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Eettisen sijoittamisen suosio on yleistynyt vuosikymmenien aikana ja sitä koskevien 

tutkimusten määrä on lisääntynyt viime vuosina. Tämä tutkimus tarkastelee eettisten sekä 

epäeettisten yritysten suoriutumista kuuden vuoden ajanjaksolla vuosina 2010-2015. 

Eettiset yritykset kerättiin Ethisperen listauksesta Yhdysvaltalaisista yrityksistä. Epäeettiset 

yritykset kerättiin tupakka- alkoholi- sekä asetoimialoilta. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää, kummat yrityksistä ovat suoriutuneet paremmin tavoitteena saada tietää, kumpi 

näistä vaihtoehdoista olisi sijoittajien kannalta parempi sijoituskohde.  

 

Tutkimusaineistona käytettiin kyseisten yritysten osakkeiden kursseja. Näiden perusteella 

laskettiin osakkeille kuukausituotot sekä volatiliteetit. Tämän lisäksi yrityksiä vertailtiin 

CAPM-malliin perustuvilla menestysmittareilla Jensenin alfa sekä Treynorin luku. Lisäksi 

Sharpen luvulla sekä volatiliteettien perusteella.  

 

Saadut tulokset paljastivat, että eettiset yritykset ovat suoriutuneet tarkasteltavalla 

aikaväillä hieman paremmin kuin epäeettiset yritykset. Eettiset yritykset suoriutuivat 

vertailussa paremmin lähes jokaisen mittarin kohdalla, ainoastaan asetoimialan Jensenin 

alfa oli korkeampi sekä tupakkatoimialan osakkeiden tuotot paremmat kuin eettisillä 

yrityksillä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eettiset yritykset ovat parempi 

sijoituskohde verrattuna epäeettisiin. Tähän kannattaa kuitenkin suhtautua pienellä 

varauksella, koska erot eivät olleet suuria ja epäeettiset yrityksetkin olisi voitu valita 

monella muullakin tavalla, kuin pelkästään toimialaan nojaten.  
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Ethical investing has become more popular than decades ago and the number of studies 

about it have multiplied in the last few years. In this thesis ethical and unethical companies 

are being compared by their stocks performance between years 2010 and 2015. In this 

thesis the ethical companies are from the USA and they were collected from Ethispere’s 

list: “World’s most ethical companies”. The unethical companies were collected from three 

industries that are: tobacco-, weapon- and alcohol industry. The aim in this research is to 

find out which kind of companies investors should invest their money to get better return. 

 

The data to this thesis is collected from Reuters Datastream and the actual data is monthly 

stock price index of these companies that are compared in the thesis. Returns for these 

groups were calculated monthly. The companies were compared also by volatility, Sharpe 

ratio, Jensen’s alpha and Treynoy’s index.  

 

The results revealed that ethical companies had a tiny lead compared to unethical 

companies by almost every calculation between 2010 and 2015. Only weapon industry 

had better Jensen’s alpha and tobacco companies had better stock returns than ethical 

companies had. These results from the thesis are showing that the ethical companies 

might be better investment than unethical companies are. The investors should not blindly 

follow these results because the gaps were not that big and there’s many other ways to 

choose unethical companies than only industry. 
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1 Johdanto 
	
Maailmalla on ollut paljon puhetta yritysten eettisyydestä ja siitä, onko eettisiä 

toimintatapoja noudattavilla yrityksillä paremmat lähtökohdat tuloksen tekemisessä. 

Eettisyys tarkoittaa vastuullista toimintaa ja sitä, että lakia noudatetaan tarkemmin. 

Eettinen yritys pyrkii toimimaan siten, että se tuottaa yhteiskunnalle hyötyjä ja toimii 

kaikkien lakien sekä ns. hyvän kauppatavan mukaisesti (Business Fellows). Yrityksillä on 

käsissään dilemma, toimiako ns. oikein, vai toteuttaako kannattavaa liiketoimintaa, vai 

parhaassa tapauksessa tehdä molempia samanaikaisesti. Tässä työssä tutkitaan eettisten 

ja epäeettisten yritysten osakkeita ja tarkastellaan, onko jommankumman periaatteen 

noudattamisella ollut selkeästi osakkeiden kursseja parantava vaikutus. Lisäksi yrityksiä 

vertaillaan myös muutaman muun kriteerin, kuten osakkeiden tuottojen perusteella. 	

	

Tutkimuksen aihe on mielenkiintoinen, koska se tuo mukanaan ajankohtaisuutta ja luo 

uudenlaista näkökantaa sijoittajia varten sekä uutta tietoa erilaisten yritysten 

suoriutumisesta markkinoilla kilpailijoihin nähden. Kiinnostavuutta lisää se, että useinkaan 

sijoittajilla ei ole tietoa siitä, olisiko eettisillä teoilla suoraa vaikutusta osakkeiden kursseihin 

ja näin ollen lisää tietoutta siitä, mihin kannattaa sijoittaa ja mihin ei. Myös erilaiset 

rahastot voivat olla eettisiä tai epäeettisiä riippuen sijoituspäätöksistään. Esimerkiksi 

sellaiset rahastot, jotka sijoittavat tupakka-, alkoholi-, aikuisviihde-, uhkapeli- tai ase-

toimialoihin, luetaan epäeettisten rahastojen joukkoon. Tällöin myös tavalliset ihmiset 

voivat omilla sijoituspäätöksillään toimia eettisesti tai epäeettisesti, tai muuten vain 

noudattaa omaa eettistä käsitystään ja tehdä samalla hyvää. 	

	

Tutkimuksesta on hyötyä niille sijoittajille, jotka pähkäilevät tämän kaltaisten kysymysten 

parissa. Eikä pelkästään yritysten toiminta, vaan myös sijoittajien toiminta voi olla 

eettistä/epäeettistä riippuen millaisiin kohteisiin he rahansa sijoittavat. Mikäli sijoittaja 

tienaa suuria voittoja sijoittamalla epäeettiseen yritykseen, voidaan tämäkin toimintatapa 

kyseenalaistaa. Kun sijoittaja harjoittaa vastuullista sijoittamista, oletetaan hänen ottavan 

huomioon sijoituspäätöksissään esimerkiksi ympäristö tai yhteiskuntaan liittyviä seurauksia 

(FINSIF, 2016a). Vastuullinen sijoittaminen SRI (socially responsible investing) on 

USA:ssa vielä suhteellisen uusi ilmiö, joka on kasvanut vuosi vuodelta todella paljon, eikä 
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tällaisesta ”ilmiöstä” ollut edes puhuttu vielä noin kymmenen vuotta sitten tutkimuksen 

tekemisestä (Schueth, 2003). Tämän tutkimuksen perusteella he voivat suoraan valita 

suuremman todennäköisyyden periaatteen, jolla saavat paremman tuoton itselleen. Koska 

tutkimus ottaa kantaa vuoden 2010 jälkeen tapahtuneisiin osakkeiden kurssien 

muutoksiin, on selvää, että se on ajankohtaista ja se voi helpottaa sijoittajien päätöstä 

myös tulevaisuudessa. 	

	

1.1 Tutkimuksen rajaukset	
	

Tutkimuksen aikataulussa otetaan tarkasteluun vuodet 2010-2015, eli kuuden vuoden 

aikaväli, joten tarkastelu on riittävän pitkä kuvaamaan osakkeiden kurssien muutoksia. 

Aiheen valintaan vaikuttaa ajankohtaisuus, sillä vuosi vuodelta yrityksen kiinnittävät 

enemmän huomiota yrityksen eettisiin arvoihin, esimerkiksi puhtauteen, kestävään 

kehitykseen, kansanterveyteen sekä luonnonsuojeluun. Aiheen valintaan vaikutti myös se, 

että aikaisempaa tutkimuksia aiheesta on jo tehty, mutta ei tältä näkökannalta, eli suoraan 

sijoittajiin kohdentuen. 	

	

Koska osakkeiden kurssit ovat jatkuvasti muuttuvia, niin tutkimusta voidaan myös suorittaa 

kuukausittain. Tutkimuksessa tarkastellaan siis 2010-lukua toistaiseksi, joten siitä saatava 

tieto on tuoretta ja ajankohtaista.  	

	

Tutkimusta rajataan eettisten yritysten osalta koskemaan vain Yhdysvaltalaisia yrityksiä, 

mutta ei niinkään toimialaan sidotusti, vaan vapaammin. Eettiset yritykset (37kpl) on valittu 

Ethisperen tekemän ”World’s most ethical companies”-julkaisun mukaan, jossa on mukana 

21 maata ja 45 toimialaa. (Ethispere, 2016) Rajausta suoritetaan epäeettisten yritysten 

(30kpl) osalta ase-, tupakka- ja aseteollisuuteen, koska nämä kolme toimialaa ovat suuria 

ja niiden tuloksista sekä osakkeiden kursseista on olemassa paljon tietoa. 	

	

Suuret kansainväliset epäeettiset yritykset voivat myös olla kyseenalaisia, kuten 

esimerkiksi McDonald’s, joka on maailmalla tunnettu ja menestyksekäs. Se on hyvä 

esimerkki epäeettisestä yrityksestä sen toimintatapojensa vuoksi, esimerkiksi ”raaka-

aineiden” kohtelu. Näiden tietojen perusteella päättelisin, että myös alkoholi-, tupakka- ja 

aseteollisuudestakin tämän kaltaisia menestyviä yrityksiä löytyy. Näiden epäeettisten 
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toimialojen maantieteelliset sijainnit voivat olla USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa, joten 

maantieteellistä rajausta on turha lähteä toteuttamaan. Epäeettisistä yrityksistä 10 yritystä 

tulee kustakin toimialasta, eli tupakka-, alkoholi- sekä aseteollisuudesta	

	

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat	
	

Tutkimuksen tavoitteena on luoda käsitys, jolla voidaan antaa sijoittajille sekä 

yritysjohdolle parempi kuva siitä, minkälaisiin yrityksiin kannattaa sijoittaa, kun 

vaihtoehtoina ovat eettiset ja epäeettiset yritykset. Tutkimuksessa pyritään saamaan 

selville parempi vaihtoehto, jotta sijoittajat saisivat tästä hyötyä sijoituspäätöksiinsä. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on myös luoda parempi käsitys siitä, millä tavalla ihmisillä 

on mahdollisuuksia vaikuttaa eettisesti yritysten toimintaan omilla sijoituksillaan. 

Tutkimuksessa käytettävät menetelmät mahdollistavat yritysten arvioinnin ja 

johtopäätösten tekemisen valintakriteereistä. Tutkimuksen lopullinen tavoite on saada 

konkretiaa siitä, mihin kannattaa sijoittaa ja mihin ei. 

 

Sijoittajilla on mahdollisuus tukea tiettyä yritystä tai rahastoa, tai olla tukematta. Sijoittajilla 

on omien eettisten arvojen ja moraalisten toimintamahdollisuuksien johdosta tietyt tavat 

toimia, jolla he voivat toimia eettisesti eri yritysten kanssa. Sijoittamalla näihin omien 

arvojen mukaan toimiviin yrityksiin, toimivat sijoittajat silloin eettisyyttä noudattaen. 	
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Tutkimuksen tutkimusongelma on muotoa:  

Taulukko 1. Tutkimusongelmat. 	

Päätutkimusongelma:		 Ø Ovatko eettiset yritykset vai epäeettiset yritykset suoriutuneet 

paremmin 2010-2015 välisenä aikana osakekurssien, sekä 

riskin ja tuoton perusteella?  

	

Alaongelma	1:		 Ø Kuinka eettiset yritykset ovat suoriutuneet 2010 – 2015 

välisenä aikana osakekurssien perusteella?  	

Alaongelma	2:		 Ø Kuinka epäeettiset yritykset ovat suoriutuneet 2010 – 2015 

välillä osakekurssien perusteella?	

Alaongelma	3:		 Ø Sijoittajan näkökulmasta, kumpaan näistä vaihtoehdoista olisi 

kannattavampaa sijoittaa? 	

	

	

Tutkimuksen tuloksissa siis pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin, ja tekemään sen 

perusteella johtopäätöksiä tulevaisuuden sijoittajia ajatellen. 	

	

1.3 Aineisto ja tutkimusmenetelmät	
	
	
Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisesti, ja siinä käytetään tilastollista aineistoa eettisten ja 

epäeettisten yritysten osakkeiden kursseista ja niiden muutoksista. Tutkimuksessa 

käytetään myös riskikorjattuja menestysmittareita. Tutkimuksessa pyritään myös 

käyttämään kirjallisuutta sekä sähköisiä artikkeleita aiheeseen liittyen. Tutkimuksen data 

on kerätty Reutersin Datastream –tietokannasta, jonka perusteella laskut on voitu suorittaa 

tulosten mittaamiseksi. Myös aiempia tutkimuksia aiheesta käytetään hyväksi. 

Tutkimuksen eettiset yritykset löytyvät USA:sta ja niihin on valittu:  
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Taulukko 2. Tutkimuksen eettiset yritykset. 

Ø Microsoft	

Ø Adobe	Systems	

Ø T-Mobile	

Ø Cisco	

Ø American	Express	

Ø Aflac	

Ø Manpowergroup	

Ø Paychex	

Ø Starbucks	

Ø Texas	Instruments	

Ø Caterpillar	

Ø International-Paper	

Company	

	

Ø Symantec	

Ø Teradata	

Ø Waste	Management	

Ø Rockwell	Collins	

Ø Petco	

Ø Thomson	Reuters	

Ø Dun	&	Bradstreet	

Ø Jones	Lang	LaSalle	

Ø Realogy	Holdings	

Ø Johnson	Controlls	

Ø Best	Buy	

Ø Ashland	

Ø Time	Warner	

Ø Cummins	

Ø Ford	Motor	Company	

Ø Ecolab	

Ø Kennametal	

Ø Marriott	

Ø Gap	

Ø Xerox	Corporation	

Ø Fluor	Corporation	

Ø Deere	&	Company	

Ø General	Electric	(GE)		

Ø General	Mills	

Ø Nike	

	

	

Tämän listauksen perusteella voidaan huomata, etteivät kaikki suuret ja menestyneet 

yritykset ole aina epäeettisiä, vaikka niin voisi helposti kuvitella. Nämä yritykset tulevat 

monilta eri toimialoilta, kuten tietotekniikka, vakuutus, kiinteistövälitys, maksupalvelut, 

logistiikka & kuljetus. Voimme siis hyvin vertailla erilaisten toimialojen tuloksia ja 

osakekursseja keskenään ja katsoa löytyykö niille mitään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

tarkasteltavalta ajanjaksolta.  

 

Epäeettisten yritysten suhteen toimialoja onkin huomattavasti vähemmän, vain kolme. 

Tupakka-, alkoholi- sekä asetoimiala ovat kaikki epäeettisten joukossa niiden 

käyttötarkoitustensa vuoksi. Vaikka ne toimisivatkin tietyissä olosuhteissa eettisiä 

periaatteita noudattaen, luetaan ne silti tässä tutkimuksessa epäeettisiksi.  

 

Tutkimukseen on valittu kustakin toimialasta kymmenen yritystä epäeettisten yritysten 

listaan, ja ne ovat: 	
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Taulukko 3. Tutkimuksen epäeettiset yritykset.  

	 TUPAKKA 
Ø Altria 

Ø British American 

Tobacco 

Ø Imperial Tobacco 

Ø Japan Tobacco 

Ø Korean Tobacco 

Ø Philip Morris 

International 

Ø Reynolds 

American 

Ø Gudang Garam 

Ø Golden Tobacco 

Ø Austria Tabak	

ASE 

Ø Smith & Wesson 

Ø Sturm & Ruger 

Ø Lockheed Martin 

Ø Textron 

Ø Honeywell 

Ø Safran 

Ø Huntington Ingalls 

Ø Finmeccanica 

Ø General Dynamics 

Ø Raytheon 

ALKOHOLI 
Ø Asahi 
Ø Molson Brewing 

Ø Brick Brewing 

Ø Gage Roads 

Ø Mendocino 

Ø Tsingtao 

Ø Carlsberg 

Ø Big Rock 

Ø Bohae 

Ø The Lion Breweries 

 

	

Suuri osa kunkin toimialan yrityksistä on maailmankuuluja merkkejä ja suurimpia alallaan, 

joten on hyvin todennäköistä, että näiden epäeettisten yritysten luvut osakkeiden 

perusteella voivat hyvinkin haastaa eettiset yritykset sijoittajan mielenkiinnon saavuttajana. 	

	
1.4 Teoreettinen viitekehys	
	

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys noudattaa tutkimuksen rakennetta. Ensin on kuvailtu 

tutkimuksen aihetta johdanto kappaleessa, jossa herätetään lukijan kiinnostuneisuutta 

aiheeseen. Tämän jälkeen haetaan vastauksia aiemmista tutkimuksista, joita verrataan 

tutkimuksesta saatuihin tuloksiin johtopäätösten tekemiseksi, ja mahdollisten seuraavien 

tutkimusten aiheiden keksimiseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa epäeettisyys-termillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden toimintatavat ovat 

jokseenkin kyseenalaisia, kuten aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä alkoholiteollisuus. 

Nämä toimialat ovat sen tyylisiä, etteivät ne ainakaan lähtökohtaisesti paranna 
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kansanterveyttä, eivätkä aiheuta ns. ”mitään hyvää”, paitsi työpaikkoja, joten niitä voidaan 

kutsua epäeettisiksi toimialoiksi. Vaikka esimerkiksi aseilla luodaan ja ylläpidetään 

turvallisuuden tunnetta, ovat ne tässä tutkimuksessa linjattu silti epäeettisiksi, koska 

maailmalla tehdään niin suurta tuhoa erilaisilla aseilla. Tutkimuksessa käytettyä 

vastuullinen sijoittaminen-termiä kutsutaan jatkossa eettiseksi sijoittamiseksi. Eettinen tai 

vastuullinen sijoittaminen on yksi tutkimuksessa eniten käytetyimmistä termeistä, ja 

selkeyden vuoksi puhutaan pelkästään eettinen sijoittaminen-termillä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio	1.	Teoreettinen	viitekehys.		

	

Yksi kymmenestä aikuisen ihmisen kuolemasta johtuu tupakan polttamisesta. (Blackburne. 

2014) Tämä on yksi syy, miksi tupakkateollisuus on valittu yhdeksi epäeettisistä 

toimialoista. Tupakkateollisuus on myös epäeettisyyden lisäksi moraalitonta, koska ihmiset 

tekevät yrityksillä voittoa, jotka myyvät tupakkatuotteita, vaikka heillä on tiedossa sen 

Eettiset Epäeettiset 

Suoriutuminen	

Tuotto Riski 

Informaatio sijoittajalle 

Sijoituspäätös	

Yritys 
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haittavaikutukset. Lisäksi tupakkaa myydään maihin, missä ei ole kunnollisia 

terveydenhuoltopalveluita, eikä siihen puututa juurikaan.	

	

Alkoholiteollisuus on valittu myös epäeettisten toimialojen joukkoon, koska se 

haittavaikutukset ovat ihmiselle suuria. Alkoholin nauttimisen seurauksena 

terveydenhoitokulut ovat suuret lähes jokaiselle kansantaloudelle. Nyt alkoholiyritykset 

ovat huomanneet, että Euroopan markkinat ovat kyllääntyneet, jonka seurauksena he 

käyttävät yhä enemmän rahaa alkoholin markkinoimiseen Afrikkaan ja muualle kehittyviin 

maihin. (Social City Institute, 2016) Tästä voidaan taas keskustella, onko kyseinen toiminta 

eettistä vai ei. Tulosta on tehtävä ja keinot ovat sen mukaisia, mutta ajattelevatko nämä 

ihmiset, mitä kaikkea negatiivista he voivat saada aikaan tämän kaltaisella toiminnalla. 	

	

Suomessa yritysten eettisyys on kasvanut vuosien saatossa satojen yritysten osalta. 

Eettisyys tarkoittaa vastuullista yritystoimintaa, ja että noudatetaan niitä hyviä tapoja mitä 

ei laissa määrätä. Se tarkoittaa mm. sitä, että lapsityövoimaa ei käytetä hyväksi 

tuotannossa sekä käytetään yhä enemmän kierrätettävää materiaalia ja aiemmin jo 

käytettyjä materiaaleja tuotteiden valmistamisessa ja pakkaamisessa. (Yle, 2013) 	

	

Tässä tutkimuksessa eettisyys ei välttämättä tarkoita kaikkea edellisessä kappaleessa 

mainittua, vaan enemmänkin sitä, mikä on moraalisesti oikein ja millaisia toimintamalleja 

katsotaan hyvällä. Epäeettiset yritykset olen kasannut ”epäeettisistä” toimialoista, koska 

niiden yritysten valmistamat tuotteet ovat lähtökohtaisesti ihmistä vahingoittavia. 

Epäeettisyys on yritysten keskuudessa paheksuttu sana, koska kaikki yritykset haluavat 

antaa parhaan mahdollisen kuvan itsestään, jotta yrityksen jatkuvuus olisi turvattu 

tulevaisuudessa. Epäeettisyys-leima voi tarkoittaa tietyn yrityksen kannalta sitä, että 

toiminta voi olla vaarassa loppua, ellei muutoksia ole luvassa.	

	

Työn sisältö ja etenemisjärjestys on suunniteltu seuraavasti: ensin käsitellään eettistä 

sijoittamista kokonaisuutena ja tarkastellaan sitä muutaman rahoitusteorian kannalta, sekä 

sen historiaa. Toisessa osassa on kirjallisuuskatsaus, missä tarkastelussa on eettisen 

sijoittamisen tutkimus. Kolmas osa koostuu empiriasta, jossa käsitellään eettisten ja 

epäeettisten yritysten osakkeiden kurssien muutoksia ja verrataan niiden suoriutumista 
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toisiinsa. Lopuksi yrityksien toimintaa arvioidaan vielä muutamien menestysmittarien 

avulla, kuten Jensenin alfa sekä Sharpen luku.  
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2 Eettinen sijoittaminen 
	
Sieväsen ja Scholtensin (2012) mukaan vastuullinen, eli eettinen sijoittaminen (socially 

responsible investing, SRI) on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen 

aikana, samaan aikaan, kun tavanomainen sijoittaminen on ollut laskusuunnassa. 

Vastuullinen sijoittaminen-termiä on käytetty enemmän 1990-luvun jälkeen, mutta tässä 

tutkimuksessa siitä käytetään nimitystä eettinen sijoittaminen. Eettinen sijoittaminen on 

yksi nopeimmin kasvavista rahoituksen osa-alueista. Eettinen sijoittaminen ottaa kantaa 

perinteisen tuoton ja riskin lisäksi myös sosiaalisia ja ympäristöllisiä tekijöitä huomioivia 

käyttäytymismalleja (Sparkes 2001). Eettistä sijoittamista on myös ilmaistu kestävänä ja 

vihreänä sijoittamisena. Tämän lisäksi kaikenlaisena sijoitustoimintana, joka ottaa 

huomioon sijoitusten jälkeisiä tapahtumia, kuten ympäristöllistä, sosiaalista sekä 

hallinnollista suoriutumista.	

	

Minor (2007) mainitsee artikkelissaan, että Social Investment Forum (SIF) on arvioinut 

eettisten sijoittajien hallitsevan hieman yli 11% kaikista sijoitusvaroista. Tämäkin tulos on 

luultavasti hieman alakanttiin, koska se ei laske kaikkia mahdollisia sijoituksia. On 

huomattu, että on useita epäeettisiä sijoitusportfolioita, joista on tullut eettisiä ajan 

kuluessa sosiaalisten olojen vaihduttua ja asiakkaiden pyynnöistä. SIF on myös tutkinut 

eettisten sijoittajien määrää kaikkien ammattimaisten sijoittajien joukosta, sekä tämän 

lukumäärän kehitystä. He ovat huomanneet, että viimeisen kahdeksan vuoden aikana 

eettisten sijoittajien määrä on kasvanut 22-prosenttiin koko sijoittajien määrästä.  	

	

Eettisiä sijoittajia on nykyään todella paljon, ja heillä kaikilla on yhteistä se, että he pyrkivät 

toimimaan hyvän tavan mukaisesti, eli oikein. He siis välttävät epäeettisiin toimialoihin, 

yrityksiin tai rahastoihin sijoittamista, kuten tupakka- tai alkoholiteollisuuteen. Tällaisia 

epäeettisiä toimialoja on muun muassa tämän tutkimuksen epäeettiset toimialat (tupakka, 

ase, alkoholi). Eettisillä sijoittajilla voi usein olla erilaisia motiiveja vastuullisen sijoittamisen 

toteuttamiseksi. Tällaisia motiiveja voi olla esimerkiksi se, että pyritään vaikuttamaan 

kyseisen yrityksen toimintaan, tai omien tuottojen kasvattamiseen eettisyyden lomassa. 

Eettistä sijoittamista on myös luonnehdittu toiminnaksi, joka ottaa huomioon ihmiset ja 

koko planeetan (Sievänen & Scholtens 2012). 	
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De Colle ja York (2008) ilmaisevat eettistä sijoittamista siten, että sijoittajan päätöksissä 

pitäisi heijastua hänen oma etiikkansa ja henkilökohtaiset arvot. Toisaalta he toivovat, että 

rohkaisevat yrityksiä parantamaan heidän eettisiä, sosiaalisia sekä ympäristöllisiä 

toimintatapojaan. Ensimmäiset eettiset rahastot ilmestyivät vuonna 1971, minkä jälkeen ne 

yleistyivät, kun ihmiset alkoivat sijoittaa enemmän omien arvojensa ja moraaliensa 

mukaisiin rahastoihin. Vuonna 2005 tämänkaltaisia rahastoja oli Yhdysvalloissa yli 200, 

halliten lähes 179 miljardia dollaria. Uskonto on ollut yksi suurista vaikuttajista eettisen 

sijoittamisen alalla. Se on saanut ihmisiä sijoittamaan tiettyihin kohteisiin ja tämä on 

lisännyt eettisen sijoittamisen kokonaismäärää. SIF:n mukaan keskimäärin joka 

kymmenes dollari sijoitetaan eettiseen sijoituskohteeseen. Suomessa eettinen 

sijoittaminen on vielä suhteellisen uusi käsite muihin pohjoismaihin verrattuna, mutta sen 

kasvu on ollut nopeaa ja sen osuus on kasvanut huomattavasti. Suomalaisella eettiseen 

sijoittamiseen perustuvalla järjestöllä FINSIF:lla (Finnish Sustainable Investment Forum) 

oli vuoden 2013 loppuun mennessä noin 60 jäsen organisaatiota. (Eurosif 2014). 	

	

US SIF (The Forum for Sustainable and Responsible Investment) vastuulliseen ja 

eettiseen sijoittamiseen keskittynyt järjestö. Se vaikuttaa toiminnallaan myös kestävään 

kehitykseen, ja on yksi tärkeimmistä sosiaalisen ja ympäristönäkökannan vaikuttajista 

eettisen sijoittamisen alalla. US SIF tavoittelee kaikkien muidenkin yritysten tavoin 

pitkäaikaista toimintaa sekä mahdollisimman suurta taloudellista tulosta, mutta ei 

eettisyyden kustannuksella. (US SIF 2016a) US SIF:n määritelmän mukaan eettinen 

sijoittaminen on toimintaa, missä huomioidaan yhteiskunnallisten tekijöiden lisäksi 

yritysvastuu sijoituspäätöksiä tehtäessä. Toiminta on lisäksi erittäin laaja-alaista. Heidän 

mukaansa vuonna 2014 enemmän, kuin joka kuudes dollari sijoitettiin eettisten 

strategioiden mukaisesti. (US SIF 2016b) 

	

2.1 Eettiseen sijoittamiseen liittyvät rahoituksen teoriat	
	

Rahoituksen yksi alue on eettinen sijoittaminen. Eettiseen sijoittamiseen liittyy olennaisesti 

rahoituksesta erilaisia teorioita. Näitä teorioita ovat ainakin: APT (arbitrage pricing theory) 

(Ross 1979). Lisäksi on kokovaikutusteoria (size effect), markkinatehokkuus- ja 

sidosryhmäteoriat (stakeholder theory), sekä arvovaikutusteoria. (Kurtz 2000) 	
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Markowitzin portfolioteoria (1952), jossa käsitellään portfolion muodostamista, on kenties 

eettisen sijoittamisen kannalta yksi tärkeimmistä ja merkittävimmistä teorioista. Seulonta 

(positiivinen ja negatiivinen) ovat käytetyimpiä strategioita eettisen sijoittamisen 

toteuttamisessa. Teorian lähtökohtana on, että sijoittaja pyrkii tehokkaasti hajauttamaan 

sijoitusportfolionsa, eli pienentämään sen riskiä. Hajauttamisesta saatava hyöty on, että 

sijoittajan on mahdollista saada parempi tuotto pienemmällä riskillä. Markowitzin mukaan 

paras hyöty hajautuksesta ilmenee silloin, kun eri sijoituskohteiden välillä on 

mahdollisimman pieni korrelaatio.  

 

Eettinen sijoittaja pyrkii suosimaan matalamman riskin portfolioita, ja samalla jättää 

tietoisesti saman tuoton antavat, korkeamman riskin omaavat portfoliot tarkastelun 

ulkopuolelle.  Markowitzin mukaan markkinaportfolio on aina parempi, kuin sen 

osaportfolio, ja sen vaikutus on aina suurempi, mitä tehokkaammin markkinat toimivat. 

Tätä ajatusta tukee myös CAPM-malli. Kurtzin (2005) mukaan moderni portfolioteoria ei 

tue sosiaalisesti eettistä sijoittamista tiettyjen argumenttien mukaan, ja lisäksi vastustaa 

aktiivista salkunhoitoa samoilla linjauksilla. Hän kirjoittaa artikkelissaan CAPM-mallin ja 

Markowitzin teoriasta kokonaisuutena nimeltä Markowitzin näkökanta. Kurtzin (2005) on 

myös esittänyt käyttäytymisperusteisen rahoitusteorian, joka ei suoranaisesti vain hyväksy 

sitä, vaan myös olettaa, että sijoittajat noudattavat sen periaatteita. Tämä on käytännössä 

erilainen lähestymistapa eettiseen sijoittamiseen, verrattuna aiempiin teorioihin. 	

	

Rossin (1976) kehittämän arbitraasihinnoitteluteorian perusteella voidaan sanoa, että on 

mahdollista olla kilpailukykyinen sijoitustoiminnassa, sillä ehdolla, että tämän teorian 

faktorit vastaavat verrattavan portfolion faktoreita. (Kurtz 2005) 

Arbitraasihinnoitteluteoriassa oletetaan myös, että CAPM-mallin oletus markkinaportfolion 

hallitsevuudesta osaryhmiään kohtaan hylätään. APT-teorian mukaan saadaan hyviä 

substituutteja, kun kahden portfolion, joiden ATP-faktorit ovat samankaltaisia toisiinsa 

verrattuna. Kurtzin (2000) mukaan tällöin saadaan tarpeeksi suuri hajautus, jotta saadaan 

pienennettyä idiosynkraattista riskiä. Oletuksena, että osakkeita on tarpeeksi monta 

kummassakin portfoliossa.	
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2.2 Eettisen sijoittamisen strategioita	
	

Eettisen sijoittamisen ydin on sen perusstrategioissa. Niillä pyritään luomaan toimintaa, 

joka takaa sijoitusten tuoton ja erinäiset halutut seuraukset. Tärkeimpiä strategioita 

eettisessä sijoittamisessa on kolme, ja ne ovat seulonta, yhteisösijoittaminen sekä 

vaikuttaminen. (De Colle & York 2009). Heidän mukaansa vuonna 2009 lähes joka 

kymmenes ammattimaisesti sijoitettu dollari USA:ssa oli sijoitettu eettisiä strategioita 

hyödyntäen, eli kuuluvat siis eettiseen sijoittamiseen. 2,3 miljardia dollaria 24,4:stä 

miljardista dollarista oli ammattimaisesti sijoitetuissa ja hallituissa portfolioissa vuoden 

2009 aikana. US SIF:n (2016b) mukaan on myös ESG (Environmental, Social, Governal) -

strategia, missä sijoittaja pyrkii sijoituksillaan huomioimaan ympäristön, sosiaaliset tekijät 

sekä hallinnolliset tekijät. ESG mukailee aiempia strategioita osittain, sillä ne ottavat 

kantaa samoihin asioihin. 	

	

Eettisessä sijoittamisessa yksi tärkeä strategia on myös kestävyyden ja jatkuvuuden 

huomiointi sijoittamisessa. Triodos pankki ilmoittaa, että ennen yritysten valitsemista on 

tärkeää vertailla niiden jatkuvuuden tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan jatkaa 

valintaprosessia. Muita strategioita Triodosin käytössä on ainakin: normeihin perustuva 

seulonta, vaikutus sijoittaminen (Impact investment), mikä on myös yksi uusimpia 

strategioita eettisen sijoittamisen alalla. (Triodos Bank 2016) Seuraavaksi käsitellään 

hieman tarkemmin ensimmäiset kolme yllä mainittua strategiaa. 
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Kuvio	2.	Eettisen	sijoittamisen	strategiat.	
	

Ilmarinen (2015) ilmoittaa verkkosivuillansa sijoittavansa eläkevaroja vastuullisesti. 

Imarisen (2015) mukaansa eettisyyden integroiminen sijoitustoimintaan on Ilmarisen 

arvojen vastaista. Tämä tarkoittaa, että sijoitustoiminnassa noudatetaan ESG-periaatetta. 

Ne ovat merkityksellisiä, koska ne voivat vaikuttaa suoraan sijoittajien tuottoon ja riskiin. 

Ilmarisella seurataan vastuullisuusanalyysiä, minkä perusteella valitaan sijoituskohteita. 

Eettisyyden integroimisen yhteydessä Ilmarisella käytetään vastuullisuusluokituksia, joiden 

perusteella sijoitustoimintaa toteutetaan. Evli (2016) uskoo, että ne sijoittajat ja yritykset, 

jotka ottavat eettisyyden tekijät huomioon viisaalla tavalla, hyötyvät siitä tulevaisuudessa 

varmasti.  

 

2.2.1 Positiivinen ja negatiivinen seulonta 
	

Eettisen sijoittamisen kulmakiviin kuuluva seulonta jaetaan kahteen osaan. Negatiivinen 

seulonta (negative screening) tarkoittaa välttämistä. Välttämisessä on kyse siitä, että tietyt 

yritykset jätetään valitsematta tarkoituksenmukaisesti sijoitussalkusta. Syitä löytyy usein 

tiettyjen kohteiden valitsematta jättämiselle ihmisten omista arvomaailmoista. Usein 

seulonnalla jätetään valitsematta tiettyjä toimialoja, kuten tutkimuksessa esiintyvät 

alkoholi, tupakka sekä aseita valmistavat yritykset. Perusajatuksena tämänkaltaiselle 

toiminnalle on siinä, että halutaan välttää ihmisille tai ympäristölle haitallisten aineiden tai 

asioiden tuottamista ja keskittymällä kestävään ja terveisiin tuotteisiin. (FINSIF, 2016b) 	

Eettisen	sijoittamisen	strategiat	

Vaikuttaminen	Pos	/	Neg	
Seulonta	

Yhteisösijoit-
taminen	
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Danske Bank (2016) ilmoittaa sivuillaan, että heillä seulontaa suoritetaan siten, että se 

kattaa kaikki yhtiöt, jotka kuuluvat joko MSCI World, tai MSCI Emerging Markets - 

indekseihin. Lisäksi heillä on seulonnan piirissä kaikki suurimmat listatut yhtiöt 

pohjoismaisissa pörsseissä. 	

	

Suosimisessa, eli positiivisessa seulonnassa (positive screening) on kyse siitä, että 

valitaan tietynlaisia yrityksiä, jotka noudattavat vastuullista toimintaa ja täyttävät ESG-

kriteerit. Usein tällaiset yritykset koskettavat ihmisten arvomaailmaa toimiensa puolesta, ja 

sellaiset valitaan mukaan sijoitusportfolioon. Best-in-class menetelmä on yleisin tapa 

suorittaa positiivista seulontaa. Se tarkoittaa, että laitetaan toimialat 

paremmuusjärjestykseen ja katsotaan niistä parhaat ESG:n perusteella. (Renneboog, Ter 

Horst, Zhang 2008) Tämän jälkeen sijoittajilla on usein käsitys mihin he haluavat sijoittaa, 

ja mihin eivät. 	

	

Seulonnassa on muistettava, että usein käytetään montaa eri strategiaa samanaikaisesti. 

Esimerkiksi eettisen sijoittamisen rahastot käyttävät negatiivista ja positiivista menetelmiä 

sijoitussalkkujen muodostamisen yhteydessä. Näin saadaan toisiaan täydentäviä malleja, 

millä voidaan päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Täytyy myös pitää mielessä, että 

yhden strategian käyttäminen ei välttämättä sulje toista kokonaan ulos. Aikaisemmin 

eettinen sijoittaminen tarkoitti sitä, että käytettiin pelkästään negatiivista seulontaa, mutta 

vuosien saatossa myös positiivinen seulonta on nostanut päätään. (Scholtens & Sievänen 

2013) Erot ovat vuosien mittaan tasoittuneet. Renneboog et al. (2008) mukaan yritysten 

seulonta alkaa sillä, että ensin suljetaan pois ne kohteet, minne ei ainakaan olla 

sijoittamassa. Toisin sanoen harjoitetaan ensin negatiivista seulontaa. Se voi alkaa 

esimerkiksi sillä, että katsotaan tietystä indeksistä ne yritykset tai toimialat, jotka eivät täytä 

vastuullisuuden kriteerejä, joten ne voidaan sulkea heti alussa tarkastelun ulkopuolelle. 

Negatiivisen seulonnan jälkeen asetetaan positiivinen seulonta käyttöön ja tarkastellaan 

niitä osakkeita, mitkä täyttävät valitut kriteerit. 	

	

Viimeisten vuosien aikana negatiivinen seulonta ei ole ollut suosiossa. Negatiivinen 

seulonta ei ole hyvä strategia tilanteessa, jossa halutaan edesauttaa sosiaalisia, eettisiä ja 

ympäristöön liittyviä kysymyksiä. De Colle ja York (2009) mukaan, kun sijoittajat välttävät 

epäeettisiä menetelmiä suosivia yrityksiä, ei heidän ja epäeettisten yritysten välille synny 
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tällöin diskurssia. Sijoittavat eivät pysty tällöin vaikuttamaan tällaisten yritysten 

toimintatapoihin. 	

	

2.2.2 Vaikuttamisstrategia 
	

Vaikuttaminen liitetään eettisen sijoittamisen ympäristössä aktiiviseen omistamiseen. 

Sosiaalisesti vastuulliset rahastot toimivat hyvän tavan ja etiikan mukaisesti. 

Vaikuttamisella pyritään nimenomaan siihen, että rahastonhoitajaa yritetään aktiivisesti 

vaikuttaa sellaisiin yrityksen toimintoihin, jonka osakkeita rahastolla on hallussaan. Kaiken 

tämän tarkoitus on, että saadaan muutettua yrityksen toiminnasta eettisempää ja 

vastuullisempaa, viimeisimpänä tavoitteena kuitenkin, että taloudellinen suoriutuminen on 

parempaa ja sidosryhmät tyytyväisiä. Renneboog et al. (2008) totesivat artikkelissaan, että 

hyviä keinoja tällaisen toiminnan toteuttamisessa on ainakin se, että keskustellaan 

johtajien kanssa tarvittavista muutoksista sekä mahdollinen äänestäminen 

yhtiökokouksessa. 

 

“Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan sijoituksia yrityksiin, organisaatioihin tai 

rahastoihin, joiden tarkoituksena on tehdä mitattavissa olevaa sosiaalista tai 

ympäristöllistä muutosta sijoitustuottojen rinnalla” (FINSIF 2016b) Yritykset, jotka valitaan 

sijoitusten kohteeksi, on todettu hyviksi tunnusluvuiltaan ja ne on seulottu huolella. He 

käyttävät montaa erilaista strategiaa sekaisin saadakseen parhaan mahdollisen tuloksen 

eettisen sijoittamisen ohella.	

	

Keva (2005) kertoo vastuullisen sijoittamisen raportissaan, että heillä käytännöt ovat 

kehittyneet reilusti viimeisten vuosien aikana. Vaikuttaminen on yksi niistä, ja sitä 

toteutetaan ainakin suorissa osake- ja korkosijoituksissa. Tarkastelu aloitetaan 

seulonnalla, minkä jälkeen saadaan raportti yrityksistä, joiden osalta on löytynyt 

vastuullisuuteen liittyviä rikkomuksia. Tästä seuraa keskustelu ja vaikuttaminen, joka on 

Kevan mukaan ensisijainen toimintatapa, kun halutaan selvittää houkuttelevampaa	

kohdetta.		

	

Suomen evankelisluterilainen kirkko (2014) kertoo sivuillaan, että myös kirkko haluaa 

edistää eettisen sijoittamisen kehitystä Suomessa. Kirkko on sitoutunut YK:n vastuullisen 
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sijoittamisen periaatteisiin vuodesta 2008 asti. Heidän sivuillaan mainitaan 

vaikuttamisesta, että sillä tarkoitetaan sijoituksia tiettyihin yrityksiin, rahastoihin tai 

organisaatioihin, missä päämääränä on saada aikaan muutosta sosiaalisissa ja 

ympäristöön liittyvissä asioissa normaalin tuloksen tekemisen lisäksi. Kirkoilla oli 

aikaisemmin ongelmana eettisyyden kannalta se, että ne olivat hyötyneet yrityksistä, jotka 

sotivat toiminnallaan heidän uskonnollisia ja yhteiskunnallisia normeja vastaan 

(Morningstar 2015).  Tämän seurauksena kirkot päättivät yksinkertaisesti, etteivät enää 

sijoita tiettyihin toimialoihin, tai yrityksiin. Sijoittajia kiinnostaa yritysten tasa-arvoon sekä 

kasvihuonepäästöjen laatuun. Sijoittajilla on mahdollisuus osallistua tämänkaltaisten 

asioiden ratkaisuihin. (Kauppalehti 2015b)	

	

2.2.3 Yhteisösijoittaminen  
	

Kun yhteisöllä on hankaluuksia saada lainaa tai pääomaa sijoittajilta pankeilta tai muualta, 

on olemassa yhteisösijoittaminen. Se on eräs eettisen sijoittamisen alue, missä 

tämänkaltaista toimintaa pyritään harjoittamaan. Yhteisösijoittamisella pyritään siis 

jakamaan varoja ja vähentämään köyhyyttä. Tämä osa eettisestä sijoittamisesta on yksi 

nopeimmin kasvavista eettisen sijoittamisen segmenteistä. (US SIF 2012) Usein 

tämänkaltaisen toiminnan tarkoituksena on saada rahoitusta pienituloisille ihmisille sekä 

pienille yrityksille. 
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3	Kirjallisuuskatsaus	
	

Tämä luku käsittelee eettisen sijoittamisen aikaisempia tutkimuksia ja merkittävimpiä 

käännekohtia sen historiassa. Aikaisemmissa tutkimuksissa käsiteltävät asiat ovat olleet 

enimmäkseen eettisen sijoittamisen käsitettä koskevia tutkimuksia ja niiden liittämistä 

erilaisten rahastojen suoriutumiseen tietyillä osakemarkkinoilla. Toiset tutkijat ovat 

puolestaan tarkastelleet eettisen sijoittamisen pieniä yksityiskohtia sellaisenaan, joista ovat 

muodostaneet isomman kokonaisuuden.  

 

Taulukko 4. Kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksen tärkeimmät artikkelit.  
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Ihmisten kiinnostuneisuus eettisistä asioista on kasvanut ja he haluavat edesauttaa 

sijoituksillaan erilaisten toimintojen sujuvuutta ja vähentää kyseenalaisia metodeja. 

Leskinen (2016) tutkii artikkelissaan eettisen sijoittamisen ja vastuullisen sijoittamisen 

yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Hänen mukaansa termit sekoitetaan usein keskenään ja niitä 

käytetään toistensa synonyymeinä. Leskinen (2016) määrittelee nämä termit siten, että 

eettinen sijoittaminen on paljon henkilökohtaisempaa ja siinä voidaan jopa tinkiä 

tuottavuudesta, toisin kuin vastuullinen sijoittaminen. Tässä tutkimuksessa eettistä- ja 

vastuullista sijoittamista käsitellään kaikesta huolimatta synonyymeinä selkeyden vuoksi. 	

	

Eettisen, eli vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosien 

aikana. Sen juuret ulottuvat aina 1700 -luvulle asti, ja sitä on ilmennyt muun muassa 

juutalaisuudessa. Eettisen sijoittamisen moderni versio tuli yleisemmäksi 1900-luvun 

puolenvälin jälkeen, kun naisten oikeudet, Vietnamin sota sekä kylmä sota saivat 

sosiaalisen eettisyyden nostamaan päätään ihmisten keskuudessa. Eri uskontoihin liittyvä 

sijoittaminen on kuitenkin vain pieni osa sosiaalisesti eettisen sijoittamisen alueella, vaikka 

koko idean lähtökohdat saivat alkunsa uskonnollisista lähtökohdista. (Schueth 2003) 

Tämän johdosta sitä on alettu tutkimaan enemmän. Schuethin (2003) mukaan eettisen 

sijoittamisen yleistymisessä on havaittavissa kolme pääteemaa. Näistä ensimmäinen on 

informaatio, koska nykyään sijoittajat yleisesti ovat koulutetumpia ja ymmärtävät tämän 

tutkimuksen kenttää paremmin, kuin aikaisemmin. Naisten asema ja heidän koulutus on 

myös yksi syy eettisen sijoittamisen yleistymiselle. Hänen mukaansa naiset, jotka ovat 

saaneet korkeampia asemia yrityksissä, toivat sijoittamiseen sosiaalista näkökantaa 

miehiä enemmän. Tutkimusten kehittyessä ja laajentuessa huomattiin myös, että sijoittajat 

eivät välttämättä menetä tuottojaan, vaikka harjoittavat eettistä sijoittamista. Näiden syiden 

perusteella on huomattu, että eettisen sijoittamisen yhteydessä on mahdollista myös 

vaurastua. Ihmisoikeudet ja ympäristö ovat suurimpia eettisen sijoittamisen periaatteita, 

joiden takia sitä on ylipäätään lähdetty kehittämään. 	

	

Yritykset ovat vuosien saatossa ottaneet eettisyyden periaatteet merkittävämmäksi 

kriteeriksi toimintansa yhteydessä. Niin yritysten, kuin sijoituskohteiden silmissä eettisyys-

teema on kasvanut maiden rakentaessa omia järjestelmiään. Hyvänä esimerkkinä voisi 

olla esimerkiksi Iso-Britannia, joka on laatinut lakeja ja määräyksiä yritysten eettisten 

toimintojen kehittämiseksi. Kolk, van Tulder (2010) kirjoittavat artikkelissaan, kuinka yhä 
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enemmän kiinnitetään huomiota sosiaalisiin sekä ympäristöllisiin vaikutusmahdollisuuksiin 

kansainvälisen liiketoiminnan osa-alueella. Tämän lisäksi on alettu huomioimaan 

esimerkiksi ilmastonmuutosta sekä köyhyyttä. Suurilla monikansallisilla yrityksillä on 

suuremmat vaikutusmahdollisuudet, kuin pienillä kansallisilla toimijoilla. Tämän 

seurauksena ihmisillä on eriäviä mielipiteitä siitä, pitäisikö suurempien yritysten käyttää 

enemmän resursseja ympäristön ja sosiaalisten asioiden hoitamiseen. Yritykset ovat 

huomanneet, että sosiaalista sekä ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä ei käytännössä ole 

rajattu kunnolla, joten se voi olla sekä uhka, että mahdollisuus suurille monikansallisille 

yrityksille.  

	

Eettistä sijoittamista ovat tutkineet ainakin Renneboog (2008), Goldreyer ja Diltz (1999) 

sekä myös Hamilton, Statman ja Jo (1993). He mainitsevat (1993) artikkelissaan, kuinka 

eettinen sijoittaminen tulkitaan yleensä sijoittamisessa positiivisena tai negatiivisena 

asiana. Myös eettisen sijoittamisen määritelmä vaihtelee eri sijoittajien keskuudessa 

paljonkin. Ammattimaisten sijoittajien keskuudessa ei ole yhtä oikeaa määritelmää edes 

koko termille.  Hoepner (2007) kertoo julkaisussaan, kuinka hän on jakanut eettisen 

sijoittamisen tutkimuksen erilaisiin kategorioihin ja niistä vielä alakategorioihin. Näitä 

pääkategorioita ovat esimerkiksi eettisen sijoittamisen kirjallisuus (basic RI literature) sekä 

eettisen sijoittamisen historia. Ala-kategorioita on huomattavasti enemmän, ja niitä ovat 

muun muassa eettisen sijoittamisen tulevaisuuden näkymät sekä seulonnan teoria. 

Hamilton et al. (1993) olivat ensimmäisten tutkijoiden joukossa, joiden kiinnostuksen 

kohteena olivat eettisten osakkeiden ja rahastojen menestys. He mainitsevat eettisten 

osakkeiden/rahastojen suoriutumiseen kytkeytyviä hypoteeseja kolme kappaletta. Näistä 

ensimmäisen mukaan osakkeiden odotetut tuotot olisivat yhtä suuret, kuin normaaleilla 

osakkeilla. Tämä voi johtua siitä, että kyseisen hypoteesin taustalla on oletus, jonka 

mukaan markkinat eivät huomioi eettisiä arvoja osakkeiden hinnoitteluprosessissa.  

 

3.1 Aikaisemmat tutkimukset 
 

Hamilton et al. (1993) tutkivat myös eettisiä rahastoja ja luokittelivat näille kolme tyypillistä 

ominaisuutta suoriutumiseen kohdentuen. Heidän mukaansa eettisillä rahastoilla tuotto-

odotukset ovat saman suuruisia, kuin tavallisilla rahastoilla. Toisen ominaisuuden mukaan 

eettisillä rahastoilla tuotot jäävät matalammiksi perinteisiin verrattuna, koska heidän 



	

21	

mukaansa eettisillä sijoittajilla on vaikutusta osakkeiden hintoihin. Tällöin osakkeiden 

hinnat pitävät jo sisällään markkinoilla olevien yritysten varallisuuden. Kolmannen 

ominaisuuden mukaan eettisten rahastojen tuotto-odotukset ovat korkeammat, kuin 

tavallisilla rahastoilla. Tästä on myös käytetty nimitystä ”doing well while doing good”. Se 

tarkoittaa, että mikäli tarpeeksi suuri määrä sijoittajia arvioi jatkuvasti eettisyyden hyötyjä 

liian mataliksi, tai yliarvioivat kustannuksia, on silloin mahdollista, että tämä ominaisuus 

toteutuu.  

 

Statman ja Glushkov (2008) saivat Moskowitz-palkinnon esitellessään kolme ominaisuutta 

eettisten osakkeiden tuotoista. ”Doing good but not well” oli näistä ensimmäinen, missä 

puhutaan siitä, että eettisillä osakkeilla tuotot jäisivät matalammiksi verrattuna tavallisiin 

osakkeisiin. Tämä voi olla seurausta siitä, että ESG-kriteerit eivät aiheuta tarpeeksi suurta 

positiivista hyötyä kattaakseen niiden kustannuksia. Kustannusten ollessa liian suuret, se 

tietää huonompia tuottoja osakkeenomistajille. Tämän seurauksena ainoastaan ne 

sijoittajat, jotka ovat valmiita luopumaan suurimmista tuotoista jäisivät sijoittamaan 

kyseisiin osakkeisiin. Heidän toinen ominaisuus on sama kuin Hamilton et al. (1993) 

mainitsivat aiemmin, eli ”doing well while doing good” ja tarkennus siihen mainitaan 

aiemmassa kappaleessa. 

 

Kolmannen ominaisuuden eettisiin osakkeisiin liittyen Statman ja Glushkov (2008) 

kirjoittavat artikkelissaan, että eettisellä toiminnalla ei ole vaikutusta osakkeiden tuottoihin. 

Eettisillä yrityksillä ja heidän osakkeilla odotetut tuotot eivät eroaisi perinteisten osakkeiden 

odotetuista tuotoista. Tämä ominaisuus voi olla totta siinä tapauksessa, kun eettiset toimet 

ovat ilmaisia, ja niillä ei ole käytännön vaikutusta osakkeisiin. Myös siinä tapauksessa 

tämä voi toteutua, jos eettisyyteen kohdentuvien toimien kustannukset ovat hyötyjen 

tasolla.  Monessakin tapauksessa hyödyt voivat jäädä ns. nollan tasolle. Esimerkiksi, jos 

työntekijöiden suhteisiin yritetään panostaa, mutta samalla niistä saadut hyödyt eivät ole 

korkeampia, kuin kustannukset, jäädään silloin aloitustasolle ja joskus jopa alemmas. 	

	

Lydenberg ja Sinclair (2009) mainitsevat artikkelissaan, että positiiviset vaikutukset 

näkyvät vasta, kun saadaan toteutettua kolme vaihetta. Näitä vaiheita ovat ainakin, että 

yritysten on ymmärrettävä, että positiivisia vaikutuksia alkaa esiintymään vasta, kun 

lyhytaikaiset tuotot vaihtuvat pidempiaikaisiksi tuotoiksi eettisen toiminnan johdosta. 
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Yhteiskunta toivoo, että sijoittajat toimivat myös yhteiskunnan kannalta tuottavasti. 

Sijoittajien olisi etsittävä laaja-alaisia tuottoja, jotka auttavat oman toiminnan ohella myös 

yhteiskuntaa. Viimeisenä tulisi huomioida, että sijoittamisessa katsotaan muutakin, kuin 

lyhytaikaisia tuottoja yrityksen arvon määrittämisessä. Pitkän aikavälin tuotot olisi pyrittävä 

saamaan positiiviseksi eettisen toiminnan ohella.	

	

Kun tarkastellaan eettisyyden merkitystä yritykselle, tullaan helposti siihen tulokseen, että 

siitä on yrityksille hyötyä pitkällä aikavälillä. Syitä tälle on useita, mutta ainakin yleisimmät 

ovat esimerkiksi: tämänkaltainen toiminta houkuttelee laadukkaita ja tuottavia työntekijöitä, 

asiakkaat ovat kiinnostuneempia tuotteista, joiden tuotannossa on käytetty eettisiä 

toimintatapoja. Lisäksi eettiset yritykset saavat kilpailuetua epäeettisiin yrityksiin juuri 

asiakkaista ja “puhtaudesta”. Toiset taas kritisoivat eettisiä yrityksiä kustannusperusteisin 

syin. Lisäksi yrityksen sidosryhmiä kiinnostaa eettisyys, koska siitä on etua myös heille, 

että yhteistyökumppanit ovat vastuullisia liiketoiminnassa. Humphrey ja Tan (2014) ovat 

kritisoineet eettisyyden merkitystä sillä, että se aiheuttaa niin paljon lisäkustannuksia, ettei 

liiketoiminta ole silloin järkevä valinta. CFA instituutin (2009) eettisen sijoittamisen 

kustannus riippuu johtajasta, hänen johtamistaidoistaan sekä portfolion koosta.  

 

Eettisen sijoittamisen teemassa moderni portfolioteoria on keskeisessä roolissa. Aiemmin 

mainitun portfolioteorian mukaan niin positiivinen, kuin negatiivinenkin seulonta ovat 

käytetyimmät eettisen sijoittamisen strategioista. Sijoittaja, joka toimii eettisin menetelmin, 

tai aikein valitsee tietyt osakkeet ja jättää toiset valitsematta omien eettisten menetelmien 

mukaan portfolionsa ulkopuolelle. Markowitz (1952) kertoo, kuinka portfolioteorian mukaan 

voi lopputuloksena olla epäoptimaalinen sijoitussalkku. Tämä tarkoittaa, että mikäli jättää 

tiettyjä osakkeita valitsematta eettisiin syihin vedoten, voi lopputuloksena olla heikommin 

tuottava salkku. Tämänkaltainen epäoptimaalinen sijoitussalkku häviää 

markkinaportfoliolle aina.  

 

Renneboog et al. (2008) mukaan eettisellä sijoittamisella on hieman huonompi lähtökohta 

sijoituksen kentällä. Heidän mukaansa tämä voi johtua siitä, että eettinen sijoittaminen voi 

periaatteessa ”kieltää” houkuttelevien kohteiden valitsemisen. Tämä vaikuttaa suoraan 

eettisten sijoittajien tai rahastojen suoriutumiseen negatiivisesti. Eettiset sijoittajat eivät pyri 

sijoittamaan aina kaikista tuottavimpiin sijoituskohteisiin, kuten esimerkiksi 
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uhkapeliteollisuuteen, vaan keskittyvät omien arvojensa mukaisiin sijoituskohteisiin. Mitä 

enemmän sijoittajat käyttävät seulontaa sijoituskohteiden valinnassa, sitä enemmän 

sijoitusvaihtoehtoja se ottaa pois sijoittajilta. Tämä vaikuttaa suoraan heidän 

suoriutumiseen negatiivisesti.  

 

Hyrske, Lönnroth, Savilaakso sekä Sievänen (2012, 11) kirjoittavat, kuinka sijoittajalla on 

käsissään vaikea tehtävä määritellessään eettisiä rajojaan. Esimerkiksi erilaisilla 

eläkerahastoilla voi olla suuresti poikkeavia moraalikäsityksiä, jotka eivät ole kaikkien 

etujen mukaisia. Harvoin löytyy sellaisia tilanteita, jossa eettisesti tai moraalisesti 

käsiteltävät asiat menisivät jokaisen asiakkaan kohdalla parhaalla mahdollisella tavalla.  

Eettisen sijoittajan on pystyttävä luopumaan parhaimmista tuotoista ja hyväksyttävä 

alhaisemmat tuotot, jotta omat arvot toteutuvat paremmin sijoitussuunnitelmaa 

laadittaessa. Heidän mukaansa sijoitussalkun voimakas rajaaminen heikentää sen 

hajautusmahdollisuuksia ja tulosta pitkällä aikavälillä. Toisaalta ESG-asioiden 

huomioiminen parantaa sijoitussalkun tuottomahdollisuuksia riski- ja tuottoprofiilin 

näkökulmasta. Hyrske et al. (2012, 12) mukaan eettinen ja vastuullinen sijoittaminen 

eroavat toisistaan siten, että tuotto-olettamat, sijoitusfilosofiat sekä työkalut eivät ole 

samoja sijoittamista toteutettaessa. Vastuullisessa sijoittamisessa on mahdollisuus 

yhdistää arvot ja eettiset näkökulmat tuottavaan sijoitustoimintaan liittyvillä 

lähestymistavoilla. Kuten edellä mainittiin, tässä tutkimuksessa näitä kahta käsitettä 

käytetään toistensa synonyymeinä. 

 

Hyrske et al. (2012, 12) mukaan motiiveja vastuulliselle sijoittamiselle voi olla useita ja ne 

voivat olla keskenään jopa rinnakkaisia. Sijoittajilla on oma arvomaailmansa ja 

kiinnostuksen kohteensa, joiden perusteella osa sijoittajista toimivat sijoituksia 

tehdessään. Osalle sijoittajista omien arvojen noudattaminen on niin tärkeää, että he ovat 

valmiita luopumaan tuottavimmista sijoituskohteista. Tällaisesta sijoittamisesta käytettiin 

ennen nimitystä eettinen sijoittaminen. Vastuullisen sijoittamisella tarkoitettiin enemmänkin 

toimintaa, joka pyrkii tuottavaan sijoitustoimintaan, sekä samalla positiivisia 

yhteiskunnallisia hyötyjä. Tällaisen vastuullisen sijoittamisen noudattaminen sijoitustuotto- 

ja riskienhallintanäkökulmasta ei kuitenkaan poissulje omien arvojen mukaan toimimista 

sijoitustoiminnassa. Tämä tutkimus käsittelee termejä kuitenkin synonyymeinä 

sekaannusten vähentämiseksi.  
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Varainhoidollisesta vastuullisuudesta puhuttaessa Hyrske et al. (2012, 13) tarkoittavat sitä, 

että eettisellä sijoittajalla on vastuu tuoton tekemisestä, ja se on olennainen osa sijoittajan 

vastuuta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eettinen sijoittaja saisi jättää 

ympäristövastuuta tai sosiaalisia vastuita huomioimatta. Eläkesijoittajalla vastuu kohdistuu 

eläkkeensaajiin, kun taas rahastoyhtiöillä vastuu liittyy enemmänkin rahastoyhtiöiden 

asiakkaisiin. Useassa OECD-maassa, eli myös Suomessa, eläkesijoittajilla varallisuuden 

määrä on yli 50% BKT:sta. Tämä merkitsee sitä, että eettisellä sijoittamisella on suuri rooli 

tämän varallisuuden kontrolloimisessa, sen täytyessä kestää suuretkin markkinoilla olevat 

häiriöt. Useat pankit harjoittavat varallisuuden hoitoa asiakkailleen. Osuuspankin sivuilla 

ilmoitetaan, että instituutioasiakkaiden on mahdollista saada apua aina 

sijoituspäätöksenteosta nykyaikaiseen riskiraportointiin sekä mahdollisesti 

sijoitussalkkuanalyysiin. Heidän sivuillaan mainitaan myös hyvä maine, sekä 

yhteistyökumppanit. Tämä voi olla merkki siitä, että siellä on tehty oikeita asioita ja 

mahdollisesti myös eettisyyttä on harjoitettu asiakkaiden sijoitusten konsultoinnissa. 

 

Eettinen sijoittaminen voi olla suoraan strateginenkin päätös instituutiosijoittajalle, kuten 

eläkesäästäjälle tai pankeille. Tänä päivänä yrityksen luovat brändiä, jolla pyrkivät 

saamaan asiakkaita tulemaan käymään ja tutustumaan omiin tuotteisiin sekä palveluihin. 

Media on yksi suurimmista viestin levittäjistä, joilla esimerkiksi yritykset kertovat kuluttajille 

omasta vastuullisuudestaan. Media voi toimia myös toiseenkin suuntaa, nimittäin se voi 

julkisesti kyseenalaistaa instituutiosijoittajien sijoituskohteita, ja näin avata keskustelua, 

jonka kaikki kuulevat. (Hyrske et al. 2012, 13)  

 

Kurtz (2000) mukaan tutkijoilla, joiden mielestä CAPM-malli ja portfolioteoria ovat eettisen 

sijoittamisen kulmakiviä, ovat Markowitzin näkökannan edustajia. Portfolioteorian mukaan, 

mitä kehittyneemmillä markkinoilla toimitaan, sitä suurempi on ero eettisen sijoittamisen 

tuotoilla markkinaportfolioiden tuottoihin verrattuna. Toisen näkökulman mukaan sitä 

harjoittavat ovat Moskowitzin näkökannan seuraajia. Tämän mukaan markkinoilla ei 

kokonaan ymmärrettäisi eettisen sijoittamisen portfolioiden sisältämää informaatiota, ja 

tämän seurauksena eettisillä portfolioilla olisi parempi mahdollisuus suoriutua paremmin ja 

tuottavammin markkinoihin verrattuna. (Kurtz, 2000)  
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Kurtzin (2000) mukaan on monimutkaista, että tutkijat eivät tunnu löytävän 

yhteisymmärrystä siitä, kumpi metodi olisi kokonaisuudessaan parempi. Eettisen portfoliot 

näyttävät suoriutuvat markkinoilla yhtä hyvin perinteisiin portfolioihin verrattuna. Mikäli 

molemmat näkökannat olisivat oikeassa, eivät nämä metoditkaan olisi toisiaan 

poissulkevia. Markkinat toimisivat tarpeeksi tehokkaasti, jolloin eettisille sijoitusportfolioille 

tulisi kustannuksia heikosta hajauttamisesta. Toisaalta informaation paremmuus eettisellä 

sijoittamisella voisi kumota tämän hajautuksen heikkouden. Tutkijat eivät ole osanneet 

päättää ja laskea, onko tällä lopulta suurta merkitystä, vai todetaanko niiden olevan lähes 

yhtä suuria.  

 

Hickman, Teets sekä Walter (1999) kirjoittavat artikkelissaan, onko sijoitussalkun 

hajautuksesta tuleva hyöty parempi, jos valitsee sijoitusportfolioon eettisiä osakkeita. 

Epäsystemaattinen riski häviää, kuten moderni portfolioteoria opettaa, mikäli hajautus on 

tarpeeksi tehokkaasti toteutettu. Tutkijat ovat todenneet, että epävakaina talouden aikoina 

eettisillä sijoittajilla on ollut tapana toimia, tai he ovat saattaneet toimia hieman 

poikkeavasti perinteisiin sijoittajiin verrattuna. Tämän seurauksena on kehitelty kaksi 

teoriaa asiaa koskien. Ensimmäinen koskee kiertonopeuksia. Eettisten osakkeiden 

kiertonopeudet ovat usein alhaisemmalla tasolla muihin markkinoiden osakkeisiin 

verrattuna. Toisen teorian mukaan myös osakkeiden korrelaatiot markkinoiden kanssa 

ovat alhaisemmalla tasolla, kuin muilla tavallisemmilla osakkeilla markkinoihin nähden.  

	

Kempfin ja Osthoff (2007) tutkivat eettiseen sijoittamiseen liittyviä mahdollisia ylituottoja. 

Heidän tutkimukseen kuului sijoitusportfolion kokoaminen, missä he käyttivät erilaisia 

kriteereitä yritysten seulomiselle. Heidän paras portfolionsa tuotti ylituottoa hieman vajaa 9 

% vuosittain. Tutkijat toteuttivat portfolionsa kokoamisen yhteydessä best-in-class 

menetelmää, mikä tarkoittaa, että he laittoivat yrityksiä eri toimialoilta 

paremmuusjärjestykseen käyttäen ESG-kriteerejä. Seulonnan jälkeen valittiin parhaat 

osakkeet, jotka täyttivät nämä kriteerit parhaiten tarkoittaen, että suoriutuminen oli todella 

hyvä, taustaoletuksena, että ESG-kriteerit olivat täytetty hyvin. Tutkimuksen jälkeen 

todettiin, että sijoittajan kannattaa valita sellaisia osakkeita, jotka noudattavat eettistä 

menettelytapaa, kun taas heidän kannattaa välttää sellaisia, joilla se on hyvin matala. 

Best-in-class menetelmä suoriutui selkeästi parhaiten seulontamenetelmistä.  
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Tutkimuksien määrästä riippumatta ei voida suoraan sanoa, että eettisesti toimivat 

yritykset tai ryhmät olisivat huonompia tai parempia, kuin markkinoilla keskimäärin toimivat 

yritykset. Aikaisempiin tutkimustuloksiin nojaten eettistä toimintaa ei olisi hinnoiteltu 

markkinoilla juuri ollenkaan. Tämän seurauksena vastuullisuustekijöitä ei voisi luokitella 

mukaan laskuihin, joten se ei tuottaisi yrityksille ylimääräisiä kuluja eikä tuottoja. Sijoittajan 

näkökannalta taas vaikuttaisi siltä, että eettinen sijoittaminen ei anna sen parempia 

tuottoja, kuin perinteiset sijoitusmuodot tai -tyylit. Tämän seurauksena voidaan sanoa, että 

aikaisempien tutkimusten perusteella sijoittajalle ei ole juuri merkitystä, onko kohteena 

oleva yritys toiminnaltaan eettinen vai ei.  
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4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 
	

Tämä luku käsittelee tutkimuksen empiirisen aineiston. Siinä esitellään kaikki 

tutkimuksessa käytettävät menestysmittarit, joita ovat Sharpen luku, Jensenin alfa, 

Trenynorin luku, osakkeiden tuotot. Lisäksi on laskettu yritysten volatiliteetit. Luvussa 

esitellään myös eri maiden ja alueiden markkinatuotto-indeksit. Empiirisen osion aikaväli 

on 2010-2015, joten tarkasteluajanjakso on kuusi vuotta. Tutkimuksessa käytettävä data 

on kerätty Reutersin Datastream-tietokannasta ja tutkimuksessa käytettävä data on 

kuukausitasolla ilmoitettu. Aineistona tutkimuksessa on eettisten sekä epäeettisten 

yritysten data. Eettiset yritykset ovat kaikki USA:sta. Tutkimuksen epäeettiset yritykset 

ovat kolmelta eri toimialalta, 10 kpl kustakin, eli tupakka- alkoholi- sekä asetoimialoilta. 

Tutkimuksessa on yhteensä 13 eri maata, joiden indeksejä on käytetty laskemisessa, 

mutta kaikki Euroopan maat ovat saman indeksin, eli EURO STOXX 50:n alaisuudessa, 

joten indeksejä on tutkimuksessa yhteensä kymmenen.  

	

Tutkimuksessa käytettävät markkinatuotto-indeksit ovat: 

Taulukko 5. Indeksit maittain.  

	
	
	
4.1 Tutkimusaineisto 
	
Tutkimuksen aineisto koostuu julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista, jotka 

on kerätty kuukausittain kuuden vuoden ajalta alkaen 2010 ja päättyen 2015. Yrityksiä 

tutkimuksessa on yhteensä 67 kappaletta, jotka ovat jakautuneet eettisiin (37 kpl) USA:sta 

ja epäeettisiin (30 kpl) kolmelta eri toimialalta. Yritysten valinnassa on huomioitu se, että 

niiltä löytyvät osakkeiden kurssit Reutersin Datastream-tietokannasta kyseiseltä 

tarkasteluajanjaksolta.   

• S&P	/ASX	200	(Australia)	

• S&P	/TSX	(Kanada)	

• Shanghai	SE	A	(Kiina)	

• Euro	STOXX	50	(Eurooppa)	

• FTSE	100	(Iso-Britannia)	

• IDX	Composite	(Indonesia)	

• Nifty	500	(Intia)		

• NIKKEI	225	(Japani)		

• Korea	SE	Composite	(Korea)	

• S&P	500	(Yhdysvallat)	
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Eettiset yritykset ovat Ethisperen julkaistulta listalta ja, jotta ne voitiin valita mukaan 

tutkimukseen, piti niiden olla listalla jokaisena vuonna 2010-2015. 23 yritystä oli 

Ethisperen tekemän listauksen mukaan 2010-2015 välisenä aikana listalla jokaisena 

vuonna. Seitsemän niistä oli kaikkina muina vuosina listalla, paitsi yhtenä tai kahtena. 

Tällöin tutkimukseen valittiin vielä seitsemän ns. ylimääräistä yritystä mukaan, joilta 

löytyivät osakkeiden kurssit Datastreamista, sekä ne löytyvät Ethisperen listalta siltä 

vuodelta, jolloin nämä seitsemän eivät löytyneet. 

 

Tutkimuksen markkinatuotot kerättiin Datastream-tietokannasta jokaiselle maalle erikseen, 

ja kuten edellä mainittiin, Euroopan maita tulkittiin EURO STOXX 50:n mukaan. Eettisten 

yritysten joukko kuuluu kokonaisuudessaan yhden indeksin, S&P 500 joukkoon. Loput 

tutkimuksen yrityksistä kuuluvat niihin yhdeksään muuhun indeksiin. Tutkimuksessa 

käytettiin myös kyseisten maiden 10 vuoden valtion obligaatioiden riskittömistä tuotoista ja 

ne ilmoitettiin kuuden vuoden ajalta kuukausittain.  Nämä kyseiset luvut kerättiin Investing 

sivustolta.  

 

4.2 Tutkimusmenetelmät  
	
	
Tutkimuksen eettisiä ja epäeettisiä yrityksiä arvioitiin keskenään osakkeiden kurssien 

muutosten perusteella. Tämä tarkoittaa, että kuukausittaisista arvoista laskettiin muutos- 

% aina seuraavalle kuukaudelle. Kuukausittain laskettiin myös koko portfolion 

keskimääräinen tuotto, josta saadaan vertailupohjaa eettisten ja epäeettisten yritysten 

vertailulle. Osakkeiden tuotot on laskettu lisäksi jokaiselle yritykselle erikseen. 

Kannattavamman portfolion vertailu on mahdollista suorittaa osakkeiden tuottojen avulla. 

Kannattavuus on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joita sijoittavat käyttävät hyödykseen 

sijoituspäätöksiä tehdessään.  

 

Tutkimuksessa tutkittiin myös eri osakkeiden riskisyyksiä, jotta saataisiin syvällisempi kuva 

vertailulle. Nämä laskettiin käyttämällä CAPM-malliin perustuvia riskikorjattuja 

menestysmittareita. Näitä ovat Jensenin alfa sekä Sharpen indeksi. Näiden laskemisen 

mahdollistamiseksi laskettiin myös osakeportfolion keskimääräinen volatiliteetti 
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kuukausittain prosentteina. Osakkeista ilmenneitä tiedot, kuten volatiliteetit ja beta-

kertoimet ovat nähtävissä eettisten osakkeiden kohdalla liitteessä 1 ja epäeettisten 

kohdalla liitteessä 2. 

 

Volatiliteetit on laskettu kuukausittaisten tuottojen perusteella seuraavan kaavan 

mukaisesti:  

 

𝜎i = 
"#$
%           , jossa                                              (1) 

Kaavassa 1 on laskettu osakkeiden vuotuinen volatiliteetti. Osoittajassa on 

kuukausittaisten tuottojen keskihajonta, kun taas nimittäjässä on aikajakso, eli yksi 

kuukausi (1/12). 

Beta-kertoimet on laskettu yrityksille seuraavan kaavan mukaisesti:  

 

bi = 
&'((*+,*-)
/0*(*-)

  , jossa                                            (2) 

Kaavassa 2 osoittajassa oleva Cov(ri, rm) on laskettu osakkeen tuoton ja markkinatuottojen 

kovarianssi. Nimittäjänä oleva Var(rm) on laskettu ottamalla varianssi markkinatuotoista. 

Näin saatiin beta-kertoimet koko tarkasteltavalle aikavälille, eli kuudelle vuodelle kullekin 

yritykselle sekä jokaiselle kuukaudelle, mahdollistavat Jensenin alfan laskemisen 

myöhempänä. Osakkeiden tuotot on laskettu samalla tavalla, kuten aikaisemmin mainittiin. 

Markkinoiden tuotot saatiin kerättyä kutakin maata kohden Datastream-tietokannasta.  

Jensenin (1968) mukaan Jensenin alfa kertoo sijoitusinstrumentin tuoton suhteen kyseisen 

mallin ennusteeseen. Eli se kertoo, miten instrumentti on tuottanut siihen verrattuna, 

kuinka sen ajateltiin tuottavan. Jensenin alfan ollessa positiivinen, tarkoittaa se, että 

kyseinen instrumentti ollut tuottavampi, kuin saman riskin omaavat portfoliot yleisesti. 

Negatiivinen Jensenin alfa kertoo äskeisen päinvastaisuudesta, eli saman riskitason 

omaavista portfolioista kyseinen instrumentti on tuottanut heikommin.  
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Jensenin (1968) kaavan mukaan on laskettu Jensenin alfat jokaiselle yritykselle 

seuraavasti: 

ri	-	rf	=	ai	+		bi	(rm	-	rf)        , jossa                       (3) 

Kaavassa 3 lasketaan osakkeen tuoton (ri) ja kyseisen maan riskittömän tuoton (rf) 
erotus, josta tulee yhtä suuri, kuin alfa johon lisätään instrumentin systemaattisen riskin 

ilmoittava beta-kerroin, joka kerrotaan markkinatuoton (rm) ja riskittömän tuoton (rf) 
erotuksella. Jotta voitaisiin selvittää Jensenin alfa, järjestetään kaava muotoon:  

ai	=	(ri	-	rf)	-	bi	(rm	-	rf)      , jossa                          (4) 

Sharpen luvulla mitataan sijoitusinstrumentin tuottoa riskikorjattuna (Sharpe 1966). Eli mitä 

korkeamman arvon kyseisen yrityksen Sharpen luku saa, sitä paremmin se on 

menestynyt. Sharpen luku lasketaan siten, että vähennetään osakkeen tuotosta (ri) 

riskittömän tuoton (rf) osuus, joka sitten jaetaan osakkeen volatiliteetilla. Volatiliteetin 

laskeminen on mainittu kaavassa 1. Tutkimuksen yrityksille on laskettu Sharpen luku 

seuraavasti:  

    S = 
*+	9*:	
"+

                (5) 

Treynorin luvulla mitataan yrityksen menestystä jakamalla osakkeen tuoton ja riskittömän 

tuoton erotus systemaattisella riskillä, eli beta:lla. Treynorin indeksi on laskettu seuraavalla 

kaavalla:  

T = 
*+9*:
b+

      (6) 

Treynorin lukua käytetään, kun mitataan portfolion tuottoa, joka ylittää riskittömän tuoton ja 

käytännössä Treynorin ja Sharpen luvun välillä oleva ero on se, että Sharpen luvussa 

käytetään riskimuuttujana tuottojen keskihajontaa, kun taas Treynorin luvussa käytetään 

Beta-kerrointa.  
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5 Tutkimustulokset 
	
	
Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksesta ilmenneitä tuloksia laskettujen mittareiden sekä 

aineiston pohjalta. Taulukossa 6 esitellään eettisten yritysten osakkeita aikaväliltä, niiden 

keskimääräinen tuotto kuukausituottojen perusteella. Kuukausituotot ja volatiliteetit on 

ilmoitettu prosentteina. Beta-kertoimet on esitelty kuuden vuoden mittaisina kertoimina 

kuvaamaan koko aikaväliä. 

 

 Volatiliteetit on laskettu kuukausittaisten tuottojen perusteella. Tutkimustuloksissa 

vertaillaan eettisten ja epäeettisten yritysten osakkeiden kehitystä toisiinsa 

tarkasteluajanjaksolta, eli vuosien 2010-2015 välillä. Taulukossa 6 olevat luvut ovat 

kuukausittaisten arvojen keskiarvoja koottuna jokaiselle vuodelle eettisten yritysten 

portfoliosta, beta-kerrointa lukuun ottamatta.  

 

Yrityksiä arvioidaan myös CAPM-malliin pohjautuvilla menestysmittareilla, joita ovat 

Sharpen luku, Jensenin Alfa sekä Treynorin luku.  

 

5.1 Tulokset eettisistä yrityksistä 
 
 
Taulukko 6. Eettisten yrityksien tulokset.	

 

Taulukosta 6 nähdään, että osakkeiden keskimääräiset tuotot ovat vaihdelleet siten, että 

ne eivät ole noudattaneet peräkkäisinä vuosina samankaltaisia trendejä, vaan 

enemmänkin aaltoliikettä. Huomionarvoista kuitenkin on se, että vuotta 2013 lukuun 

ottamatta tutkimuksen eettiset yritykset ovat pystyneet tuottamaan positiivista tuottoa 

osakkeillaan. Toisaalta kasvu ei ole ollut erityisen suurta, vain 0,6 - 2,6 prosenttia 

vuodessa muina vuosina, paitsi 2010, jolloin kasvu oli keskimäärin 9,88 prosenttiyksikköä. 

Vuosi Keskim. 

Tuotto (%) 

Volatiliteetti 

(%) 

Beta Sharpe Alfa Treynor 

 

2010-2015 

 

2,25 

 

36,50 

 

1,024 

 

0,046 

 

0,001 

 

0,0099 
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Koko aikavälin keskiarvotuotto osakkeilla on hieman reilu kahden prosentin luokkaa, eli 

hidasta, mutta tasaista kasvua. 

	

Eettisten yritysten portfolion volatiliteetti on kasvanut lähes jokaisena vuonna, paitsi 

vuosien 2011-2012 välisenä aikana, ja silloinkin laskua tuli vain 0,04 %-yksikköä. 

Volatiliteetin kasvu tarkoittaa, että hajautus on ollut tehokkaampaa ja riski siten pienempi, 

joka heijastuu suoraan keskimääräisten tuottojen tasaiseen laskuun.  

 

Beta-kertoimista huomataan, että suurin osa yrityksistä omaa beta-kertoimen, joka on 

lähellä yhtä, eli keskimäärin yhtä riskinen, kuin markkinat yleisesti. Lähes kaikilla yrityksillä 

beta-kerroin on 0,5 prosenttiyksikköä yhden molemmin puolin. Liitteessä 1 on lueteltu 

eettisten yritysten beta-kertoimet yrityskohtaisesti. Liitteestä 1 huomataan, että alimman 

arvon (0,899) sai kaksi yritystä, Petco sekä Thomson Reuters. Tämä tarkoittaa, että 

näiden kahden yrityksen riskit ovat matalimmat eettisistä yrityksistä. Korkeimman arvon, eli 

kaikista riskisin yritys näistä perusteella on Realogy Holdings beta-kertoimen arvon ollessa 

1,443. Sharpen luku eettisillä yrityksillä oli koko aikaväliltä 0,046, eli positiivinen. Mikä 

tarkoittaa, että riskiä on kannattanut ottaa. Keskimääräisen Sharpen luvun tarkastelu 

johtaa useasti harhaan, sillä eettisillä yrityksillä suurin osa yrityksistä on saanut Sharpen 

luvun arvoksi positiivisen, noin 0,1-1,0 välillä. Muutamalla yrityksellä, esimerkiksi Petcolla 

sekä Thomson Reutersilla olevat -4,30 Sharpen luvut vääristävät keskiarvoa voimakkaasti. 

Sharpen luku on otettu kuuden vuoden ajanjaksolle kuvaamaan koko ajanjaksoa.  

 

Jensenin alfat ovat tutkimuksen eettisillä yrityksillä olleet suurimmaksi osin positiivisia, 

mutta negatiivisiakin oli. Keskimäärin Jensenin alfa sai arvoksi 0,001, eli juuri ja juuri 

positiivinen, mikä tarkoittaa, että yritykset ovat tuottaneet hieman enemmän, kuin kyseisen 

riskin portfolio yleensä. Eettisillä yrityksillä Treynorin luvut saivat arvoja nollan molemmin 

puolin, alhaisimmat olivat -0,14 Thomson Reutersilla sekä Petco:lla ja suurin 0,022 T-

Mobilella. Noin puolet, eli 19/37 tutkimuksen eettisistä yrityksistä siis tuottaa riskittömänkin 

tuoton huomioimisen jälkeen tuottoa, ja 18 yritystä ei.   
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5.2 Tulokset epäeettisistä yrityksistä 
 
 
Taulukko 7. Epäeettiset yritykset, alkoholitoimiala.  

 
	
Taulukosta 7 nähdään, että alkoholitoimialan keskimääräiset osaketuotot ovat olleet 

kaikkina vuosina negatiiviset, paitsi vuonna 2014, jolloin tuottoa tuli vain 0,58 prosenttia. 

Kuuden vuoden keskimääräinen tuotto on -1,73 prosenttia. Keskimääräiset vuosituotot 

osakkeilla noudattavat eettisten yritysten tavoin aaltoliikettä, mutta tuotot ovat kasvaneet 

tarkastelun alusta loppuun mennessä muutaman prosentin verran.  

 

Volatiliteetit ovat pysytelleet lähes samalla tasolla, mutta vuosien edetessä volatiliteetti-% 

on kasvanut. Tämä ei kuitenkaan heijasta vahvasti osakkeiden tuottoihin, vaikkakin 

parannusta on tullut. Beta-kertoimet kyseisellä toimialalla olivat tarkasteluajanjaksolla 

suurimmaksi osin yhden alapuolella. Vain yksi yritys, Bohae, sai beta-kertoimekseen yli 

yhden. Muut yritykset saivat arvoja väliltä 0,8507 - 0,9998. Alkoholiyritysten voidaan näin 

sanoa olevan lähes yhtä riskisiä keskenään betan perusteella, mutta keskimääräisiä 

markkinoita vähäriskisempiä.  

 

Taulukosta 7 ilmenee, että Sharpen luvun arvot alkoholitoimialalla vaihtelevat -8,26 ja -

0,84 välillä, eli jäävät nollan alapuolelle, mikä tarkoittaa, että riskinottaminen ei ole ollut 

kannattavaa tämän toimialan yrityksillä. Alkoholiyritysten kohdalla Sharpen lukujen välillä 

on havaittavissa suurehkoja eroja, sillä kaikki eivät ole nollan tuntumassa, kuten eettisillä 

yrityksillä oli. Kuten eettisten yritysten tapauksen, myös alkoholiyritysten tapauksessa 

keskiarvon katsominen ei anna oikeaa kuvaa suurien arvonvaihtelujen takia. Sharpen 

luvut on laskettu alkoholiyrityksille kuudelle vuodelle suoraan, joten vuosikohtaisia lukuja ei 

ole saatavilla.  

 

Jensenin luvut alkoholi-toimialan yrityksille jakautuivat seuraavasti. Kaikilla yrityksillä 

Jensenin alfat jäivät positiivisen puolelle, eli ne ovat tuottaneet hyvin ennustettuihin 

Vuosi Keskim. 
Tuotto (%) 

Volatiliteetti 
(%) 

Beta Sharpe Alfa Treynor 

2010-2015 -1,73 16,60 0,9424 -3,54 0,00983 -0,0118 
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tuottoihin verrattuna. Heikoin Jensenin Alfa oli General Dynamicsilla sen saadessa arvoksi 

0,0030, ja korkeimman alfan puolestaan sai Smith & Wesson alfan arvolla 0,223. Kaikkien 

alkoholiyritysten Jensenin alfan keskimääräiseksi arvoksi muodostui 0,00908, mikä 

tarkoittaa sitä, että kokonaisuutena alkoholiyritykset suoriutuivat hyvin Jensenin alfan 

perusteella. 

 

Treynorin luvut näille yrityksille antoivat seuraavia tuloksia. Heikoin Treynor luku oli -

0,0583 Tsingtao:lla, ja suurin puolestaan oli 0,1053 Mendocinolla, joka oli myös ainoa 

alkoholiyritys, joka pääsi positiivisen puolelle. Koko toimialan Treynorin luvun arvosana on 

suhteellisen heikko, koska yhdeksän kymmenestä jäi pakkasen puolelle, eli tuotto 

riskittömän tuoton poistamisen jälkeen ei ollut positiivista.  

	
Taulukko 8. Epäeettiset yritykset, Asetoimiala.  

Vuosi Keskim. 
Tuotto (%) 

Volatiliteetti 
(%) 

Beta Sharpe Alfa Treynor 

2010-
2015 

 
-3,11 

 
16,59 

 
1,003 

 
-3,76 

 
0,0101 

 
-0,104 

 
	
Taulukossa 8 on esitelty asetoimialan yrityksien osakkeiden tuloksia. Osakkeiden 

keskimääräiset tuotot ovat olleet heikkoja, mutta parantuneet huomattavasti vuoden 2010 -

14,49 prosentista ja vuonna 2015 osakkeiden keskimääräinen tuotto oli vain -3,11 

prosenttia. Vaikka volatiliteetti kasvoi vuosi vuodelta 2010-2015, ei se silti yltänyt 

kovinkaan suureksi, vuonna 2015 se oli 23,80%, eli hajautuksen tehokkuus kasvoi ja tämä 

korreloi jokseenkin keskimääräisten tuottojen kanssa.  

 

Taulukosta 8 nähdään, että asetoimialalla työskentelevien yritysten beta-kertoimet olivat 

kuitenkin samaa luokkaa toistensa kanssa, yritysten beta-kertoimien saadessa arvoja 

0,876 ja 1,134 väliltä. Yritys, jolla oli matalin beta, oli asetoimialalla Sturm&Ruger 

Yhdysvalloista, kun taas korkeimman betan yritys portfoliossa oli Finmeccanica Italiasta.  

 

Sharpen luku ilmoitettiin asetoimialallakin kuuden vuoden keskimääräisenä arvona, ja se 

sai arvoksi -3,76, eli tuoton tekemisessä on ollut paljon riskiä mukana. Kaikkien yritysten 

Sharpen luvut jäivät negatiivisiksi, ja paras niistä oli -2,54, joka oli Finnmeccanicalla. 

Matalin, -5,16 oli Honeywellillä. Jensenin alfoissa arvot vaihtelivat paljon tasaisemmin. 
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Korkein Jensenin alfa oli Smith&Wessonilla 0,0224 ja matalin General Dynamicsilla 

0,002976. Kaikkien asetoimialan yritysten Jensenin alfat olivat kuitenkin positiivisia, eli 

yritykset olivat pärjänneet hyvin alfan mukaan mitattuna. Keskimääräinen Jensenin alfa 

koko tarkastelu ajalta keskimäärin 0,0101. Treynorin luku oli kuutena vuonna kolmesti 

positiivinen ja kolmesti negatiivinen, mutta keskimäärin koko ajalta se jäi kuitenkin 

negatiiviseksi, sen arvon ollessa -0,104. Heikoin Treynorin luku oli asetoimialalla 

Finnmeccanicalla -0,27 ja korkein 0,0015 Smith&Wessonilla. Taulukosta 8 nähdään, 

kuinka Treynorin luku noudattaa aaltoliikettä arvojen vaihdellessa positiivisen ja 

negatiivisten välillä.  

	
Taulukko 9. Epäeettiset yritykset, Tupakkatoimiala 
	
Vuosi	 Keskim.	Tuotto	

(%)	
Volatiliteetti	(%)	 Beta	 Sharpe	 Alfa	 Treynor	

2010-
2015	

3,175	 32,34	 0,57	 -0,94	 -0,006	 -0,059	

	
	
Viimeinen epäeettisten yritysten toimiala tutkimuksessa oli tupakkateollisuus, joiden 

osakkeisiin liittyvät tulokset ovat havaittavissa taulukosta 9. Osakkeiden keskimääräinen 

tuotto epäeettisistä ainoa joka on tarkasteluajanjaksolla positiivinen, vaikka neljä kuudesta 

yksittäisestä vuodesta on negatiivinen 2010 vuoden hyvän tuoton ansioista. Volatiliteetit 

ovat pysytelleet lähes samalla tasolla 30 - 34 prosentin välillä, ja kasvaneet hieman 

tarkasteluajanjakson aikana. Keskimääräiseksi tupakkatoimialan volatiliteetiksi muodostui 

32,34. Tämä tarkoittaa, että portfolio on hajautettu suhteellisen hyvin, mikä tarkoittaa, että 

riski pienenee ja se on pitkällä aikavälillä hyvä asia.  

 

Tupakkatoimialalla toimivilla yrityksillä oli alhaiset beta-kertoimet mikä tarkoittaa, että ne 

omaavat keskimäärin pienemmän riskin, kuin markkinoilla yleisesti toimivilla yrityksillä on. 

Taulukosta 9 nähdään, että koko toimialan kuuden vuoden beetaksi muodostui 0,57.  
 

Taulukosta 9 havaitaan, että Sharpen luku oli tupakkatoimialalla erityisen tasainen 

yritysten välillä. Tosin kaikilla paitsi yhdellä se oli negatiivinen. Ainoan positiivisen Sharpen 

luvun onnistui saamaan Altria Yhdysvalloista, ja sen Sharpen luku sai arvoksi 0,97. 
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Heikoimmin suoriutui British American Tobacco Iso-Britanniasta Sharpen luvulla -1,04. 

Koko tarkasteluajanjakson Sharpe oli portfoliolla -0,94.  

 

Seitsemällä yrityksellä kymmenestä Jensenin alfat olivat negatiivisia ja vain kolmella 

positiivisia. Näitä positiivisen Jensenin alfan omaavia yrityksiä olivat: British American 

Tobacco alfan arvolla 0,0006, Reynolds American Yhdysvalloista alfan arvolla 0,00042, 

sekä Golden Tobacco Intiasta alfalla 0,0057. Portfolion Jensenin alfaksi tuli kuuden 

vuoden ajanjaksolla -0,006, eli hieman negatiivinen, eli portfolion ennustettu tuotto oli 

korkeampi, kuin toteutunut tuotto, ja tätä voidaan pitää huonona.  

 

Taulukon 9 viimeinen sarake, eli Treynorin luku oli vuosien 2010 ja 2015 välillä 

keskimäärin -0,059, mikä on myös huonona pidetty luku, koska se jää alle nollan. Arvot 

vaihtelivat -0,86 ja -0,039 välillä, eli ne olivat keskimäärin jokaisena vuonna negatiivisia 

koko portfoliolla. Myös jokaisen yksittäisen yrityksen Treynorin luku oli negatiivinen, mikä 

ei kerro kovin hyvästä suoriutumisesta markkinoilla. Parhaiten tupakkatoimialan yrityksistä 

suoriutui kuitenkin Sharpen luvulla -0,0201 Reynolds American Yhdysvalloista, ja 

huonoiten Austria Tabak Itävallasta saadessaan Sharpen luvuksi -0,13.  
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
	
Tutkimuksessa tarkasteltiin 37:n Yhdysvaltalaisen eettisen ja 30:n erimaalaisen 

epäeettisen yrityksen suoriutumista viimeisen kuuden vuoden ajalta osakekurssien, riskien 

ja tuottojen perusteella. Johdantokappaleessa alustettiin aihetta sekä tehtiin rajauksia 

tutkittavalle aiheelle sekä määriteltiin tutkimuskysymykset. Teoriaosassa käsiteltiin eettisen 

sijoittamisen käsitettä ja siihen liittyvää historiaa, strategioita ja sitä, kuinka eettistä 

sijoittamista voi harjoittaa. Kolmannessa luvussa käsiteltiin kirjallisuuskatsaus, 

aikaisemmat tutkimukset ja eettisen sijoittamisen menestymistä ja yleistymistä aiemmin 

maailmalla. Seuraavaksi tarkasteltiin tutkimusaineistoa ja käytettäviä tutkimusmenetelmiä. 

Tämän jälkeen käsiteltiin tutkimustulokset kattavasti kaikkien yritysten osalta.  

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, onko selvästi jompikumpi näistä suoriutunut 

paremmin, jotta sijoittajilla olisi helpompi työ päättää sijoittaako eettiseen vai epäeettiseen 

yritykseen. Tutkimuksen toinen päätavoite oli antaa erilaisten yritysten johdolle 

näkemyksiä siitä, onko yritysten eettisillä arvoilla väliä tuloksen kannalta.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että eettisillä yrityksillä on pienehkö etulyöntiasema epäeettisiin 

yrityksiin verrattuna, mutta ero ei loppujen lopuksi ole kovin suuri. Tämä tukee myös 

aikaisempia tutkimuksia osittain, sillä esimerkiksi Renneboog et al. (2008) mukaan 

eettinen sijoittaja voi jättää tuottavia sijoituskohteita sijoitussalkkunsa ulkopuolelle eettisin 

syin, mikä taas ei ole taloudellisesti kovin kannattavaa. Tutkijat ovat mieltäneet eettisen 

sijoittamisen omaavan lähes saman tasoisen kannattavuuden perinteiseen sijoittamiseen 

verrattuna. Tämän tutkimuksen tuloksista päätellen eettisillä yrityksillä on kuitenkin hieman 

parempi asema.  

 

Menestystä pyrittiin arvioimaan CAPM-malliin perustuvilla riskikorjatuilla 

menestysmittareilla, joita ovat Sharpen luku, Jensenin alfa sekä Treynorin luku sekä 

prosentuaalisilla tuotoilla. Näiden menestysmittarien perusteella eettiset yritykset 

pärjäsivät paremmin saadessaan useammin positiivisia arvoja. Nämä luvut antoivat 

samankaltaisia signaaleja yritysten menestymisestä, kuin mitä tuottojen tarkastelu antoi. 

Tuloksista ei voi päätellä olivatko ne arvattavissa, vai ei, koska eri tutkijat ovat päätyneet 
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ristiriitaisiin tuloksiin siitä, kumpi tapa olisi kannattavampi. Keskimäärin eettisillä yrityksillä 

oli kuitenkin pienempi riski markkinoilla epäeettisiin yrityksiin verrattuna.  

 

Tutkimuksessa oli yrityksiä yhteensä 13:sta eri maasta ja siinä käytettiin kymmentä eri 

markkinatuottoindeksiä sekä jokaisen maan riskittömän tuoton indeksiä. Aineisto kerättiin 

pääasiassa Reutersin Datastream tietokannasta sekä muista lähteistä.  

 

Tutkimusongelmat oli muotoiltu niin, että alaongelmien kautta päästään vastaamaan 

pääongelmaan ja toisaalta pääongelman kautta päästään vastaamaan viimeiseen 

alaongelmaan. Pääongelma oli muotoiltu ”Ovatko eettiset yritykset vai epäeettiset yritykset 

suoriutuneet paremmin 2010-2015 välisenä aikana osakekurssien, sekä riskin ja tuoton 

perusteella?”. Tutkimuksen perusteella voidaan vastata, että eettiset yritykset suoriutuivat 

hyvin ja epäeettiset vain kohtalaisesti, joten tutkimusongelmiin löytyi vastaus tutkimuksen 

tekemisen yhteydessä. Eettisten yritysten portfoliolla hajautus oli parempi, kuin 

yhdelläkään epäeettisellä portfoliolla, joten sekin tukee tätä väitettä. Viimeinen alaongelma 

oli muotoa ”Sijoittajan näkökulmasta, kumpaan näistä vaihtoehdoista olisi kannattavampaa 

sijoittaa?”. Tutkimuksen perusteella sijoittajan kannattaisi pitkällä aikavälillä sijoittaa 

eettisiin yrityksiin pienen marginaalin turvin. ”Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä” 

tarkoittaa, että suurimmat tuotot ovat usein riskisempiä, mikä voi hyvin toteutua myös 

epäeettisten yritysten avulla, mutta siinä on suurempi mahdollisuus myös menettää suuria 

summia. Pitkällä aikavälillä tutkimustulokset kehottaisivat pysyttäytymään eettisissä 

kohteissa tuottojen kasvattamiseksi pienemmällä riskillä.  

 

Eettistä sijoittamista pidetään edelleen hieman absurdina menetelmänä, koska osa 

tuottavista yrityksistä ei välttämättä vastaa sijoittajan arvoja. Eettinen sijoittaminen on 

kuitenkin yleistynyt vuosi vuodelta ja nykyään lähes jokaisella pankilla on oma 

vastuullisuuden tai eettisyyden menetelmänsä, jolla he näyttävät asiakkailleen toimivansa 

vastuullisesti yhteiskunnassa. Eettisten sijoituskohteiden kanssa täytyy kuitenkin olla 

kriittinen, koska ne olivat vain hiukan parempia, kuin epäeettiset yritykset, eikä jokainen 

yritys tehnyt positiivista tulosta tarkasteluajanjakson aikana.  

 

Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita voisi olla ainakin, minkälaisia ja minkä kokoisia 

suomalaisia yrityksiä toimii eettisen sijoittamisen kentässä sekä onko suomalaisella 
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eettisellä sijoittamisella jalansijaa Suomen markkinoilla. Myös tilastollisten testien 

tekeminen voisi olla yksi mielenkiintoinen tapa tutkia aihetta lisää, esimerkiksi 

regressioanalyysillä, mitä tekijöitä vaikuttaa eettisen sijoittajan sijoituspäätökseen yrityksiä 

valittaessa.  
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Liite 1. Eettisten yritysten beta-kertoimet. 

Yritys	
	
Microsoft	
Ashland	
Adobe	
T-Mobile	
Cisco	
American	Express	
Aflac	
Manpowergroup	
Nike	
Paychex	
Caterpillar	
Starbucks	
Texas	Instruments	
Symantec	
Teradata	
Waste	Management	
Rockwell	Collins	
Petco	
Best	Buy	
Thomson	Reuters	
Dun	&	Bradstreet	
Jones	Lang	LaSalle	
Realogy	Holdings	
General	Mills	
Johnson	Controls	
Cummins	
Ford	Motor	Company	
Ecolab	Inc	
Kennametal	
International	Paper	Company	
Marriott	
Time	Warner	
Gap	Inc	
Xerox	
Fluor	
Deere	&	Company	
General	Electric	(GE)	

Beta	2010-2015	
	
1,024	
1,014	
1,047	
1,059	
0,993	
0,970	
1,043	
1,128	
1,027	
1,002	
1,025	
1,026	
1,030	
0,998	
1,004	
0,994	
1,030	
0,899	
1,010	
0,899	
1,014	
1,067	
1,443	
0,932	
0,987	
0,990	
1,059	
0,978	
1,057	
1,021	
1,031	
1,012	
0,997	
0,999	
1,033	
0,976	
1,057	
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Liite 2. Epäeettisten yritysten beta-kertoimet.  

Alkoholi 
 
Asahi 
Molson Brewing 
Brick Brewing 
Gage Roads Brewing 
Mendocino 
Tsingtao 
Carlsberg 
Big Rock 
Bohae 
The Lion Breweries 
 
Ase 
 
Smith & Wesson 
Lockheed Martin 
Textron 
Honeywell 
Safran 
Huntington Ingalls 
Finnmeccanica 
General Dynamics 
Raytheon 
Sturm & Ruger 
 
Tupakka 
 
Altria 
British American Tobacco 
Imperial Tobacco 
Japan Tobacco 
Korean Tobacco 
Philip Morris international 
Reynolds American 
Gudang Garam 
Golden Tobacco 
Austria Tabak 
 

 

Keskiarvo 0,9424   2010-2015 
 
0,9207 
0,9465 
0,9515 
0,9614 
0,9998 
0,8507 
0,9366 
0,9218 
1,0220 
0,9125 
 
Keskiarvo 1,004 
 
1,002 
0,9835 
1,072 
1,026 
0,958 
0,987 
1,134 
1,016 
0,987 
0,876 
 
Keskiarvo 0,604 
 
0,384 
0,730 
0,636 
0,630 
0,629 
0,581 
0,577 
0,761 
1,213 
0,196 
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Liite 3. Eettisten yritysten Sharpen luvut. 

Yritys	
	
Microsoft 
Ashland 
Adobe 
T-Mobile 
Cisco 
American Express 
Aflac 
Manpowergroup 
Nike 
Paychex 
Caterpillar 
Starbucks 
Texas Instruments 
Symantec 
Teradata 
Waste Management 
Rockwell Collins 
Petco 
Best Buy 
Thomson Reuters 
Dun & Bradstreet 
Jones Lang LaSalle 
Realogy Holdings 
General Mills 
Johnson Controls 
Cummins 
Ford Motor Company 
Ecolab Inc 
Kennametal 
International Paper Company 
Marriott 
Time Warner 
Gap Inc 
Xerox 
Fluor 
Deere & Company 
General Electric (GE) 

2010-2015 
 
0,41 
0,72 
0,55 
0,58 
-0,41 
0,25 
0,01 
0,18 
1,79 
0,29 
-0,01 
1,85 
0,42 
-0,43 
-0,14 
0,28 
0,15 
-4,3 
0,21 
-4,3 
0,10 
0,48 
-0,66 
0,72 
0,21 
0,25 
-0,12 
1,01 
-0,27 
0,12 
0,45 
0,66 
0,19 
0,05 
-0,15 
0,04 
0,52 
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Liite 4. Epäeettisten yritysten Sharpen luvut. 

 

Alkoholi 
 
Asahi 
Molson Brewing 
Brick Brewing 
Gage Roads Brewing 
Mendocino 
Tsingtao 
Carlsberg 
Big Rock 
Bohae 
The Lion Breweries 
 
Ase 
 
Smith & Wesson 
Lockheed Martin 
Textron 
Honeywell 
Safran 
Huntington Ingalls 
Finnmeccanica 
General Dynamics 
Raytheon 
Sturm & Ruger 
 
Tupakka 
 
Altria 
British American Tobacco 
Imperial Tobacco 
Japan Tobacco 
Korean Tobacco 
Philip Morris international 
Reynolds American 
Gudang Garam 
Golden Tobacco 
Austria Tabak 
 

2010-2015 
 
-1,96 
-4,59 
-2,54 
-3,15 
-3,5 
-8,26 
-2,52 
-4,91 
-3,12 
-0,84 
 
 
 
-3,13 
-4,07 
-4,76 
-5,16 
-2,34 
-4,13 
-2,54 
-4,22 
-3,96 
-3,26 
 
 
 
-0,97 
-1,04 
-1,02 
-0,84 
-0,91 
-0,97 
-0,96 
-0,80 
-0,88 
-1,03 
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Liite 5. Eettisten yritysten Jensenin Alfat. 

Yritys	
	
Microsoft 
Ashland 
Adobe 
T-Mobile 
Cisco 
American Express 
Aflac 
Manpowergroup 
Nike 
Paychex 
Caterpillar 
Starbucks 
Texas Instruments 
Symantec 
Teradata 
Waste Management 
Rockwell Collins 
Petco 
Best Buy 
Thomson Reuters 
Dun & Bradstreet 
Jones Lang LaSalle 
Realogy Holdings 
General Mills 
Johnson Controls 
Cummins 
Ford Motor Company 
Ecolab Inc 
Kennametal 
International Paper Company 
Marriott 
Time Warner 
Gap Inc 
Xerox 
Fluor 
Deere & Company 
General Electric (GE) 

2010-2015 
 
0,002 
0,007 
0,008 
0,023 
-0,006 
-0,002 
-0,003 
0,007 
0,013 
0,0001 
-0,003 
0,016 
0,006 
-0,005 
-0,006 
-0,001 
0,001 
-0,013 
-0,004 
-0,013 
-0,003 
0,011 
0,009 
-0,004 
-0,001 
0,002 
0,0001 
0,004 
-0,007 
0,001 
0,007 
0,006 
-0,002 
-0,005 
-0,005 
-0,004 
0,004 
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Liite 6. Epäeettisten yritysten Jensenin alfat. 
Alkoholi 
 
Asahi 
Molson Brewing 
Brick Brewing 
Gage Roads Brewing 
Mendocino 
Tsingtao 
Carlsberg 
Big Rock 
Bohae 
The Lion Breweries 
 
Ase 
 
Smith & Wesson 
Lockheed Martin 
Textron 
Honeywell 
Safran 
Huntington Ingalls 
Finnmeccanica 
General Dynamics 
Raytheon 
Sturm & Ruger 
 
Tupakka 
 
Altria 
British American Tobacco 
Imperial Tobacco 
Japan Tobacco 
Korean Tobacco 
Philip Morris international 
Reynolds American 
Gudang Garam 
Golden Tobacco 
Austria Tabak 
 

2010-2015 
 
-0,0003 
0,03 
-0,0045 
-0,011 
0,1537 
-0,00784 
0,0148 
-0,01793 
0,013246 
0,0263 
 
 
 
0,0224 
0,00633 
0,006131 
0,00608 
0,01548 
0,00953 
0,006423 
0,002976 
0,0044 
0,0185 
 
 
 
-0,006 
0,0006 
-0,0014 
-0,0072 
-0,0154 
-0,00841 
0,00042 
-0,01142 
0,0057 
-0,019 
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Liite 7. Eettisten yritysten Treynorin luvut 
Yritys 
 
Microsoft 
Ashland 
Adobe 
T-Mobile 
Cisco 
American Express 
Aflac 
Manpowergroup 
Nike 
Paychex 
Caterpillar 
Starbucks 
Texas Instruments 
Symantec 
Teradata 
Waste Management 
Rockwell Collins 
Petco 
Best Buy 
Thomson Reuters 
Dun & Bradstreet 
Jones Lang LaSalle 
Realogy Holdings 
General Mills 
Johnson Controls 
Cummins 
Ford Motor Company 
Ecolab Inc 
Kennametal 
International Paper Company 
Marriott 
Time Warner 
Gap Inc 
Xerox 
Fluor 
Deere & Company  
General Electric (GE) 

2010-2015 
 
0,002 
0,007 
0,008 
0,022 
-0,006 
-0,002 
-0,003 
0,006 
0,013 
0,0001 
-0,003 
0,016 
0,006 
-0,005 
-0,006 
-0,001 
0,001 
-0,014 
-0,004 
-0,014 
-0,003 
0,010 
0,006 
-0,005 
-0,001 
0,002 
0,0001 
0,004 
-0,007 
0,001 
0,007 
0,006 
-0,002 
-0,005 
-0,005 
-0,004 
0,004 
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Liite 8. Epäeettisten yritysten Treynorin luvut.  
Alkoholi 
 
Asahi 
Molson Brewing 
Brick Brewing 
Gage Roads Brewing 
Mendocino 
Tsingtao 
Carlsberg 
Big Rock 
Bohae 
The Lion Breweries 
 
Ase 
 
Smith & Wesson 
Lockheed Martin 
Textron 
Honeywell 
Safran 
Huntington Ingalls 
Finnmeccanica 
General Dynamics 
Raytheon 
Sturm & Ruger 
 
Tupakka 
 
Altria 
British American Tobacco 
Imperial Tobacco 
Japan Tobacco 
Korean Tobacco 
Philip Morris international 
Reynolds American 
Gudang Garam 
Golden Tobacco 
Austria Tabak 
 
 
 
 

2010-2015 
 
-0,0547 
-0,0064 
-0,0402 
-0,0659 
0,1053 
-0,0583 
-0,0324 
-0,0570 
-0,0314 
-0,0269 
 
 
 
0,0015 
-0,144 
-0,015 
-0,015 
-0,016 
-0,0112 
-0,027 
-0,018 
-0,0163 
0,000327 
 
 
 
-0,0365 
-0,0203 
-0,0233 
-0,0507 
-0,078 
-0,0353 
-0,0201 
-0,084 
-0,074 
-0,13 
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