu pöytäkirjan 

liitteessä B. Kioton pöytäkirja myös vahvistaa ilmastosopimuksen velvoitteet rahoittaa 

kehittyvien maiden ilmastotoimia. (Virtanen 2011, 51)  

 

Osapuolten tulisi saavuttaa tavoitteensa pääasiallisesti kansallisilla toimenpiteillä, 

mutta Kioton pöytäkirjassa on myös esitelty kolme markkinaperusteista menetelmää: 

päästökauppa (Emissions trading), puhtaan kehityksen mekanismi (Clean 

Development Mechanism) ja yhteistoteutus (Joint Implementation). Päästökaupan 

avulla päästörajoituksensa alittanut maa voi myydä päästöoikeutensa 

päästörajoituksensa ylittäneelle maalle. Puhtaan kehityksen mekanismi edistää 

erityisesti kehittyvien maiden päästöjen vähentämistä, koska se kannustaa 

teollisuusmaita rahoittamaan kehittyvien maiden kestävää kehitystä. Kun 
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teollisuusmaa rahoittaa kehittyvän maan päästövähennyshankkeita, se saa 

käyttöönsä hankkeessa vähennetyt päästöt. Yhteistoteutuksessa teollisuusmaa taas 

rahoittaa toista teollisuusmaata. (United Nations 1998) 

 

Kioton pöytäkirjaa on kritisoitu useastakin syystä. Pittel ja Rübbelke (2007) esittävät, 

että sopimuksen uskottavuutta vähentää se, että kehittyville maille on annettu 

merkittäviä helpotuksia päästöjen vähentämisen suhteen, vaikka kehittyvät maat kuten 

Kiina ja Intia ovat merkittäviä päästöjen aiheuttajia. Clémençonin (2001) mukaan 

kehittyvien maiden vähäinen vastuunotto oli merkittävä syy siihen, miksi Yhdysvallat 

vetäytyi sopimuksesta vuonna 2001. Syynä oli argumentti siitä, että kehittyneiden 

maiden päästöjen vähentämisestä ei ole lopulta hyötyä ellei myös kehittyviä maita 

saada vastuuseen päästöjensä kasvusta. Yhdysvallat ei ollut halukas solmimaan 

sopimuksia perustuen vain menneisyydessä syntyneisiin päästöihin. Pittel ja 

Rübbelken (2007) mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen vähentää entisestään 

sopimuksen uskottavuutta.  

 

3.3 Pariisin sopimus 

 

Pariisin sopimuksen (Paris Agreement 2015) tarkoituksena on vahvistaa globaaleja 

toimia ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa uhkaa vastaan. Toimet perustuvat 

kestävään kehitykseen ja köyhyyden hävittämiseen. Merkittävin Pariisin sopimuksen 

tavoitteista on, että lämpötilan nousun tulisi rajoittua 2 celsiusasteeseen. Lisäksi 

tehdään merkittäviä toimenpiteitä sen eteen, että lämpötilan nousu rajoittuisi jopa 1,5 

celsiusasteeseen. McGlade ja Etkins (2015) esittävät, että lämpenemisen 

rajoittaminen 2 celsiusasteeseen vaatii sitä, että kolmasosa maailman öljyvaroista, 

puolet kaasuvaroista ja yli 80 % hiilivaroista tulisi olla edelleen polttamatta vuonna 

2050. 

 

Pariisin sopimuksen tavoitteena on myös parantaa kykyä sopeutua 

ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin ja varmistaa, että päästöjen vähenemisen 

eteen tehtäviin toimenpiteisiin ja ilmaston sietokyvyn kehittymiseen on saatavilla 

jatkuvaa rahavirtaa (United Nations 2015). Pariisin sopimuksessa pyrittiin välttämään 

kehittyneiden maiden vetäytymistä sopimuksesta, joten sopimuksessa keskityttiin 

Kioton pöytäkirjaa voimakkaammin myös kehittyvien maiden 
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päästövähennystavoitteisiin. Tämän näkökulman heikko kohta on se, että se vähentää 

kehittyneiden maiden paineita vähentää päästöjä merkittävästi. (Clémençon 2001) 

 

Pariisin sopimuksen voimaan astumisen ehtona oli, että 55 % globaalien 

kasvihuonekaasujen aiheuttajista on ratifioinut sopimuksen (United Nations 2015). 

Pariisin sopimus astui voimaan 5. lokakuuta 2016 (United Nations 2016). Vaikka 

sopimus on laillisesti sitova, Kemp (2017, 87) esittää, että on monia syitä olettaa, että 

jotkut sopimuksen ratifioineet maat eivät pitäydy sopimuksessa. Näin ollen tämä ehto 

tekee Pariisin sopimuksesta hyvin haavoittuvaisen.  
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4. Markkinatehokkuus 

 

Faman (1970, 383) klassisen määritelmän mukaan tehokkailla markkinoilla hinta 

heijastaa kaikkea saatavissa olevaa informaatiota. Tämä määritelmä tunnetaan myös 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesina. Gode ja Sunder (1997) taas käsittelevät 

allokatiivisesti tehokkaita markkinoita (allocationally efficient market), joilla tehokkuus 

on korkea silloin, kun kuluttajilla, jotka arvostavat tuotetta eniten, on mahdollisuus 

ostaa tuote halvimpaan hintaan. Sharpe, Alexander ja Bailey (1999, 92) kääntävät 

tämän toisin päin rahoitusmarkkinoille: allokatiivisesti tehokkailla markkinoilla kaikkein 

lupaavimmille investoinneille on mahdollisuus saada rahoitusta. 

 

Sharpe et al. (1999) jaottelevat markkinatehokkuuden ulkoiseen ja sisäiseen 

tehokkuuteen. Ulkoisella tehokkuudella he tarkoittavat sitä, miten nopeasti ja 

tehokkaasti hinnat mukautuvat uuteen informaatioon. Sisäinen tehokkuus taas 

tarkoittaa sitä, että kilpailu on reilua, jolloin transaktiokustannukset ovat pieniä ja 

transaktionopeus suurta. 

 

Tehokkaat markkinat määritellään usein siis informaation suhteen, joten niitä voi 

kutsua myös informatiivisesti tehokkaiksi markkinoiksi. Malkiel (2005, 1) esittää, että 

markkinoiden ollessa informatiivisesti tehokkaita ja uutta informaatiota tulee esille 

satunnaisesti, myös markkinahintojen tulisi kehittyä satunnaisesti. Ilmiö tekee 

markkinahintojen ennustamisesta mahdotonta lukuun ottamatta niiden pitkän ajan 

kasvukehitystä. 

 

Fama (1970, 383) jakaa tehokkaiden markkinoiden hypoteesissaan markkinat 

kolmeen tehokkuusluokkaan: heikosti tehokkaisiin markkinoihin, keskivahvasti 

tehokkaisiin markkinoihin ja tehokkaisiin markkinoihin.  Heikosti tehokkailla 

markkinoilla hinnat määräytyvät historiaan perustuen. Keskivahvasti tehokkaat 

markkinat ottavat lisäksi huomioon muut saatavilla olevat tiedot kuten esimerkiksi 

tilinpäätöstiedot. Vahvasti tehokkailla markkinoilla sijoittajien saatavilla on yksityistä 

tietoa. Sharpe, Alexander ja Bailey (1999, 94) esittävät, että nämä markkinoiden 

tehokkuusluokat ovat päällekkäisiä eli vahvemmissa tehokkuusluokissa informaation 

määrä on vain suurempi. Näin ollen vahvasti tehokkaat markkinat sisältävät myös 

heikompien markkinoiden käyttämän informaation.  



17 
 

Sharpe et al. (1999, 93) muistuttavat, että yleensä tehokkaista markkinoista 

puhuttaessa tarkoitetaan keskivahvasti tehokkaita markkinoita, koska esimerkiksi 

Yhdysvalloissa on lakeja, jotka rajoittavat yksityisen tiedon hyödyntämistä 

kaupankäynnissä. Dimson ja Massoud (1998, 95) esittävät, että tutkimukset, jotka 

keskittyvät keskivahvojen markkinoiden tutkimiseen voidaan kategorioida 

tutkimuksiksi, jotka keskittyvät hinnan mukautumiseen, kun markkinat saavat uutta 

tietoa. Näin ollen tapahtumatutkimus sopii erinomaisesti keskivahvasti tehokkaille 

markkinoille, koska se keskittyy selvittämään jonkin tapahtuman luoman uuden tiedon 

vaikutusta markkinahintoihin (Campbell et al. 1997, 152).  

 

McKinley (1997) perustelee tapahtumatutkimuksen tehokkuutta markkinoiden 

rationaalisuudella. Kun sijoittajat toimivat rationaalisesti, tapahtuman vaikutuksen tulisi 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaisesti tulla näkyviin muutoksissa 

realistisesti. Mikroteoriassa rationaalisuus määritellään siten, että yksilöt yrittävät 

maksimoida oman hyötynsä ja tekevät päätöksiä tämän perusteella. Tähän 

olettamukseen liittyy kuitenkin ehtoja. Ensinnäkin toimijoiden tulee tietää mitä he 

haluavat. Toiseksi heidän tulee kyetä listaamaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot 

järjestykseen niistä saatavan hyödyn perusteella. (Cullis & Jones 2009, 5)  

 

Kuten kappaleessa 2 todettiin, ilmastonmuutoksen torjuminen tulee maailmantalouden 

kannalta huomattavasti edullisemmaksi kuin sen seurauksiin sopeutuminen. Näin ollen 

kollekitivinen hyöty maksimoitaisiin, jos panostettaisiin ilmastonmuutoksen torjumisen 

eteen tehtäviin toimenpiteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen olisi siis kaikista 

mahdollisista vaihtoehdoista paras. Cullis & Jones (2009, 5) muistuttavat kuitenkin, 

että rationaalisuuden teoria perustuu nimenomaan yksilöiden tekemiin päätöksiin. 

Yksilön kannalta ilmastonmuutoksen sivuuttaminen voi olla rationaalisempi vaihtoehto, 

koska ilmastonmuutos vaikuttaa vasta tulevaisuudessa, jolloin yksilö ei välttämättä ole 

enää ottamassa vastaan seurauksia (Virtanen 2011, 21). Lisäksi yksilö voi asua 

alueella, jossa ilmaston lämpeneminen ei vaikuta hengenvaarallisesti (Stern 2008). 

Näin ollen lopputulos voi olla kollektiivisen edun vastainen.  

 

Cullis ja Jones (2009, 5) asettavat viimeiseksi rationaalisuuden ehdoksi, että 

toimijoiden tulee kyetä valitsemaan kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto. Tondl 

(2007) muistuttaa, että päätöksentekoon vaikuttaa merkittävästi yksilön tietämys. 
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Koska ilmastonmuutokseen liittyvät vaikutukset eivät toistaiseksi ole vielä tarkasti 

tiedossa ja niihin liittyy suurta epävarmuutta, ei ole yleisesti tiedossa, mikä vaihtoehto 

lopulta on paras. Vaikka kappaleen 2 perusteella todettiin, että ilmastonmuutoksen 

torjuminen olisi kaikkein rationaalisin vaihtoehto, yksilöt eivät voi tietää varmasti, mikä 

vaihtoehdoista todella olisi paras. Näin ollen voimme todeta, että ilmastonmuutoksen 

kohdalla Cullisin ja Jonesin (2009, 5) asettama rationaalisuuden viimeinen ehto ei 

täysin toteudu. 

 

Cullis ja Jones (2009, 6) huomauttavat, että rationaalisuuden teoria voidaan asettaa 

koskemaan myös ei-taloudellisia sekä abstrakteja asioita. Tämä vahvistaa sitä, että 

kiinnostus ilmastonmuutoksen torjumiseen ei perustu pelkästään sen taloudellisiin 

vaikutuksiin vaan myös muihin sen vaikutuksiin, jotka vaikuttavat merkittävästi elämän 

laatuun kaikkialla maapallolla. Tämä ei kuitenkaan poista sitä heikkoutta, että 

yksilöiden tietämys ilmastonmuutoksen seurauksista on rajoittunutta. 
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5. Tutkimusmenetelmä ja – aineisto 

 

Indeksien käyttäytymistä tutkitaan tässä tutkimuksessa tapahtumatutkimuksen avulla. 

Lisäksi Yhdysvaltojen ja Intian indeksien epänormaalien tuottojen eroavaisuuksia 

tarkastellaan kahden otoksen keskiarvojen t-testin avulla.  Seuraavassa kappaleessa 

käsitellään tapahtumatutkimusta ja sen vaiheita tarkemmin.  

 

5.1 Tapahtumatutkimus 

 

Tapahtumatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten markkinat reagoivat uuteen 

informaatioon. Jos markkinat toimivat tehokkaasti, uusi informaatio vaikuttaa 

arvopaperin hintaan lähes reaaliaikaisesti. Näin ollen uuden informaation vaikutusta 

voidaan tehokkaasti tutkia tarkastelemalla arvopaperien eli tässä tutkimuksessa 

indeksien muutoksia tapahtuma-ajankohtana. (MacKinlay 1997, 1) Tässä 

tutkimuksessa oletetaan, että tutkittavat markkinat toimivat tehokkaasti. 

 

Tapahtumatutkimukseen liittyy muutamia ongelmia. Tapahtumatutkimuksessa muun 

muassa oletetaan, että tapahtumat ovat erillään muista tapahtumista. Todellisuudessa 

erilaisia tapahtumia sattuu usein samalla hetkellä ja nämä tutkimuksen ulkopuolelle 

jäävät tapahtumat voivat vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. (Campbell et al. 1997, 152) 

Näin todennäköisesti tapahtuu myös ilmastoneuvotteluiden aikana.  

 

Ongelmia voi syntyä myös silloin, kun tapahtuma on endogeeninen eli tapahtuma on 

seuraus indeksin kehityksestä. Tapahtuman tulee olla siis eksogeeninen eli indeksistä 

riippumaton, jotta tapahtumatutkimus on tutkimusmenetelmänä validi. (Vaihekoski 

2004, 230) Endogeenisuuden ei pitäisi tässä tutkimuksessa olla ongelma, koska 

voidaan olettaa, että ilmastoneuvotteluissa tehtävät päätökset eivät pohjaudu 

merkittävästi indeksien kehitykseen.  

 

Campbell et al. (1997, 151) jakavat tapahtumatutkimusprosessin seitsemään osaan, 

jotka käsitellään yksitellen seuraavissa alakappaleissa. Tämä tutkimus toteutetaan 

näiden seitsemän vaiheen mukaisesti.  
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5.1.1 Tapahtuman määrittely (event definition) 

 

Tutkimus aloitetaan määrittelemällä tutkimuksen keskiössä olevat tapahtumat, jotka 

tässä tutkimuksessa ovat kansainväliset ilmastoneuvottelut (Campbell et al. 1997, 

151). Neuvotteluille ei pystytä määrittelemään yhtä tiettyä ajankohtaa, koska 

neuvottelut kestävät noin kaksi viikkoa. Tässä tutkimuksessa tapahtumapäiväksi 

valitaan neuvotteluiden viimeinen päivä, koska usein neuvotteluiden lopulliset 

päätökset ja merkitys selviää vasta viimeisenä päivänä.  

 

Usein tapahtumatutkimuksessa otetaan tarkasteluun tapahtumaikkuna (event 

window), joka voi käsittää kymmenen päivää tapahtumaa ennen ja jälkeen (Vaihekoski 

2004, 231). Tapahtumaikkuna voi olla myös vain kaksi päivää, jolloin tarkastellaan 

tapahtumapäivän lisäksi seuraavaa päivää (Campbell et al. 1997, 151). Tässä 

tutkimuksessa tapahtumaikkuna kestää 12 päivää. Tapahtumaikkuna alkaa 5 päivää 

ennen neuvotteluiden loppumista ja jatkuu 7 päivää niiden jälkeen. Koska neuvottelut 

ovat aina loppuneet perjantaina, tällä määrittelytavalla tarkastelu alkaa neuvotteluiden 

viimeisen viikon maanantaina ja päättyy seuraavan viikon perjantaina. Näin ollen 

tarkasteltavia päiviä tulee yhteensä 10, koska lauantailta ja sunnuntailta ei ole 

havaintoja. 

 

Tällä määrittelytavalla tapahtumaikkunan sisälle tulee havaintoja sekä neuvotteluiden 

ajalta että niiden jälkeen. Tutkimukseen haluttiin sisällyttää havaintoja neuvotteluiden 

ajalta, koska  silloin markkinoihin voi vaikuttaa neuvottelujen saamaa mediahuomio. 

Neuvottelujen jälkeen taasen neuvotteluissa tehdyt päätökset voivat vaikuttaa 

sijoittajien näkemyksiin. Neuvotteluiden ensimmäinen viikko päätettiin jättää 

tarkastelun ulkopuolelle, koska silloin neuvotteluissa harvoin tehdään merkittäviä 

päätöksiä. 

 

Tutkimukseen voisi sisällyttää myös tapahtumaa edeltävistä 250 päivästä koostuvan 

estimointi-ikkunan (estimation window) tai tapahtuman jälkeisen tarkasteluikkunan 

(post-event window), joka voi käsittää esimerkiksi 30-250 päivää tapahtuman jälkeen 

(Vaihekoski 2004, 231). Tässä tutkimuksessa estimointi ikkuna alkaa 257 päivää 

ennen tapahtumapäivää ja loppuu 7 päivää ennen tapahtumaa. Tässä tutkimuksessa 
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ei tarkastella tapahtuman jälkeistä tarkasteluikkunaa. Kuvioon 5 on kuvattu 

tutkimukseen sisällytettävät ajanjaksot ja niiden suhde tapahtumapäivään.  

 

Kuvio 5. Tapahtumatutkimuksessa käytettävä aineisto aikajanalla 

 

Vaihekosken (2004, 230) mukaan tapahtumatutkimuksen tulisi sisältää useita 

kymmeniä havaintoja, jotta tutkimus olisi tilastollisesti yleistettävissä. 

Ilmastoneuvotteluja on pidetty vuoteen 2016 mennessä 22 kappaletta, joten 

tutkimukseen voidaan näin ollen sisällyttää vain 22 tapahtumaa. Tapahtumien 

vähäinen määrä voi vaikuttaa tutkimuksen tuloksien luotettavuuteen. Vaihekoski 

(2004, 230) tosin myöntää, että usein voi olla vaikeaa sisällyttää tutkimuksiin 

tarvittavaa määrää tapahtumia, jos kyseessä on harvinainen tapahtuma.  

 

5.1.2 Valintakriteerit (selection criteria) 

 

Campbell et al (1997, 151) esittävät, että tapahtuman valinnan jälkeen on määriteltävä 

valintakriteerit, joiden perusteella jokin tapahtuma valitaan tutkimukseen. 

Valintakriteereihin voi vaikuttaa muun muassa aineiston saatavuus. Tässä vaiheessa 

tulisi myös listata joitakin otoksille yhteisiä piirteitä ja ottaa huomioon vääristymiä, joita 

on voinut tulla ilmi otoksia valittaessa. 

 

Tähän tutkimukseen valittiin tarkasteltaviksi kaikki vuoteen 2016 mennessä järjestetyt 

22 ilmastoneuvottelua. S&P 500 - indeksistä on saatavilla aineistoa kaikkien 

järjestettyjen neuvotteluiden aikana ja BSE 100 - indeksistä aineistoa on vuodesta 

2000 lähtien. Näin ollen tarkasteluun saadaan kaikki neuvottelut Yhdysvaltojen osalta, 

mutta Intian osalta tarkastelun ulkopuolelle jäävät viisi ensimmäistä neuvottelua. 
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Neuvotteluista ei löytynyt mitään merkittäviä syitä, joiden perusteella jotkin neuvottelut 

tulisi jättää tarkastelun ulkopuolelle.  

 

Lähes kaikki ilmastoneuvottelut on järjestetty marras- tai joulukuussa. Poikkeuksia 

ovat ensimmäiset vuonna 1995 järjestetyt ilmastoneuvottelut, jotka järjestettiin maalis-

huhtikuun vaihteessa ja seuraavana vuonna järjestetyt toiset ilmastoneuvottelut, jotka 

järjestettiin heinäkuussa. Muutamat neuvottelut on myös järjestetty lokakuun lopulla, 

mutta pääasiallisesti neuvottelut on järjestetty samaan vuodenaikaan, joten 

ajankohdan ei tulisi vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. (United Nations Framework 

Convention on climate change 2017)  

 

5.1.3 Normaalit ja epänormaalit tuotot (normal and abnormal returns) 

 

Tapahtuman vaikutukset näkyvät epänormaaleissa tuotoissa. Epänormaali tuotto 

saadaan vähentämällä toteutuneesta tuotosta normaalituotto, joten jotta epänormaali 

tuotto voidaan selvittää, on myös määriteltävä normaalituotto. Normaalituotolla 

tarkoitetaan sitä tuottoa, jota olisi odotettu, jos tapahtuma olisi jäänyt tapahtumatta. 

MacKinlay (1997, 15) muotoilee epänormaalien tuottojen laskukaavan seuraavasti: 

 
𝜀𝑖𝑡  = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡|𝑋𝑡) (1)  

 

Yhtälössä 𝜀𝑖𝑡  kuvaa epänormaaleja tuottoja, 𝑅𝑖𝑡 on toteutunut tuotto hyödykkeelle 𝑖 

ajanhetkellä 𝑡 ja 𝐸(𝑅𝑖𝑡|𝑋𝑡) on normaalituotto ajanhetkellä 𝑡. 𝑋𝑡 on normaalituoton 

mahdollistava informaatio.  

 

MacKinlay (1997, 15) esittää kaksi tapaa normaalituoton määrittelemiseen. 

Vakiotuottomallissa (constant mean return model) nimensä mukaisesti oletetaan, että 

keskimääräinen tuotto pysyy vakiona yli ajan. Markkinamallissa (market model) taasen 

oletetaan, että markkinatuoton ja hyödykkeen tuoton välillä on lineaarinen yhteys. 

Tässä tutkimuksessa normaalituotto määritellään käyttämällä markkinamallia, joka 

perustuu CAP-malliin (Capital Asset Pricing Model). 
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5.1.4 Normaalituoton estimointimenetelmä (estimation procedure) 

 

Kun normaalituoton määrittelemiseen käytettävä estimointimenetelmä on valittu, sen 

mallintamiseen käytettäväksi aineistoksi Campbell et al. (1997, 152) suosittelevat 

estimointi-ikkunaa, joka usein koostuu 250 päivästä ennen tapahtuma-ikkunan 

ensimmäistä päivää. Tapahtumaperiodi itsessään tulisi jättää ikkunan ulkopuolelle 

Tässä tutkimuksessa on noudatettu näitä ohjeita. Vaihekosken (2004, 232) mukaan 

normaalituotto lasketaan markkinamallin mukaisesti kaavalla: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 (2) 

𝐸(𝜖𝑖𝑡) = 0   𝑣𝑎𝑟(𝜖𝑖𝑡) =  𝜎𝜖𝑡
2  

 

jossa 𝑅𝑖𝑡 on hyödykkeen toteutunut tuotto ajankohdalla t. 𝑅𝑚𝑡 on markkinaportfolion 

tuotto ajankohdalla t ja 𝜖𝑖𝑡 on mallin virhetermi. Lisäksi virhetermin odotusarvo on 0 ja 

varianssi on vakio. Alfa 𝛼𝑖 ja beta 𝛽𝑖 ovat markkinamallissa käytettävät parametrit, jotka 

voidaan estimoida estimointi-ikkunan aineistosta ylituottojen markkinaregression 

avulla (Vaihekoski 2004, 232). 

 

Ylituotot saadaan laskettua vähentämällä indeksikohtaisesta päivätuotosta 

markkinoiden riskitön korkokanta. Tässä tutkimuksessa päivätuotto lasketaan 

logaritmisena, koska logaritminen päivätuotto soveltuu paremmin kumulatiivisten 

epänormaalien tuottojen laskemiseen. Logaritminen päivätuotto saadaan Vaihekosken 

(2004, 194) mukaan laskettua seuraavalla kaavalla: 

 

𝑟𝑡 = ln (
𝑃𝑡 + 𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
) (3) 

 

Kaavassa 𝑃𝑡 ja 𝑃𝑡−1 kuvaavat indeksin arvoa ajanhetkillä 𝑡 ja 𝑡 − 1. 𝐷𝑡 taasen kuvaisi 

mahdollista osinkoa ajanhetkellä 𝑡, mutta sitä ei tutkittavien indeksien kohdalla tarvitse 

tarkastella.  

 
 



24 
 

5.1.5 Testausmenetelmä (testing procedure) 

 

Kun normaalituotot on määritelty yhtälöä (2) hyödyntäen, epänormaalit tuotot voidaan 

laskea Vaihekosken (2004, 232) mukaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝜀𝑖𝑡  =  𝑅𝑖𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 (3) 

 

Kun epänormaalit tuotot on saatu laskettua, keskimääräinen epänormaali tuotto 

jokaiselle tarkasteluikkunan päivälle voidaan laskea Vaihekosken (2004, 232) mukaan 

käyttämällä seuraavaa kaavaa: 

 

𝜇𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝜀𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

 (4) 

                       

Kaavassa 𝜇𝑡 kuvaa keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja ajankohdassa t ja N on 

tapahtumien lukumäärä. MacKinley (1997, 15) esittää, että tässä vaiheessa tutkimusta 

on tärkeää määritellä epänormaalien tuottojen testausmenetelmä ja nollahypoteesit. 

Vaihekoski (2004, 233) esittää, että tapahtuman vaikutusta indeksiin testataan 

seuraavalla kaavalla lasketun testisuureen avulla: 

 
𝜇𝑡

√𝜎2(𝜇𝑡) 
~𝑡(𝑁) (5) 

 

Testin nollahypoteesi on, että tapahtuma ei vaikuttanut pörssi-indekseihin. Jotta 

testisuure voidaan laskea, tulee ensin selvittää suureen varianssi, joka saadaan 

laskettua seuraavalla kaavalla: 

 

𝜎2(𝜇𝑡) =  
1

𝑁2
∑ 𝜎𝑖𝑡

2

𝑁

𝑖=1

=
1

𝑁2
∑ 𝜎2(𝑒𝑖) 

𝑁

𝑖=1

(6) 

 

Kaavassa 𝜎2(𝑒𝑖) on estimointiperiodin epänormaalien tuottojen varianssi (Vaihekoski 

2004, 232-233). Jotta eri aikavälien tuottojen käyttäytymistä voidaan tarkastella, on 

laskettava kumulatiivinen epänormaali tuotto eli CAR (cumulative abnormal return). 
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Yksinkertaistettuna CAR on ajanhetkien 𝑡1 ja 𝑡2 välisen ajan tuottojen summa. 

Keskimääräinen CAR taas kertoo kaikkien otoksessa olevien tapahtumien 

kumulatiivisten epänormaalien tuottojen keskiarvon ja se voidaan laskea seuraavalla 

kaavalla (Vaihekoski 2004, 233): 

 

𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2)

𝑁

𝑖=1

 (7) 

 

Jotta voidaan saada selville, onko tapahtumalla ollut merkitystä osakkeen hintaan 

aikavälillä 𝑡1 ja 𝑡2, on syytä selvittää testisuure. Jotta testisuure 𝐽1 voidaan laskea, tulee 

ensin laskea nimittäjässä oleva varianssi seuraavalla kaavalla. 

 

𝜎2(𝑡1, 𝑡2) =
1

𝑁2
∑(𝑡2 − 𝑡1 + 1)𝜎𝑖

2(𝑡1, 𝑡2)

𝑁

𝑖=1

                                       (8) 

 

Kaavassa 𝜎𝑡
2 on epänormaalien tuottojen varianssi ajankohdassa 𝑡. Testisuure 𝐽1 

voidaan laskea Vaihekosken (2004, 233) mukaan seuraavalla kaavalla. 

 

𝐽1 =  
𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)

√𝜎2(𝑡1, 𝑡2)
~𝑁(0,1) (9) 

 

Testin nollahypoteesi on, että tapahtumalla ei ole ollut merkitystä pörssi-indekseihin. 

Jos testisuure 𝐽1 on suurempi kuin testin kriittinen arvo, voidaan tulkita, että tapahtuma 

on vaikuttanut pörssi-indekseihin ja nollahypoteesi hylätään. 

 

5.1.6 Empiiriset tulokset (empirical results) 

 

Kun ekonometriset mallinnokset on laadittu, tulee tulokset esitellä. Campbell et al. 

(1997, 152) muistuttavat, että varsinkin jos tutkimukseen on sisältynyt vain muutamia 

tapahtumia, tuloksiin ovat voineet vahvasti vaikuttaa tutkittavasta tapahtumasta 

riippumattomat ja ulkopuoliset tapahtumat. Tällaisista yksittäisistä tapahtumista tulisi 

olla tietoinen, jotta tulosten merkittävyyttä voidaan arvioida.  
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Mahdollisia indekseihin vaikuttavia tapahtumia on hyvin todennäköisesti tapahtunut 

myös ilmastoneuvotteluiden aikana eli tässä tutkimuksessa tarkasteltavan 

tapahtumaikkunan aikana. Tässä tutkimuksessa näitä tapahtumia ei kuitenkaan 

erikseen huomioida. Sen sijaan tuloksia käsitellessä myönnetään, että tuloksiin ovat 

voineet vaikuttaa ilmastoneuvotteluista riippumattomat tapahtumat. Tämän 

tutkimuksen tuloksia käsitellään tarkemmin kappaleessa 5 Tutkimustulokset.  

 

5.1.7 Tulkinta ja johtopäätökset (Interpretation and conclusions) 

 

Campbell et al. (1997, 152) esittävät, että ideaalitilanteessa empiiriset tulokset antavat 

lisätietoa mekanismeista, joilla tapahtuma vaikuttaa indekseihin. Voi tosin olla, että 

niiden selvittämiseen tarvitaan lisää analyysejä. Tässä tutkimuksessa ei 

todennäköisesti saada selville, miten ilmastoneuvottelut vaikuttavat indekseihin, joten 

siihen tarvittaisiin jatkotutkimusta. 

  

MacKinlay (1997, 20) muistuttaa, että tuloksia tulkittaessa on syytä ottaa huomioon, 

että tapahtumatutkimus olettaa, että tapahtuman vaikutus näkyy epänormaaleissa 

tuotoissa. Näin ollen pitää olla tarkkana, että tapahtuma ei vaikuta estimointi-ikkunan 

aikana indeksin arvoihin, koska muuten tapahtuman vaikutukset näkyvät sekä 

normaaleissa että epänormaaleissa tuotoissa. Tässä tutkimuksessa voi olla 

mahdollista, että ilmastoneuvottelut vaikuttavat ylituottoihin estimointi-ikkunan aikana. 

Ensinnäkin ilmastoneuvotteluiden ensimmäinen viikko sisältyy estimointi-ikkunaan. 

Lisäksi ilmastoneuvotteluiden seurauksille ei voida asettaa tiettyä ajankohtaa, koska 

niissä tehdyt päätökset vaikuttavat jatkuvasti. Tämän tutkimuksen tuloksien tulkinta 

esitetään kappaleessa 6 ja johtopäätöksiä käsitellään sekä kappaleessa 6 että 

kappaleessa 7.  

 

5.2 Tutkimuksessa käytettävä aineisto 

 

Tapahtumatutkimuksessa tarvitaan aineistoa tapahtuma-ajankohdista sekä 

tutkittavista indekseistä. Lisäksi tarvitaan aineistoa vertailuindeksistä sekä 

riskittömästä korkokannasta.  
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5.2.1 Ilmastoneuvottelut 
 
 

Ilmastoneuvotteluita on pidetty vuoteen 2016 mennessä 22 kappaletta, joten 

tutkimukseen koostuu 22 tapahtuman tutkimisesta. Ilmastoneuvottelut on listattu 

taulukossa 1. Vuoden 2017 ilmastoneuvottelut pidettiin 6.-17.11., joten neuvottelut 

jäävät ajankohtansa takia tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Taulukko 1: Ilmastoneuvottelut (United Nations Convention on Climate Change 2017) 

Ajankohta Paikka Järjestysnumero 

6. - 17.11.17 Bonn, Saksa COP 23  

7. - 18.11.16 Bab Ighli, Marrakech, Marokko COP 22  

30.11. - 11.12.15 Pariisi, Ranska COP 21  

1. - 12.12.14 Lima, Peru  COP 20  

11. - 22.11.13 Varsova, Puola  COP 19  

26.11. - 7.12.12 Doha, Qatar  COP 18  

28.11. - 9.12.11 Durban, Etelä-Afrikka COP 17  

29.11. - 10.12.10 Cancun, Meksiko COP 16  

7. - 18.12.09 Kööpenhamina, Tanska COP 15  

1. - 12.12.08 Poznan, Puola  COP 14  

3. - 14.12.07 Bali, Indonesia  COP 13  

6. - 17.11.06 Nairobi, Kenia  COP 12  

28.11.- 9.12.05 Montreal, Kanada  COP 11  

6. - 17.12.04 Buenos Aires, Argentiina  COP 10  

1. - 12.12.03 Milano, Italia  COP 9  

23.10. - 1.11.02 New Delhi, Intia  COP 8  

29.10. - 10.11.01 Marrakech, Marokko  COP 7  

13. - 25.11.00 The Hague, Alankomaat  COP 6  

25.10. - 5.11.99 Bonn, Saksa COP 5  

2. - 13.11.98 Buenos Aires, Argentiina  COP 4  

1. - 10.12.97 Kyoto, Japani  COP 3  

8. - 19.7.96 Geneva, Sveitsi COP 2 

28.3. - 7.4.95 Berliini, Saksa COP 1 

http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/session/10376.php
http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/meeting/9567.php
http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/session/9676.php
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057.php
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/session/8530.php
http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/meeting/7649.php
http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/session/7767.php
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/session/7049.php
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/session/6294.php
http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/meeting/6266.php
http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/session/6254.php
http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php
http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/session/6262.php
http://unfccc.int/meetings/poznan_dec_2008/meeting/6314.php
http://unfccc.int/meetings/poznan_dec_2008/session/6264.php
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5.2.2 Tutkimuksessa käytettävät indeksit 
 

Tarkasteltavina indekseinä tutkimuksessa käytetään S&P 500- ja S&P BSE 100 -

indeksejä. S&P 500- indeksistä saadaan tarkasteluun kaikki ilmastoneuvottelut 

vuodesta 1995 lähtien. S&P BSE 100- indeksin osalta tarkastelu alkaa vuodesta 2000 

eli COP 6- neuvotteluista. Aineisto on haettu Thomson Reutersin ylläpitämästä 

Thomson One- tietokannasta. 

 

5.2.3 Muu tutkimuksessa käytettävä aineisto 
 

Jotta tapahtumatutkimuksessa käytettävät normaalituotot voidaan laskea, tarvitaan 

tietoa markkinaportfolion tuotoista, joihin indeksien tuottoja voidaan verrata. Tässä 

tutkimuksessa vertailuindeksinä käytetään MSCI World- indeksiä, joka koostuu 

suurista ja keskisuurista yrityksistä 23 kehittyneessä maassa (MSCI 2017).  

 

Ylituottojen laskemiseen tarvitaan myös tietoa riskittömästä korkokannasta. Tässä 

tutkimuksessa riskitöntä korkokantaa kuvaa Yhdysvaltojen 12 kuukauden 

joukkovelkakirjalainojen korko. Sekä MSCI World- indeksin että Yhdysvaltojen 

joukkovelkakirjalainojen korkojen aineisto on haettu Thomson Reutersin ylläpitämästä 

Thomson One- tietokannasta. 
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6. Tutkimustulokset 

 

Kappaleessa 5 käsiteltyjen menetelmien sekä aineistojen avulla saatuja tuloksia 

esitellään tässä kappaleessa. Yhdysvaltojen S&P 500- ja Intian BSE 100- indeksien 

keskimääräiset sekä kumulatiiviset epänormaalit tuotot käsitellään erikseen. 

Epänormaalien tuottojen laskemiseen käytetetyt ylituottojen markkinaregressioiden 

perusteella lasketut alfan ja betan arvot on esitetty liitteessa 1. Kappaleen lopussa 

esitetään mahdollisia tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa tutkimustuloksiin. 

 

6.1 Ilmastoneuvotteluiden vaikutukset Yhdysvalloissa 
 

Ilmastoneuvotteluiden vaikutukset Yhdysvalloissa eli S&P 500- indeksin epänormaalit 

tuotot tapahtumaikkunan ajalta esitetään taulukossa 2. Taulukon ensimmäinen arvo 

ajankohdassa 𝑡−4 kuvaa ilmastoneuvotteluiden viimeisen viikon maanantaita ja 𝑡0 

kuvaa ilmastoneuvotteluiden viimeistä päivää. Ajankohta 𝑡5 taasen kuvaa 

ilmastoneuvotteluiden jälkeisen viikon perjantaita.  

 

Taulukko 2. Keskimääräiset epänormaalit tuotot Yhdysvalloissa 

t 

Keskimääräinen 
epänormaali 

tuotto testisuure p-arvo 

-4 0,1271 % 14,7842 1,57139E-12 

-3 -0,3708 % -25,2562 1,68618E-17 

-2 0,1776 % 17,4775 2,72796E-14 

-1 -0,1652 % -16,8563 5,55733E-14 

0 0,3403 % 24,1953 4,03515E-17 

1 -0,0848 % -12,0751 6,08782E-11 

2 0,3557 % 24,7365 2,57426E-17 

3 0,1285 % 14,8694 6,36729E-13 

4 0,1067 % 13,5448 1,63304E-11 

5 0,3254 % 23,6579 7,36656E-16 

 

Taulukossa 2 esitetään myös keskimääräisten epänormaalien tuottojen kaavan 5 

mukaan laskettu testisuure sekä p-arvo eli tilastollinen merkitsevyys. Taulukosta 

voidaan huomata, että 1 % merkitsevyystasolla kaikki tarkasteltavan jakson 
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keskimääräiset epänormaalit tuotot ovat tilastollisesti merkitseviä. Keskimääräiset 

epänormaalit tuotot jäävät kuitenkin kaikilta tarkasteluajankohdan päiviltä hyvin 

pieniksi eikä niitä voida pitää juurikaan merkityksellisinä. Näiden tulosten perusteella 

voidaan siis todeta, että kansainväliset ilmastoneuvottelut eivät juurikaan vaikuta 

pörssi-indeksiin Yhdysvalloissa.  

 

Kuviossa 6 on kuvattuna ilmastoneuvotteluiden viimeisen päivän eli tämän 

tutkimuksen tapahtumapäivän epänormaalit tuotot yksitellen. Kuvion numerointi kuvaa 

ilmastoneuvotteluiden järjestystä. Kuviosta voidaan huomata, että ajankohdan 𝑡0 

keskimääräisten epänormaalien tuottojen suuruus sekä etumerkki vaihtelevat. 

Epänormaalit tuotot ovat kuitenkin olleet enimmäkseen positiivisia.  

 

  
 

Kuvio 6. Ilmastoneuvotteluiden viimeisen päivän epänormaalit tuotot Yhdysvalloissa 

 

Suurimmat positiiviset epänormaalit tuotot ovat olleet COP 8- ja COP 14- 

neuvotteluiden aikaan. COP 8- neuvottelut järjestettiin vuonna 2002 New Delhissä 

Intiassa ja COP 14- neuvottelut järjestettiin vuonna 2008 Poznanissa Puolassa. Suurin 

negatiivinen epänormaali tuotto oli taasen vuotta aikaisemmin eli COP 13- 

neuvotteluiden aikaan, jotka järjestettiin vuonna 2007 Balilla Indonesiassa. Merkittävät 

ilmastoneuvottelut kuten COP3- neuvottelut vuonna 1997 Kiotossa ja COP21- 
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neuvottelut vuonna 2015 Pariisissa eivät kuitenkaan vaikuttaneet merkittävästi 

indeksiin. 

 

Taulukossa 4 on kuvattu kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja Yhdysvalloissa eli S&P 

500- indeksissä. Sarakkeessa  [𝑡1, 𝑡2]  kuvataan ajanjaksoa, jolta kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot on laskettu ja sarakkeessa CAR (Cumulative abnormal returns) 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot kuvataan prosentteina. Lisäksi taulukossa on 

kumulatiivisten epänormaalien tuottojen varianssi, testisuure 𝐽
1
 ja tilastollista 

merkitsevyyttä kuvaava p-arvo.  

 

Taulukko 3. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot Yhdysvalloissa 

 [𝒕𝟏, 𝒕𝟐]  CAR Varianssi 

  
𝑱

𝟏
 p-arvo 

[-4,-1] -0,0600 % 0,0001611 -0,0558001 0,4777505 

[-1,+1] 0,0319 % 0,0000975 0,0320856 0,5127981 

[0,0] 0,3403 % 0,0000854 0,3683393 0,6436899 

[0,+1] 0,1327 % 0,0001059 0,1287491 0,5512219 

[+1,+5] 0,4073 % 0,0000890 0,4347487 0,6681276 

 
 

Testisuureen arvoista voidaan huomata, että ne ovat pienempiä kuin testin kriittinen 

arvo. P-arvo osoittaa, että kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä. Näin ollen voidaan todeta, että nollahypoteesi jää voimaan eli 

kansainvälisillä ilmastoneuvotteluilla ei ole vaikutusta S&P 500- indeksin arvoon. 

Kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät myöskään suuruudeltaan ole kovin 

merkittäviä. Suurin kumulatiivinen epänormaali tuotto on välillä [+1,+5], joka sekin on 

vain 0,4073 %.  

 

6.2 Ilmastoneuvotteluiden vaikutukset Intiassa 
 

Tutkimuksessa ilmastoneuvotteluiden vaikutuksia Intian pörssi-indeksiin kuvaavat 

BSE 100 -indeksin epänormaalit tuotot tapahtumaikkunan aikana. BSE 100- indeksille 

on tehty vastaavanlainen tapahtumatutkimus kuin kappaleessa 6.1 käsitellylle S&P 

500- indeksille. Tämän kappaleen taulukot vastaavat siis edellisen kappaleen 

taulukoita sillä eroavuudella, että käsitelty indeksi on eri. 
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Taulukossa 4 kuvataan keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja tapahtumaikkunan 

aikana Intiassa. Taulukon p-arvosta nähdään, että epänormaalit tuotot jokaisena 

tarkastelujakson päivänä ovat 1 %:n merkitsevyysasteella tilastollisesti merkitseviä. 

Aivan kuten S&P 500- indeksin kohdalla myös BSE 100- indeksin epänormaalit tuotot 

jäävät kuitenkin suhteellisen pieniksi tarkasteluajanjakson aikana. Tapahtumapäivän 

keskimääräistä epänormaalia tuottoa (-0,0430%) ei voida pitää juurikaan 

merkityksellisenä.  

 

Taulukko 4.  Keskimääräiset epänormaalit tuotot Intiassa 

t 

Keskimääräinen 
epänormaali 

tuotto testisuure p-arvo 

-4 -0,1518 % -10,0612 4,33049E-08 

-3 0,1489 % 9,9654 4,87559E-08 

-2 -0,0371 % -4,9767 6,85814E-05 

-1 -0,2425 % -12,7185 4,41042E-10 

0 -0,0430 % -5,3534 3,23205E-05 

1 0,2075 % 11,7653 2,82994E-09 

2 0,4066 % 16,4675 9,35063E-12 

3 -0,1219 % -9,0156 9,59244E-08 

4 0,5403 % 18,9831 1,06802E-12 

5 0,5141 % 18,5168 1,52406E-11 

 
 
 

Kuviossa 7 on kuvattuna ilmastoneuvotteluiden viimeisen päivän eli tämän 

tutkimuksen tapahtumapäivän epänormaalit tuotot yksitellen BSE 100- indeksin osalta 

COP 6- neuvotteluista alkaen. Kuvasta voidaan huomata, että aivan kuten S&P- 

indeksin kohdalla, myös BSE 100- indeksin epänormaalien tuottojen suuruus ja 

etumerkki vaihtelevat. Erona näihin kahteen indeksiin on se, että Intiassa epänormaalit 

tuotot ovat olleet useammin negatiivisia kuin positiivisia. 

 

Suurimmat epänormaalit tuotot ovat olleet vuonna 2005, jolloin COP 11- neuvottelut 

järjestettiin Montrealissa Kanadassa ja vuonna 2010, jolloin COP 16- neuvottelut 

järjestettiin Cancunissa Meksikossa. Suurimmat negatiiviset epänormaalit tuotot taas 

olivat vuonna 2011, kun COP 17- neuvottelut järjestettiin Durbanissa, Etelä-Afrikassa 



33 
 

ja vuonna 2004, kun COP 10- neuvottelut järjestettiin Buenos Airesissa Argentiinassa. 

Sen sijaan New Delhissä Intiassa järjestetyn COP 8- neuvottelujen epänormaalit tuotot 

jäävät hyvin pieniksi.  

 

 

Kuvio 7. Ilmastoneuvotteluiden viimeisen päivän epänormaalit tuotot Intiassa 

 

Taulukossa 5 on kuvattu kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja Intiassa eli BSE 100- 

indeksissä samalla tavalla kuin S&P 500- indeksin kumulatiivisia epänormaaleja 

tuottoja kuvattiin taulukossa 3. Myös BSE 100- indeksin kohdalla voidaan todeta, että 

testisuureen arvot jäävät testin kriittisen arvon alle. P-arvo taasen osoittaa, että 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Näin ollen 

nollahypoteesi jää voimaan eli kansainvälisillä ilmastoneuvotteluilla ei ole vaikutusta 

BSE 100- indeksin arvoon.  

 

Taulukko 5. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot Intiassa 

[𝒕𝟏, 𝒕𝟐] CAR Varianssi 

  
𝑱

𝟏
 p-arvo 

[-4,-1] -0,0750 % 0,0001187 -0,0658082 0,4737653 

[-1,+1] -0,0307 % 0,0001726 -0,0282495 0,4887316 

[0,0] -0,0430 % 0,0000949 -0,0421710 0,4831812 

[0,+1] 0,0785 % 0,0001781 0,0678355 0,4729583 

[+1,+5] 0,3108 % 0,0001548 0,3138973 0,3767995 
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Kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät myöskään suuruudeltaan ole kovin 

merkittäviä. Samoin kuin S&P 500- indeksin kohdalla suurin kumulatiivinen 

epänormaali tuotto on välillä [+1,+5]. BSE 100- indeksin kohdalla se jää vielä 

pienemmäksi kuin S&P 500- indeksin kohdalla, kun kumulatiivinen epänormaali tuotto 

on vain 0,3108 %.  

 

6.3 Eroavaisuudet indeksien välillä 
 

Jotta indeksien keskimääräiset epänormaalit tuotot saatiin vertailukelpoisiksi, tuli S&P 

500- indeksille laskea uudet keskimääräiset epänormaalit tuotot. Kappaleessa 6.1 

esitellyt keskimääräiset ja kumulatiiviset epänormaalit tuotot on laskettu S&P 500 -

indeksin osalta vuodesta 1995 lähtien. Koska BSE 100- indeksin keskimääräiset tuotot 

on tässä tutkimuksessa laskettu vuodesta 2000 eteenpäin, vertailukelpoisuuden 

vuoksi myös S&P 500- indeksin epänormaalit tuotot laskettiin vuodesta 2000 

eteenpäin. Nämä keskimääräiset epänormaalit tuotot on esitetty liitteessä 2.  

 

Indeksien välillä olevia eroja selvitetään parillisten otosten t-testin avulla. Testin 

riskitasoksi valittiin 0,05. Testin nollahypoteesi on, että indeksien keskiarvojen välillä 

ei ole eroa. Testin p-arvoksi tuli 0,7017, joka on suurempi kuin testin riskitasoksi valittu 

0,05. Näin ollen nollahypoteesi jää voimaan, joten indeksien keskimääräiset 

epänormaalit tuotot ovat yhtä suuria eivätkä eroa merkittävästi. Testin tulokset näkyvät 

tarkemmin liitteessä 3.  

 

Vaikka testin avulla saatiin selville, että indeksien keskiarvojen välillä ei ole eroja, 

voidaan epänormaaleista tuotoista indeksikohtaisesti huomata, että Intian BSE 100- 

indeksin kohdalla epänormaalit tuotot ovat useammin negatiivisia kuin Yhdysvaltain 

S&P 500- indeksin kohdalla. Tämä voi johtua siitä, että vertailuindeksi MSCI World ei 

sovellu Intian markkinoiden vertailuindeksiksi. MSCI World- indeksi ottaa huomioon 

vain kehittyvien valtioiden markkinat, joten Intia jää kehitysmaana indeksin ulkopuolelle 

(MSCI 2017).  

 

Intian BSE 100- indeksin kohdalla vertailuindeksi olisi voinut sopia paremmin 

kehittyviin maihin keskittyvä MSCI Emerging Markets- indeksi. Tämä indeksi on 

kehittynyt huomattavasti MSCI World- indeksiä hitaammin, joten kehittyviin maihin 
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keskittyvä vertailuindeksiä käyttämällä BSE 100- indeksin epänormaalit tuotot olisivat 

voineet saada enemmän positiivisia arvoja. Epänormaaleja tuotttoja laskettaessa 

käytetyn vertailuindeksin kehitys on siis Intiaan verrattuna saattanut olla liian 

positiivista, jolloin BSE 100- indeksin epänormaalit tuotot näyttäytyvät tällä 

laskentatavalla todellista pienemmiltä. (MSCI 2017) 

 

On myös mahdollista, että Intian markkinoilla ilmastonmuutokseen ei kiinnitetä yhtä 

paljon huomiota. Selden & Song (1994) esittävät, että tulojen kasvaessa ympäristöä 

arvostetaan yhä enemmän. Näin ollen Yhdysvalloissa, jossa bruttokansantuote on 

Intian bruttokansantuotetta korkeammalla, ympäristöä pidetään tärkeämpänä 

hyödykkeenä kuin Intiassa. Näin ollen on perusteltua olettaa, että Yhdysvalloissa 

ympäristöä uhkaavan ilmastonmuutoksen torjumista pidetään myös korkeammassa 

arvossa.  

 

6.4 Tutkimustuloksiin vaikuttavia tekijöitä 
 

Kuten kappaleessa 2.2 todettiin, ilmastonmuutoksen taloudellisten seurausten 

arvioiminen on hankalaa. Lisäksi riskit suuntautuvat pitkälle tulevaisuuteen, joten myös 

ilmastoneuvotteluiden merkitys näkyy vasta tulevaisuudessa. Juuri 

ilmastonmuutokseen ja ilmastoneuvotteluihin liittyvä epävarmuus voi tehdä indeksien 

muutoksista niin pieniä. 

 

Lisäksi ilmastoneuvottelut ja niissä tehdyt päätökset jakavat mielipiteitä, joten myös 

sijoittajien reaktiot voivat olla erisuuntaisia. Tämä vähentää vaikutuksien suuruutta 

indeksin lopullisessa arvossa. On myös mahdollista, että sijoittajat eivät juurikaan 

kiinnitä huomiota ilmastonmuutokseen, ilmastoneuvotteluihin tai kestävään 

kehitykseen.  

 

Myös tutkimusmenetelmään liittyy seikkoja, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Ensinnäkin 

on mahdollista, että ilmastoneuvottelut vaikuttavat myös tutkimuksessa käytettyyn 

vertailuindeksiin eli MSCI World- indeksiin, jonka avulla epänormaalit tuotot laskettiin. 

Näin ollen ilmastoneuvotteluiden vaikutukset tutkittaviin indekseihin olisi eliminoitu 

epänormaaleja tuottoja laskettaessa.  Lisäksi indekseihin ovat voineet vaikuttaa 
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ilmastoneuvotteluiden aikana neuvotteluista riippumattomat tapahtumat, joita tässä 

tutkimuksessa ei ole huomioitu. 

 

Ilmastoneuvotteluiden vaikutusta on myös vaikea rajoittaa tietylle ajanjaksolle, koska 

ilmastoneuvotteluissa tehdyt päätökset vaikuttavat jatkuvasti. Näin ollen 

ilmastoneuvottelut ovat voineet vaikuttaa tässä tutkimuksessa käytetyn estimointi-

ikkunan aikana indeksien arvoihin. Tämä taas väärentää epänormaalien tuottojen 

arvoja, koska ilmastoneuvottelut ovat vaikuttaneet epänormaaleja tuottoja 

laskettaessa käytettyihin alfan ja betan arvoihin.  

 

Tässä tutkimuksessa tapahtumapäiväksi valittiin ilmastoneuvotteluiden viimeinen 

päivä, joka on aina perjantai. Jos lopullinen lausunto on annettu myöhään illalla, voi 

olla, että lausunnon vaikutukset eivät ehtineet vaikuttamaan tapahtumapäivän indeksin 

arvoon. Lisäksi voi olla, että sijoittajien kiinnostus ilmastoneuvotteluihin heikkenee 

viikonlopun aikana, jolloin myös vaikutuksen suuruus heikkenee. Näin ollen seuraukset 

eivät näy seuraavana tapahtumaikkunan päivänä eli maanantaina niin vahvasti.  

 

Vaihekosken (2004, 237) mukaan myös vähäinen otoskoko eli tapahtumien määrä voi 

aiheuttaa ongelmia. Ensinnäkin tapahtumia tulisi olla useita kymmeniä, jotta 

tapahtuma voisi olla tilastollisesti yleistettävissä. Lisäksi jos tapahtuman aikaansaama 

epänormaalituotto on pieni,  𝐽1-testisuureella on heikko kyky havaita tilastollisesti 

epänormaaleja tuottoja. Tähän tutkimukseen tapahtumia saatiin tarkasteluun 

Yhdysvaltojen osalta 22 ja Intian osalta 17, joten tapahtumia oli tutkimuksessa 

vähäisesti.  
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7. Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten kansainväliset ilmastoneuvottelut vaikuttavat 

pörssi-indekseihin Yhdysvalloissa ja Intiassa. Tutkittavina indekseinä käytettiin S&P 

500- indeksiä, joka kuvaa kehitystä Yhdysvalloissa ja BSE 100- indeksiä, joka kuvaa 

kehitystä Intiassa. Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja on järjestetty vuodesta 1995, 

joten tutkimus koostui yhteensä 22 ajanjakson tarkastelemisesta.  

 

Työn teoriaosuudessa perusteltiin, miksi ilmastoneuvottelut voivat vaikuttaa pörssi-

indekseihin. Teoriaosuudessa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia yleisesti 

sekä sen taloudellisia vaikutuksia. Tässä katsauksessa päädyttiin tulokseen, että 

ilmastonmuutoksen torjuminen on huomattavasti edullisempaa kuin 

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen. Lisäksi teoriaosuudessa käydään läpi 

ilmastoneuvotteluiden historiaa sekä tärkeimpiä ilmastoneuvotteluissa tehtyjä 

päätöksiä, jotka tässä tutkimuksessa edustavat ilmastonmuutoksen torjunnan eteen 

tehtyjä toimenpiteitä. Tutkimusmenetelmän kannalta on myös olennaista käsitellä 

teoriaosuudessa markkinoiden tehokkuutta ja rationaalisuutta.  

 

Työn empiriaosuudessa tutkittiin tapahtumatutkimuksen avulla ilmastoneuvotteluiden 

vaikutuksia sekä Yhdysvalloissa että Intiassa. Keskimääräiset epänormaalit tuotot 

olivat tilastollisesti merkittäviä sekä Yhdysvalloissa että Intiassa, mutta ne jäivät hyvin 

pieniksi. Suurin keskimääräinen epänormaali tuotto oli Yhdysvalloissa 0,3403 % 

tapahtumapäivänä ja Intiassa  0,5403 %, joka ajoittui 4 päivää neuvotteluiden 

päättymisen jälkeen. Keskimääräiset epänormaalit tuotot itse tapahtumapäivänä eli 

neuvotteluiden viimeisenä päivänä olivat Yhdysvalloissa positiivisia ja Intiassa 

negatiivisia.  

 

Kumulatiiviset epänormaalit tuotot taasen eivät olleet tilastollisesti merkittäviä 

kummassakaan maassa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko maiden välillä eroa 

keskimääräisissä epänormaaleissa tuotoisa ilmastoneuvotteluiden aikana ja niiden 

jälkeen. Keskiarvojen t-testin avulla saatiin selville, että merkittävää eroa maiden välillä 

ei ole.   
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Tutkimusta voisi jatkaa ottamalla tarkasteluun eri toimialojen indeksejä, joita voisivat 

olla esimerkiksi raskaaseen teollisuuteen tai vihreään teknologiaan painottuva indeksi. 

Vihreän teknologian korostaminen yrityksissä on kuitenkin ilmiönä suhteellisen uusi, 

joten voi olla, että ensimmäiset ilmastoneuvottelut jäisivät tällaisessa tarkastelussa 

ulkopuolelle. Tämä taas vähentäisi tapahtumien määrää, joten tällainen tutkimus olisi 

tilastollisessa merkityksellisempi vasta muutaman vuoden kuluttua, kun 

ilmastoneuvotteluita on järjestetty enemmän.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Indeksien alfa ja beta vuosittain 

  S&P   BSE   

Vuosi alfa beta alfa beta 

1995 -0,00289 0,725472     

1996 -0,00022 1,038414     

1997 -0,02186 -1,23039     

1998 -0,00232 0,732587     

1999 -0,00652 0,316328     

2000 0,00013 0,973979 -0,00149 0,94667 

2001 0,000974 1,117354 -0,00578 0,4024 

2002 -0,00598 0,021015 -0,00597 0,075413 

2003 -0,00029 1,112111 -8,6E-05 0,113857 

2004 -0,00466 9,07E-05 -0,00437 -0,00148 

2005 -0,00845 -0,11418 -0,00119 0,656473 

2006 -0,00845 0,099435 0,001161 1,0523 

2007 -0,01156 -0,30352 -0,00312 0,367484 

2008 -0,00877 -0,25998 -0,00831 -0,04956 

2009 0,00029 0,001928 0,001187 0,004251 

2010 -0,0004 -0,00098 -0,00037 0,000999 

2011 0,000252 1,036234 -0,00155 0,001346 

2012 -1E-04 0,913965 0,000464 0,405687 

2013 0,000339 0,213636 -0,00058 0,741252 

2014 0,000312 0,185382 0,001263 0,339163 

2015 -0,00061 -0,04285 -0,00101 0,592237 

2016 -0,00012 0,834961 -0,00056 0,526458 

Keskiarvo -0,00368 0,335045 -0,00178 0,363232 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liite 2. S&P 500- indeksin keskimääräiset epänormaalit tuotot vuosilta 2000-2016 

t 

Keskimääräinen 
epänormaali 

tuotto t-arvo p-arvo 

-4 0,3035 % 19,75042708 0,0000000000 

-3 -0,5245 % -25,96289225 0,0000000000 

-2 0,1838 % 15,36800837 0,0000000000 

-1 -0,3070 % -19,86303250 0,0000000000 

0 0,4112 % 22,98953462 0,0000000000 

1 -0,0920 % -10,87396261 0,0000000082 

2 0,4527 % 24,12034529 0,0000000000 

3 0,1194 % 12,38628805 0,0000000006 

4 -0,0796 % -10,11332383 0,0000000406 

5 0,2426 % 17,65767861 0,0000000000 

 

Liite 3. Keskimääräisten epänormaalien tuottojen t-testi 

 


