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Tässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin ovatko Suomeen rekisteröidyt aktiiviset 

osakerahastot olleet rahastosijoittajalle parempi sijoitusvaihtoehto verrattuna 

passiivisiin indeksirahastoihin aikavälillä 11.4.2011–8.4.2016. Tämän lisäksi 

tutkittiin, minkä maantieteellisen alueen osakemarkkinoille sijoittavat Suomeen 

rekisteröidyt osakerahastot ovat olleet rahastosijoittajalle kannattavin vaihtoehto 

samalla tutkimusperiodilla. 

 

Tutkimusta varten tutkittiin 24 rahaston päivätuottojen arvoja aikavälillä 11.4.2011–

8.4.2016, jotka haettiin Thomson Reutersin Datastream tietokannasta. Rahastojen 

suoriutumista vertailtiin keskimääräisten vuosituottojen ja keskimääräisten 

vuosittaisten volatiliteettien osalta. Lisäksi vertailun yhteydessä tarkasteltiin 

rahastojen riskikorjattua suoriutumista Sharpen luvun, Treynorin luvun sekä 

Jensenin alfan avulla.   

 

Tutkimustulokset osoittautuivat ristiriitaisiksi, eikä selkeää johtopäätöstä aktiivisten 

tai passiivisten osakerahastojen paremmasta suoriutumisesta suhteessa toisiinsa 

voida saatujen tutkimustulosten perusteella tehdä. Keskimääräisillä vuosituotoilla ja 

Sharpen luvulla mitattuna sekä parhaiten että heikoiten menestyivät passiiviset 

indeksirahastot. Keskimääräisten vuosittaisten volatiliteettien osalta parhaiten 

vertailussa pärjäsivät puolestaan aktiiviset rahastot, mutta samalla myös heikoimmin 

suoriutuneen neljänneksen joukossa oli volatiliteettien osalta enemmän aktiivisia 

rahastoja. Myöskään Treynorin lukujen tai Jensenin alfojen osalta saadut 

tutkimustulokset eivät antaneet selkeitä viitteitä aktiivisten tai passiivisten rahastojen 



 
 

 

paremmasta suoriutumisesta suhteessa toisiinsa. Tutkimuksen voidaan katsoa 

antaneen samansuuntaisia tutkimustuloksia kuin aiheeseen liittyvät aiemmat 

tutkimukset. 

 

Tutkimustuloksista kuitenkin ilmeni, että Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille 

sijoittavat rahastot pärjäsivät vertailussa selkeästi paremmin kuin Suomen, 

Euroopan, Japanin tai kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittavat rahastot. 

Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot tuottivat kokonaisuutena 

selkeästi parhaimmat keskimääräiset vuosituotot. Tämän lisäksi Pohjois-Amerikan 

osakemarkkinoille sijoittavat rahastot suoriutuivat vertailussa parhaiten myös 

keskimääräisellä vuosittaisella volatiliteetilla ja Sharpen luvulla mitattuna. 

Rahastosijoittajan olisi siis kannattanut valitulla tutkimusperiodilla suosia Pohjois-

Amerikan osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja. 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 
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Title: Performance comparison of active and passive stock funds 

School: LUT School of Business and Management 

Degree programme: Business Administration / Financial Management 

Supervisor: Timo Leivo 

This Bachelor’s thesis investigates whether active mutual funds that are registered 

in Finland have been a better option for investors comparing to passive index funds 

during a period of 11.4.2011–8.4.2016.  In addition, this thesis investigates which 

stock market by geographical area have been the best option for fund investor during 

the same period. 

 

The data consists for the total of 24 different funds. Daily returns for the funds were 

collected from Thomson Reuters Datastream database. The funds performance 

were compared in terms of calculated average annual income and average annual 

volatility. The funds performance were also measured by using the well-known risk-

adjusted performance measures: Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen’s alpha. 

 

According to the results of the thesis, one cannot make a clear conclusion which 

investing strategy, active or passive have been a better option for an investor. 

Comparing the average annual returns and Sharpe ratios the top performing funds 

were passive index funds, but also the bottom performing funds were passive index 

funds. Comparing the average annual volatilities, the best performing were made by 

active funds, but also among the bottom performing funds in terms of volatility, most 

funds were active funds. Also, comparing the performance using the results of 

Treynor ratio and Jensen’s alpha, one cannot find any obvious signs of a better 

performance, comparing active and passive funds to each other. 

 



 
 

 

The results of this thesis showed, that funds which invested into the North American 

stock market made a much better performance, comparing to funds which invested 

into the stock markets of Finland, Europe, Japan or into the stock market of emerging 

countries. The funds which invested into the North American stock market made 

clearly the best average annual returns. In addition, the level of average annual 

volatility for the returns were also lowest among those funds, which invested into the 

North American stock market. Also in the terms of Sharpe ratio these funds made 

the best performance. So, these funds would have been the best option for investors, 

during the selected investigation period. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomalaisten kotitalouksien sijoitushalukkuus on ollut tuoreen Pankkibarometrin 

mukaan viime vuosina nousujohteista ja on edelleen kasvussa. Tänä päivänä 

sijoittajille on tarjolla lukuisia erilaisia sijoitusvaihtoehtoja varoilleen, joista 

suomalaisten kotitalouksien keskuudessa selvästi suosituimpien vaihtoehtojen 

joukossa ovat kuitenkin viime vuosina olleet osakkeet sekä osakerahastot. 

(Finanssialan Keskusliitto 2017) Vallitseva matalan korkotason aikakausi tekee 

osakesijoituksista yhä houkuttelevampia suhteessa korkoinstrumentteihin. Verrattuna 

suoriin osakesijoituksiin, osakerahastot ovat niiden helppouden vuoksi monelle 

sijoittajalle houkuttelevampi sijoitusvaihtoehto. Tässä kandidaatintutkielmassa 

syvennytään tarkemmin juuri osakerahastoihin sijoitusvaihtoehtona. 

 

Suomeen ensimmäiset sijoitusrahastot rantautuivat, kun sijoitusrahastolaki saatettiin 

voimaan syksyllä vuonna 1987 (Puttonen & Repo 2011, 44). Rahastosijoittamisen 

suosio lähti kuitenkin Suomessa nousuun vasta, kun 1990-luvun laman vaikeuksista 

oli selvitty 2000-luvun vaihteessa, mutta tämän jälkeen rahastopääoma on kasvanut 

hurjaa vauhtia. (Salminen 2015).  

 

Vuonna 2015 Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa yli 

8,8 miljardia euroa, joka oli reilut 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014. 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli vuoden 2015 

lopussa 97,3 miljardia euroa. (Suomen sijoitustutkimus 2016) Suunta on ollut edelleen 

nousujohteinen ja vuoden 2017 helmikuun lopulla rahastojen yhteenlaskettu pääoma 

oli yhteensä 109,7 miljardia euroa. Tästä pääomasta valtaosa on kiinni 

osakerahastoissa. Suomen väestöstä noin miljoonalla ihmisellä on rahastosijoituksia. 

(Suomen sijoitustutkimus 2017a; Suomen sijoitustutkimus 2017b) 

 

 

 



2 
 

 

 

Rahastosijoittamisen suosiota puoltaa etenkin niiden tarjoama helppous sijoittajille. 

Rahastoyhtiön salkunhoitaja hoitaa varsinaisen osakepoiminnan lisäksi sijoitusten 

hajautuksen sekä reagoinnin markkinoiden muutoksiin, joka vähentää sijoittajan 

tarvetta markkinoiden yhtä aktiiviseen seuraamiseen, kuin suorien osakesijoitusten 

parissa. Tämän lisäksi rahastosijoitukset ovat kuitenkin myös helposti likvidoitavissa ja 

lunastettavissa rahastoyhtiöltä. 

 

Osakerahastot voidaan jakaa sijoitusstrategiansa mukaan aktiivisesti hoidettuihin 

osakerahastoihin ja passiivisesti hoidettuihin osakeindeksirahastoihin. Aktiiviset 

osakerahastot ovat tyypillisesti olleet rahastosijoittajille suositumpi vaihtoehto. 

Aktiivisia osakerahastoja hoitaa rahaston salkunhoitaja, joka pyrkii omaan 

näkemykseensä pohjautuen aktiivisella osakepoiminnalla ja kaupankäynnin 

ajoituksella voittamaan rahaston vertailuindeksin ja maksimoimaan rahaston tuoton. 

Osakeindeksirahasto puolestaan sijoittaa rahaston varat vertailuindeksin mukaiseen 

osakekoriin. Mikäli vertailuindeksiin tulee muutoksia, niin osakeindeksirahasto 

myötäilee näitä muutoksia. Osakeindeksirahaston salkunhoitaja ei siis ota lainkaan 

omaa näkemystä osakevalintoihin, jolloin rahaston kulut ovat tyypillisesti alhaisempia 

verrattuna aktiivisesti hoidettuihin osakerahastoihin. Rahastosijoittajan kannalta 

keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, kumpi sijoitusstrategia johtaa lopulta parempiin 

tuottoihin?  

 

Aikaisempien tutkimusten tulokset aiheesta ovat olleet ristiriitaisia. Etenkin 

Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan passiivisella sijoitusstrategialla on 

mahdollista yltää samoihin tai jopa parempiin tuottoihin, kuin sijoittamalla aktiivisesti 

hoidettuihin osakerahastoihin (Jensen 1968; Gruber 1996; Wermers 2000). Sen sijaan 

esimerkiksi Petäjistön ja Cremersin (2009) tekemä tutkimus osoittaa aktiivisesti 

hoidettujen yhdysvaltalaisrahastojen voittaneen vertailuindeksit myös kulujen 

huomioinnin jälkeen 20 vuoden tutkimusperiodilla.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla Suomeen rekisteröityjen aktiivisten 

osakerahastojen sekä passiivisten indeksirahastojen suoriutumista toisiinsa nähden 

noin viiden vuoden tarkasteluperiodilla. Rahastojen suoriutumista tutkittaessa, 

vertailtiin rahastojen keskimääräisiä vuosituottoja sekä keskimääräisiä vuosittaisia 

volatiliteetteja. Tämän lisäksi tarkasteltiin rahastojen riskikorjattua menestymistä 

hyödyntäen kolmea rahoitustieteen keskeistä menestysmittaria: Sharpen lukua, 

Treynorin lukua sekä Jensenin alfaa. Rahastojen tuotot huomioitiin ennen rahastojen 

hallinnointi-, merkintä- ja kaupankäyntikuluja.  

 

Tutkimukselle antaa mielenkiintoisen lähtökohdan ja perusteen se, että aiheesta 

tehtyjen aiempien tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Tämän lisäksi mediassa 

on ollut paljon keskustelua siitä, onko rahastosijoittajan kannattavaa maksaa 

korkeampia kuluja aktiivisesta salkunhoidosta. Keskustelua on vauhdittanut 

Pohjoismaisen osakkeita ja rahastoja välittävän nettipankin Nordnetin tuotua vuonna 

2014 markkinoille neljä täysin kulutonta osakeindeksirahastoa (Nordnet 2017). Näiden 

seikkojen valossa on mielenkiintoista tutkia, miten Suomeen rekisteröidyt jo 

pidempään toimineet indeksirahastot ovat menestyneet suhteessa aktiivisiin 

rahastoihin. Tässä tutkielmassa Suomeen rekisteröityjen rahastojen suoriutumista 

tutkittiin aikavälillä 11.4.2011–8.4.2016. 

 

Tutkielman päätavoitteena on selvittää, onko aktiivinen sijoitusstrategia ollut 

rahastosijoittajalle parempi sijoitusvaihtoehto verrattuna passiiviseen 

sijoitusstrategiaan. Tarkemmin sanottuna, ovatko aktiivisten rahastojen salkunhoitajat 

pystyneet tuomaan sijoittajille lisäarvoa omalla aktiivisuudellaan, verrattaessa kulut 

minimoivaan passiiviseen sijoitusstrategiaan. Tämän lisäksi tutkittiin, minkä 

maantieteellisen alueen osakemarkkinoille sijoittavat Suomeen rekisteröidyt 

osakerahastot ovat olleet rahastosijoittajalle kannattavin vaihtoehto samalla 

tutkimusperiodilla. 
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Edellä mainittujen seikkojen pohjalta tämän tutkielman pääongelma voidaan kiteyttää 

muotoon: 

- Ovatko Suomeen rekisteröidyt aktiivisesti hoidetut osakerahastot olleet 

rahastosijoittajalle parempi vaihtoehto verrattuna passiivisesti hoidettuihin 

indeksirahastoihin?  

Tutkielman alaongelma voidaan puolestaan muotoilla seuraavasti: 

- Minkä maantieteellisen alueen osakemarkkinoille sijoittavat Suomeen 

rekisteröidyt osakerahastot ovat olleet rahastosijoittajalle kannattavin 

sijoitusvaihtoehto valitulla tutkimusperiodilla? 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset  
 

Tutkimus rajattiin vain Suomeen rekisteröityjen aktiivisten osakerahastojen sekä 

passiivisten osakeindeksirahastojen tarkasteluun. Rahastojen vertailuun valittiin 

mukaan yhteensä 24 osakerahastoa, joista puolet ovat aktiivisia rahastoja ja puolet 

passiivisia indeksirahastoja. Tutkimusperiodi rajattiin aikavälille 11.4.2011–8.4.2016. 

Rahastojen suoriutumista vertailtiin ennen rahastojen perimien kulujen huomioimista. 

Tämän lisäksi tarkastelun ulkopuolelle jätettiin pörssinoteeratut osakerahastot, eli 

ETF-rahastot.  

 

1.3 Tutkielman rakenne 
 

Tutkielma lähtee liikkeelle toisen luvun teoreettisen viitekehyksen kautta, jossa 

käydään ensin läpi rahoitustieteen keskeisiä teorioita, sijoitusrahastojen historiaa ja 

yleisiä toimintaperiaatteita sekä aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen 

eroavaisuuksia. Toisen luvun lopulla tarkastellaan vielä aktiiviseen ja passiiviseen 

rahastosijoittamiseen liittyviä aiempia tutkimuksia. Kolmannessa luvussa esitellään 

empiirinen tutkimusaineisto ja käytetyt tutkimusmenetelmät sekä riskikorjatut 

menestysmittarit. Neljännessä luvussa raportoidaan saadut tutkimustulokset ja 

käydään läpi tulkinnat saaduista tuloksista. Tutkielman viimeisessä, eli viidennessä 

luvussa käydään läpi johtopäätökset ja luodaan yhteenveto koko tutkielmasta. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tässä tutkielman toisessa luvussa käydään alkuun läpi rahoitukseen liittyviä keskeisiä 

teorioita. Ensin luodaan katsaus moderniin portfolioteoriaan, josta luontevasti 

jatketaan rahoitusarvopapereiden odotetun tuottoasteen laskemiseen liittyvän CAP-

mallin tarkasteluun. Tämän jälkeen esitellään tehokkaiden rahoitusmarkkinoiden 

hypoteesi. Seuraavaksi käydään läpi sijoitusrahastojen historiaa, tutustutaan 

sijoitusrahastojen toimintaperiaatteisiin ja käydään läpi aktiivisten sekä passiivisten 

osakerahastojen eroavaisuuksia. Toisen luvun lopulla tarkastellaan vielä aktiiviseen ja 

passiiviseen rahastosijoittamiseen liittyviä aiempia tutkimuksia. 

 

2.1 Moderni portfolioteoria 
 

Harry Markowitz esitteli modernin portfolioteorian vuonna 1952 julkaisussaan: Portfolio 

Selection. Teoria voidaan nostaa yhdeksi keskeisimmäksi ja tärkeimmäksi 

rahoitustieteen piirissä. Markowitz (1952) kehitti portfolioteorian alun perin lähinnä 

osakemarkkinoita varten, mutta menetelmää voidaan soveltaa myös muitakin 

sijoitushyödykkeitä sisältäviin sijoitussalkkuihin. Teorian lähtökohtana on sijoitusten 

tehokas hajauttaminen, jonka avulla pystytään pienentämään sijoittamiseen liittyvää 

hallittavissa olevaa riskiä. Kun sijoittaja valitsee portfolioonsa järkevästi mukaan eri 

sijoituskohteita, niin yhteen sijoituskohteeseen liittyvä riski pienenee. Teorian mukaan 

sijoitusportfolioon kannattaa valita osakkeita, joiden tuotot korreloivat mahdollisimman 

vähän. Näin ollen yhden osakkeen mahdollinen kurssilasku tasoittuu muiden 

osakkeiden kurssinousun kautta ja koko sijoitusportfolion riski pienenee tuoton 

pysyessä ennallaan. Matemaattisia menetelmiä hyödyntäen sijoitusportfolioon 

saadaan valittua osakkeet, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen hajautushyödyn. 

Tavoitteena on löytää tehokas portfolio, joka toteutuu, kun valittu portfolio tuottaa 

suurimman odotetun tuoton annetulla riskitasolla tai vastaavasti pienimmän 

mahdollisen riskin annetulla tuottotasolla. Osakerahastojen tekemät sijoitukset 

perustavat vahvasti juuri tehokkaan hajautuksen hyödyntämiseen, jonka vuoksi 

Markowizin (1952) portfolioteoria onkin nostettu mukaan tähän tutkielmaan.  
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2.2 CAP-malli 
 

CAP-malli on sijoitushyödykkeiden hinnoittelumalli, jonka avulla saadaan selkeästi ja 

johdonmukaisesti laskettua sijoitushyödykkeen odotettu tuottoaste. Capital Asset 

Pricing Model eli CAP-malli on alun perin kehitetty edellä mainitun Markowitzin (1952) 

portfolioteorian pohjalta. Mallin keskeisimmät kehittäjät ovat Sharpe (1964), Lintner 

(1965) sekä Mossin (1966). Nikkisen, Rothoviuksen ja Sahlströmin (2002, 68–69) 

mukaan mallin tarkastelu on suotavaa aloittaa yksinkertaistetun maailman 

näkökulmasta, jolloin vallitsevat seuraavat lähtöoletukset: 

 

1. Arvopapereiden kaupankäynnistä aiheutuvia kustannuksia eli 

transaktiokustannuksia ei ole. 

2. Sijoituskohteet ovat jaettavissa äärettömän pieniin osiin, jolloin sijoittaja voi 

halutessaan sijoittaa hyvinkin pieniä summia. 

3. Verot on jätetty kokonaan huomiomatta, jolloin sijoittajalle ei ole merkitystä 

saako hän tuottonsa pääomatuottona vai osinkotuottona. 

4. Markkinoilla on täydellisen kilpailun tilanne, jolloin yksittäisten sijoittajien 

toimeksiannot eivät vaikuta sijoituskohteiden markkinahintoihin. 

5. Sijoittajat valitsevat sijoituskohteensa portfolionsa tuoton odotusarvon ja 

keskihajonnan perusteella.  

6. Shorttaus eli lyhyeksi myynti on sallittua. Eli sijoittaja voi myydä osakkeita joita 

hän ei omista ja ottaa negatiivisen painon jossain sijoituskohteessa. 

7. Sijoittaja voi investoida riskittömästi haluamansa summan samalla korolla, jolla 

hän voi ottaa myös rajattomasti lainaa.  

8. Sijoittajilla on yhtenäiset oletukset, jolla tarkoitetaan, että kaikki sijoittavat 

yhdeksi ja samaksi periodiksi tuoton odotusarvon ja keskihajonnan pohjalta. 

Sijoittajilla on myös yhteiset odotukset tuoton odotusarvoiksi, keskihajonnoiksi 

ja osakkeiden välisiksi kovariansseiksi. 

9. Kaikki pääomahyödykkeet, myös inhimillinen pääoma ovat myytävissä ja 

ostettavissa. 
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Mallin lähtöoletuksia tarkasteltaessa on helppo huomata, että monet lähtöoletuksista 

ovat epärealistisia ja jäävät toteutumatta reaalimaailmassa. Tästä huolimatta malli 

kuitenkin kuvaa kohtuullisen hyvin osakkeiden tuottoja ja auttaa ymmärtämään, miten 

osakemarkkinat käyttäytyvät (Nikkinen et al. 2002, 69). 

 

CAP-mallissa tuotto ja riski ovat yhteydessä toisiinsa. Sijoitushyödykkeen odotettu 

tuottoaste saadaan mallin mukaan laskettua hyödyntämällä tietoja markkinoilta 

saatavasta riskittömästä korosta, markkinoiden keskimääräisestä riskitasosta sekä 

osakekohtaisesta riskistä, jota kuvataan beta-kertoimella. Matemaattisesti malli 

voidaan esittää kaavan 1 mukaisesti. 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓],                                         (1) 

  𝐸(𝑟𝑖)= Arvopaperin odotettu tuotto, 

 𝑟𝑓= Riskitön korkokanta, 

 𝛽𝑖= Arvopaperin beta-kerroin, 

 𝐸(𝑟𝑚)= Markkinaportfolion odotettu tuotto. 

 

Mallin voidaan siis sanoa laskennallisesti ottavan kantaa siihen, kuinka paljon sijoittaja 

vaatii riskilisää ottamastaan riskistä yli riskittömän tuoton. Sijoittajan kokonaisriskin 

voidaan katsoa jakautuvan kahteen osaan: systemaattiseen eli markkinariskiin sekä 

epäsystemaattiseen eli idiosynkraattiseen riskiin. CAP-mallissa oletetaan, että 

portfolio on tehokkaasti hajautettu, jolloin epäsystemaattista riskiä ei esiinny. Näin ollen 

mallissa oleva riski määräytyy vain systemaattisen riskin pohjalta, jota mitataan 

osakekohtaisella beta-kertoimella. Beta-kertoimella kuvaillaan siis systemaattisen 

riskin määrää, joka tietyllä sijoituskohteella on suhteessa markkinaportfolioon. Mikäli 

beta-kerroin on tasan yksi, vastaa kyseessä olevan sijoituskohteen systemaattinen 

riski täsmälleen markkinaportfolion riskiä. Jos kerroin on puolestaan yli yhden, niin 

sijoituskohde on riskisempi suhteessa markkinaportfolioon, kun taas alle yhden 

arvoinen beta-kerroin kuvaa sijoituskohteen olevan vähäriskisempi suhteessa 

markkinaportfolioon.  
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2.3 Markkinoiden tehokkuus 
 

Aktiivista sijoitusstrategiaa harjoittavat sijoittajat pyrkivät saamaan markkinoita 

parempaa tuottoa tekemällä analyysejä, joiden pohjalta he ostavat mielestään 

aliarvostettuja sekä myyvät yliarvostettuja osakkeita. Tehokkaiden 

rahoitusmarkkinoiden hypoteesin mukaan tämänkaltainen toiminta on kuitenkin 

turhaa. 

 

Tehokkaiden rahoitusmarkkinoiden hypoteesin lopullinen teoreettinen läpimurto 

juontaa juurensa yhdysvaltalaisen ekonomistin Eugene Faman vuonna 1970 

tekemästä tutkimuksesta Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirial 

Work. Faman (1970) mukaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesi pohjautuu 

ajatukseen, että kaikki mahdollinen olemassa oleva informaatio on jo osakkeiden 

hinnoissa ja kaikki tuleva informaatio siirtyy osakkeiden hintoihin välittömästi. Näin 

ollen osakkeet ovat aina hinnoiteltuna oikein.  

 

Tutkimuksessaan Fama (1970) esittää, että markkinat voidaan jakaa tehokkuustasojen 

mukaan kolmeen eri tehokkuusehdot täyttävään alaluokkaan: heikkoihin, 

keskivahvoihin sekä vahvoihin tehokkuustasoihin. Heikot tehokkuusehdot täyttävällä 

tasolla kaikki sijoituskohteiden aiempaan hintakehitykseen sisältyvä informaatio on 

hinnoiteltuna sijoituskohteisiin. Näin ollen aiemman kurssikehityksen perusteella ei 

voida ennustaa tulevaa kurssikehitystä, jolloin pelkkään kurssidataan perustuva 

tekninen analyysi ei toimi. Keskivahvat tehokkuusehdot täyttävällä tasolla kaikki 

sijoituskohteen kannalta relevantti julkistettu informaatio heijastuu välittömästi 

osakkeiden hintoihin, jolloin edes mahdollinen reagointiviive ei ole rahastettavissa. 

Vahvojen tehokkuusehtojen tasolla kaikki oleellinen informaatio mukaan lukien 

julkaisematon informaatio, on hinnoiteltuna sijoituskohteisiin. Edes sisäpiiritiedolla ei 

ole mahdollista saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Teorian mukaan, mikäli markkinat 

täyttävät vahvat tehokkuusehdot, niin ne ovat tehokkaat myös keskivahvojen ehtojen 

mukaan ja edelleen mikäli markkinat täyttävät keskivahvat tehokkuusehdot, ne 

täyttävät myös heikkojen tehokkuusehtojen oletukset. 
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Markkinoiden tehokkuuteen ja uuden informaation välittömään heijastumiseen 

osakkeiden hintoihin liittyy oleellisesti myös satunnaiskulun käsite, eli niin sanottu 

random walk. Asiaa käsittelee laajemmin Burton Malkiel (1973) julkaisemassaan 

kirjassaan A Random Walk Down Wall Street. Lyhykäisyydessään satunnaiskululla 

tarkoitetaan, että osakkeen huominen hinnanmuutos heijastaa vain huomisen uutisia, 

eikä tämän päivän hinnanmuutoksella ole vaikutusta. Koska uutiset ovat ennalta-

arvaamattomia, niin myös hinnanmuutokset ovat ennalta-arvaamattomia ja 

satunnaisia. (Malkiel 2003, 59) Näin ollen passiivista sijoitusstrategiaa puoltava Malkiel 

pitää osakepoimintaa turhana. 

 

Faman esittämä malli markkinoiden tehokkuudesta on saanut myös kritiikkiä 

osakseen. Fama (1970, 387) listaa tutkimuksessaan tehokkaiden markkinoiden 

teoriaan liittyvät kolme taustaoletusta: transaktiokustannuksia ei ole, kaikki informaatio 

on markkinoilla toimivien käytettävissä maksutta ja markkinoilla toimivien tulkinnat 

informaation vaikutuksista nykyisiin hintoihin sekä tuleviin hintajakaumiin ovat 

yhtenevät. Taustaoletuksista on nähtävissä, että ei ole olemassa markkinoita, jotka 

täydellisesti täyttäisivät kaikki edellä mainitut taustaoletukset. Fama (1970, 387–388) 

toteaa myös itse, että täydellistä tehokkuutta tuskin esiintyy millään markkinoilla, mutta 

jatkaa kuitenkin toteamalla, että jo taustaoletusten osittainen täyttyminen riittää 

tehokkuuden aikaansaamiseksi.  

 

Grossmanin ja Stiglizin (1980) mukaan markkinoilla on pakko olla tehottomuutta, joka 

kattaa informaation keräämiseen liittyvät kustannukset, jotta uuden informaation 

keräämisestä olisi sijoittajalle jotain hyötyä. Edellä mainituissa Faman (1970) 

listaamissa taustaoletuksissa tämänkaltaisia kustannuksia ei esiinny.  

  

Tehokkaiden markkinoiden edellytyksiin kuuluu, että sijoittajat toimivat aina 

rationaalisesti. Malkiel (2003, 80) kuitenkin toteaa, että aina löytyy sijoittajia, jotka 

tekevät virheitä tulkitessaan osakemarkkinoita ja toimivat irrationaalisesti, jonka 

seurauksena ainakin lyhyellä aikavälillä markkinoilta on löydettävissä väärin 

hinnoiteltuja osakkeita ja jopa ennustettavissa olevia tuottoja. Hyvänä esimerkkinä 
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toimii viime vuosituhannen vaihteessa ollut internetkupla, joka osoitti, että kaikki 

markkinaosapuolet eivät välttämättä aina käyttäydy rationaalisesti. Tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesia on kritisoitu myös nostamalla esille pienten niin sanottujen 

arvoyhtiöiden säännönmukaisilta vaikuttavat ylituotot, sekä tietyt markkinoiden 

säännönmukaisuudet, kuten kalenteri-ilmiöt, joista esimerkkinä toimii tammikuuilmiö 

(Erola 2009, 60).  

 

Tehokkaillakin markkinoilla kuitenkin hyväksytään sijoittajien satunnaiset irrationaaliset 

ratkaisut, jotka johtavat poikkeuksellisesti joidenkin sijoittajien satunnaisiin ylituottoihin 

lyhyellä aikavälillä. Nämä lyhyen aikavälin vääristymät kuitenkin korjaantuvat nopeasti, 

eikä pitkällä aikavälillä ylituottojen systemaattinen ansaitseminen ei ole mahdollista 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan. (Fama 1970)  

 

Pitkällä aikavälillä markkinat ovat siis tehokkaat, vaikka ajoittain sijoittajien toimet 

vaikuttaisivatkin irrationaalisilta. Kiistely markkinoiden tehokkuudesta onkin pääosin 

sitä, että osa puhuu lyhyestä aikavälistä ja osa pitkästä aikavälistä (Erola 2009, 61). 

Myös Knüpfer ja Puttonen pitävät rahoitusmarkkinoita hinnanmuodostukseltaan varsin 

tehokkaina, jolloin helppojen tuottojen löytäminen on vaikeaa, jopa mahdotonta 

(Knüpfer & Puttonen 2012, 161).  

 

Aktiiviset salkunhoitajat pyrkivät iskemään näihin lyhyen aikavälin hintavääristymiin ja 

tätä kautta ansaitsemaan markkinoita parempaa tuottoa. Voidaan siis ajatella, että 

markkinoilla täytyy olla hintavääristymiä ja näitä etsiviä sijoittajia, jotta markkinat 

voisivat säilyä pitkällä aikavälillä tehokkaina. Luonnollisesti mitä pidempi 

tarkastelujakso valitaan, sitä haastavammaksi muodostuu salkunhoitajien tavoite osua 

jatkuvasti oikeaan omissa tulkinnoissaan markkinoiden hintavääristymistä. Erolan 

(2009, 53) mukaan lyhyellä aikavälillä menestyneiden salkunhoitajien menestys onkin 

useimmiten seurausta suuresta riskinotosta ja se mikä saattaa näyttää taidolta, onkin 

tuuria. Mikäli salkunhoitaja kuitenkin onnistuu jatkuvasti ansaitsemaan markkinoita 

parempaa tuottoa, niin on hankala kuitata onnistumisia pelkällä tuurilla.  
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2.4 Sijoitusrahastojen historia 
 

Sijoitusrahastojen pitkä historia ulottuu aina 1700-luvulle asti. Rahastosijoittamisen 

juurien voidaan katsoa syntyneen vuonna 1774 hollantilaisen meklarin Abraham van 

Ketwichin toimesta. Hollantilainen keräsi varoja sijoittajilta perustaakseen rahaston. 

Tavoitteena oli tarjota piensijoittajille mahdollisuus sijoitusten hajauttamiseen. 

Sijoitusrahastojen toiminta kehittyi entisestään, kun välittäjät keksivät kansalle 

uudenlaisia tapoja sijoitusmahdollisuuksien tarjontaan. Hollannissa tapahtuneen 

kehityksen myötä syntyivät ensimmäiset suljetut sijoitusrahastot. (Rouwenhorst 2004, 

1–2) 

 

Ensimmäinen avoin sijoitusrahasto perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1924 

(Lindström 2013, 111). Tällöin tuli ensimmäistä kertaa mahdolliseksi osuuksien 

lunastaminen ja merkitseminen päivittäisellä tasolla. Yhdysvaltojen 

osakemarkkinoiden romahtamisen ja kasvaneiden likviditeettivaatimusten myötä 

1930-luvulla avoimista sijoitusrahastoista alkoi tulla valtaosalle suositumpi 

rahastosijoittamisen vaihtoehto suhteessa suljettuihin rahastoihin.  

 

Nykymuotoisen indeksisijoittamisen voidaan katsoa syntyneen vuonna 1976, kun 

yhdysvaltalainen Vanguard Group perusti ensimmäisen suurelle yleisölle tarkoitetun 

indeksirahaston. The Vanguard Groupin 500 indeksirahasto seuraa Standard & 

Poorsin 500 indeksiä. (Bogle 2011) 

 

Suomeen ensimmäiset sijoitusrahastot perustettiin syksyllä 1987, kun sijoitusrahasto-

laki astui voimaan (Puttonen & Repo 2011, 44). 1990-luvun laman vuoksi rahastosi-

joittamisen suosio oli kuitenkin aluksi melko vaisua, mutta lamasta elpymisen jälkeen 

2000-luvun vaihteessa rahastosijoittamisen suosio lähti nousuun myös Suomessa 

(Salminen 2015). Tämän jälkeen sijoitusrahastoihin sijoitetun pääoman määrä on kas-

vanut rajua vauhtia ja helmikuussa vuonna 2017 pääoman määrä oli yli 109,7 miljardia 

euroa (Suomen sijoitustutkimus 2017a).  
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2.5 Rahastojen toimintaperiaatteet ja aktiivisten sekä passiivisten 
osakerahastojen eroavaisuudet 

 

Sijoitusrahastojen toimintaperiaatteena on, että sijoitusrahastoa hallinnoima 

rahastoyhtiö kerää yhteen sijoittajien varoja, jotka sijoitusrahaston salkunhoitaja 

sijoittaa eteenpäin. Sijoitusrahasto jakautuu keskenään yhteneviin rahasto-osuuksiin, 

jotka tuottavat rahastoon sijoittaneille yhtäläiset oikeudet rahaston omaisuuteen 

suhteessa sijoittajan sijoittamaan pääoman määrään. Rahastoyhtiö toimii 

hallinnollisena osapuolena, eikä omista hoitamiaan sijoitusrahastoja, vaan rahastoon 

sijoittavat tulevat osuudenomistajiksi merkitsemällä sijoitusrahaston osuuksia. 

Sijoittajat voivat halutessaan myydä osuutensa pois ja lunastaa osuuksiensa arvon 

sijoitusrahastoa hallinnoimalta rahastoyhtiöltä. Sijoitusrahasto on siis useiden 

sijoittajien muodostama yhteisöllinen sijoittaja, jonka avulla pienetkin sijoittajat 

pystyvät hyödyntämään suuren sijoittajan mukanaan tuomaa kustannustehokkuutta ja 

asiantuntemusta. (Puttonen, Kivisaari 1998, 72–73) Sijoitusrahaston varojen 

vähimmäismäärä on kaksi miljoonaa euroa ja sijoitusrahastolla on oltava vähintään 50 

rahasto-osuudenomistajaa. 

 

Rahastot luokitellaan tyypillisesti sijoituskohteidensa mukaan: korkorahastoihin, 

osakerahastoihin, osakeindeksirahastoihin, yhdistelmärahastoihin, rahasto-

osuusrahastoihin, syöttörahastoihin sekä pörssinoteerattuihin rahastoihin, joista tässä 

tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan vain osakerahastoja sekä 

osakeindeksirahastoja. 

 

Osakerahastojen eri osuudet jaetaan tyypillisesti tuotto- ja kasvuosuuksiin. Tuotto-

osuudellisen rahaston pyrkimyksenä on jakaa vuosittain mahdollisimman suuri voitto-

osuus osuudenomistajille. Kasvuosuusrahaston tavoitteena on puolestaan 

sijoitusrahasto-osuuden arvon kasvattaminen, jolloin voitto-osuuksia ei jaeta 

osuudenomistajille, vaan ne sijoitetaan eteenpäin. Sijoitusrahastot eivät ole 

verovelvollisia. Sijoittaja maksaa veroa vasta lunastaessaan rahasto-osuuttaan tai 

siinä vaiheessa, kun mahdollinen voitto-osuus maksetaan. Sijoitusrahaston avulla 

sijoittaja saa hajautettua salkkunsa tehokkaasti, kun sijoitusrahaston ammattitaitoinen 

salkunhoitaja sijoittaa rahaston varoja useisiin eri kohteisiin.  
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Osakerahastot voidaan jakaa edelleen rahaston sijoitusstrategiansa mukaan aktiivisiin 

osakerahastoihin sekä passiivisiin osakeindeksirahastoihin. Aktiivisten 

osakerahastojen toiminta perustuu siihen, että sijoitusrahaston salkunhoitaja valitsee 

portfolion sijoituskohteet ja pyrkii aktiivisella osakepoiminnalla sekä kaupankäynnin 

ajoituksella voittamaan vertailuindeksin ja maksimoimaan rahaston tuoton. 

Aktiivisuudestaan salkunhoitaja perii palkkiota. Sijoittajat siis maksavat siitä, että 

salkunhoitaja hoitaa sijoituskohteiden valinnan heidän puolestaan. 

 

Passiiviset osakeindeksirahastot puolestaan sijoittavat sijoitusrahaston varat jonkin 

markkinoita seuraavan vertailuindeksin mukaan. Rahaston sijoitusportfolio seuraa 

valittua vertailuindeksiä ja mikäli vertailuindeksiin tulee muutoksia, niin indeksirahasto 

myötäilee näitä muutoksia. Indeksirahaston salkunhoitaja ei siis ota lainkaan omaa 

näkemystä sijoitusrahaston osakevalintoihin vaan rahastoon ostetaan osakkeita, jotka 

ovat nousseet vertailuindeksiin ja rahastosta myydään osakkeet, jotka ovat poistuneet 

vertailuindeksistä. Näin ollen rahaston salkunhoitajan aktiivisuus jää vähemmälle, 

jolloin myös rahaston hoitoon liittyvien kulujen osuus jää pienemmäksi verrattuna 

aktiivisesti hoidettuihin osakerahastoihin.  

 

Vaikka aktiivisten osakerahastojen kulut ovatkin vuosien saatossa pienentyneet, ovat 

ne kuitenkin suuremmat verrattuna indeksirahastoihin. Tämä onkin sijoittajan kannalta 

oleellinen ero näiden kahden rahastotyypin välillä ja tärkeää ottaa huomioon rahaston 

lopullisia nettotuottoja ajatellen. Aktiivisesti hoidetut osakerahastot perustelevat usein 

suurempia kulujaan salkunhoidon ammattitaidolla, jonka kautta rahaston 

tulevaisuuden tuotto-odotukset muodostuvat korkeammiksi. Täytyy kuitenkin pitää 

mielessä, että tuotto-odotuksista ei voida mennä takuuseen ja ammattitaitoisimmatkin 

salkunhoitajat ovat loppujen lopuksi markkinoiden armoilla. Sen sijaan rahaston 

perimät kulut jäävät joka tapauksessa sijoittajan maksettavaksi onnistuneesta 

salkunhoidosta ja toteutuneista sijoitustuotoista riippumatta, vaikka sijoitukset olisivat 

tehneet tappiota. (Hurri 2010) Erilaisia rahastojen perimiä kuluja ovat osuuksien 

merkinnästä ja lunastuksista perittävät kulut, hallinnointi- ja säilytysmaksut 

arvopaperin välittäjille suoritetut välityspalkkiot.  

 



14 
 

 

 

Eri rahastoyhtiöiden tarjoamien sijoitusrahastojen kulurakenteet poikkeavat toisistaan 

rahaston tarjoajasta riippuen. Vertailtaessa esimerkiksi Nordean aktiivisesti hoidettua 

Nordea Suomi rahastoa sekä passiivista Seligson & Co:n Suomi indeksirahastoa, jotka 

molemmat sijoittavat suomalaisten pörssinoteerattujen yhtiöiden osakkeisiin, saadaan 

parempi käsitys aktiivisten ja passiivisten osakerahastojen kulurakenteiden eroista. 

Edellä mainitun aktiivisesti hoidetun Nordean rahaston merkintäpalkkio konttorissa 

tehtynä on yhden prosentin ja verkkopankissa tehtynä 0,8 prosenttia, lunastuspalkkio 

on yhden prosentin, vuosittaiset juoksevat kulut ovat 1,42 prosenttia (Nordea 2017). 

Edellä mainitun passiivisen Seligson & Co:n Suomi indeksirahaston vuosittainen 

hallinnointipalkkio on 0,45 prosenttia, merkintäpalkkio on 0,1 prosenttia ja 

lunastuspalkkio 0,1 prosenttia, jos sijoitusaika on 180 päivää tai yli tämän ja 0,5 

prosenttia, mikäli sijoitusaika on alle 180 päivää (Seligson & Co 2017a). Seligson & 

Co:n Suomi indeksirahaston kokonaiskulut ovat olleet 0,48 prosenttia aikavälillä 

1.1.2016–31.12.2016 (Seligson & Co 2017b). Seligson & Co:n passiivisen Suomi 

indeksirahaston kulut ovat siis suhteellisen pienet verrattuna Nordean aktiivisesti 

hoidettuun Suomi rahastoon. Pidemmällä aikavälillä ja suuremmilla sijoituksilla kulujen 

ero korostuu entisestään. 

 

Vaikka osakerahastoihin sijoittaminen tarjoaakin helpotusta markkinoiden aktiiviseen 

seuraamiseen salkunhoitajan tehdessä osakepoiminnat, niin sijoittajan kannattaa 

kuitenkin olla perillä rahaston salkunhoitajan toimista. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat 

viime aikoina paljon keskustelua herättäneet kaappi-indeksirahastot. Kaappi-

indeksirahastoilla tarkoitetaan rahastoja, jotka markkinoivat sijoittajille toimivansa 

aktiivisina rahastoina, mutta todellisuudessa sijoittavat pääomansa lähes 

vertailuindeksin mukaisesti (Lassila 2015). Sijoittaja saisi siis samat tuotot sijoittamalla 

passiivisiin indeksirahastoihin ja hyötyisi alhaisemmista kuluista. Cremers ja Petäjistö 

(2009) esittelivät tutkimuksessaan tähän liittyen, salkunhoitajan aktiivisuutta kuvaavan 

aktiivisuusosuus-mittarin, jonka avulla verrataan sijoitussalkun sisältöä 

vertailuindeksin sisältöön ja mitä enemmän nämä poikkeavat toisistaan, sitä 

aktiivisemmin salkku on hoidettu. Tutkimuksessa havaittiin, että kaappi-indeksirahastot 

ovat alkaneet yleistymään 1990-luvulta alkaen. Rahaston aktiivisuusosuuden 

hyväksyttävänä rajana on pidetty 60 prosentin aktiivisuusosuutta, jonka alle jääneet 

rahastot on tyypillisesti luokiteltu kaappi-indeksirahastoiksi (Petäjistö 2013, 78). 
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Analyysitalo Morningstarin tutkimuksen mukaan joka viides Euroopan markkinoille 

sijoittavista osakerahastoista voidaan luokitella kaappi-indeksirahastoksi (Morningstar 

2016). Myös EU:n arvopaperimakkinavalvoja ESMA:n saamat tutkimustulokset 

kaappi-indeksirahastojen määristä olivat huolestuttavia. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

2600 eurooppalaisen rahaston aktiivisuutta vuosilta 2012–2014 ja tutkimustulosten 

mukaan 5–15 prosenttia osakerahastoista oli kaappi-indeksoijia, joiden tuotot 

seurasivat läheisesti vertailuindeksinsä tuottokehitystä, vaikka salkunhoidon 

strategiaa oli kuvattu aktiiviseksi (ESMA 2016). Tällaisesta salkunhoidosta ei ole 

järkevää maksaa indeksirahastoa korkeampia kuluja. Sijoittajan kannattaa siis aina 

vähintään tarkastella rahaston tuottojen poikkeamia suhteessa vertailuindeksiin. 

 
 

2.6 Passiivista rahastosijoittamista puoltavia tutkimuksia 
 

Aiemman tutkimustiedon valossa vaikuttaisi siltä, että passiivinen sijoitusstrategia 

rahastosijoittamisessa on osoittautunut hieman useammin kannattavammaksi 

vaihtoehdoksi. Tästä huolimatta näyttöä löytyy kuitenkin myös aktiivisen 

sijoitusstrategian puolesta. Tutkimustulokset riippuvat pitkälti valituista 

tutkimusmenetelmistä sekä tutkimuksen tarkastelujakson pituudesta. Luonnollisesti 

aktiivisen salkunhoitajan tavoite yltää vertailuindeksiä parempiin tuottoihin vaikeutuu, 

mitä pidemmällä aikavälillä asiaa tarkastellaan.  

 

William F. Sharpe tutki jo vuonna 1966 julkaistussa tutkimuksessaan aktiivisten 

rahastojen menestymistä suhteessa Dow Jones Industrial Average-indeksin tuottoon. 

Tutkimukseen oli valittu mukaan 34 aktiivista rahastoa, joiden tuottohistorioita 

tarkasteltiin aikavälillä 1954–1963. Tutkimuksen tarkoituksena oli Sharpen esittämän 

tunnusluvun myötä mitata rahastojen riskikorjattuja tuottoja. Tutkimustuloksista ilmeni 

rahaston perimien kulujen oleellinen vaikutus sijoittajan saamiin lopullisiin tuottoihin. 

Rahastojen riskikorjatut tuotot ylittivät markkinatuotot, kun rahaston kuluja ei 

huomioitu, mutta kulut huomioiden rahastojen riskikorjatut tuotot hävisivät 

markkinatuotoille.  
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Treynor ja Mazuy (1966) tutkivat puolestaan rahastojen salkunhoitajien markkina-

ajoituskyvykkyyttä tutkimalla 57 rahaston suoriutumista aikavälillä 1953–1962.  

Tutkimustulosten mukaan salkunhoitat eivät pystyneet ajoittamaan markkinoita, eli 

hyödyntämään sijoituksissaan ennustettua markkinakehitystä. 

 

Jensen (1968) keskittyi tutkimuksessaan tarkastelemaan salkunhoitajien kykyä 

arvioida tulevaisuuden osakekursseja ja tätä kautta yltämään ylituottoihin, annettuun 

riskiin nähden. Jensen käytti itse kehittämäänsä riskikorjattua mittaria, jossa käytetään 

riskin mittarina beta-kerrointa. Tämän avulla tutkimuksessa mitattiin rahastojen 

tuottojen poikkeamia vastaavan riskitason teoreettisista tuotoista. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin 115 rahastoa vuosina 1945–1964. Tutkimustuloksista ilmeni, että 

salkunhoitajat eivät kyenneet ennustamaan markkinoiden kehityssuuntaa ja tätä 

kautta ansaitsemaan ylituottoja yleisindeksiin nähden, vaikka rahaston perimät kulut 

jätettäisiin huomioimatta. Näin ollen Jensenin mielestä indeksiin sijoittaminen olisi 

sijoittajalle kannattavampi vaihtoehto verrattuna aktiivisiin rahastoihin.  

 

Myöhemmässä tutkimuksessaan Jensen (1969) kiteytti sijoittajan pääsevän 

parhaaseen lopputulokseen minimoiden sijoitustensa kustannukset sekä 

hajauttamalla sijoituksensa mahdollisimman tehokkaasti.  Jensenin tutkimukset 

tukevat siis vahvasti sitä, että rahastosijoittajan on erityisen tärkeää huomioida 

sijoituksissaan rahastojen perimät kulut. 

 

Passiivista sijoitusstrategiaa puoltaa myös Henrikssonin (1984) tutkimus, jossa 

tutkittiin pystyvätkö salkunhoitajat ennustuksiensa avulla ansaitsemaan ylituottoja, 

jotka kattaisivat rahastosijoittamisen kustannukset. Henriksson hyödynsi 

tutkimuksessaan sekä parametrisia että ei-parametrisia testejä, joiden avulla tutkittiin 

116 rahaston suoriutumista aikavälillä 1968–1980. Tutkimustulokset osoittivat, että 

salkunhoitajat eivät kyenneet ennustamaan markkinoita ja tätä kautta ansaitsemaan 

ylituottoja.  
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Cumbyn ja Glenin (1990) tutkimuksessa tarkasteltiin 15 kansainvälisesti hajautetun 

yhdysvaltalaisen rahaston suoriutumista ajanjaksolla 1982–1988. Tutkimustuloksista 

ilmeni, että tutkittavat rahastot suoriutuivat heikommin kansainväliseen 

vertailuindeksiin verrattuna. Shukla ja Trzcinka (1994) puolestaan tutkivat omassa 

tutkimuksessaan salkunhoitajien suorituskyvyn jatkuvuutta ja päätyivät 

lopputulokseen, että hyvin menestyneillä rahastoilla ei esiintynyt merkitsevää 

suorituskyvyn jatkuvuutta. Huonosti menestyneillä rahastoilla puolestaan oli 

havaittavissa heikkoa jatkuvuutta. Tutkimuksessa tarkasteltiin 1387 rahaston 

suoriutumista aikavälillä 1979–1989. 

 

Malkiel tutki vuonna 1995 julkaistussa tutkimuksessaan aktiivisesti hoidettujen 

rahastojen suoriutumista suhteessa vertailuindeksiin aikavälillä 1971–1991. 

Tutkimustulosten mukaan aktiivisesti hoidetut rahastot hävisivät vertailuindeksille jopa 

ennen rahastojen perimien kulujen huomioimista. (Malkiel 1995) Malkiel päätyi siis 

samaan lopputulokseen kuin Jensen omien edellä mainittujen tutkimustensa pohjalta, 

eli sijoittajan olisi järkevämpää sijoittaa varansa aktiivisesti hoidettujen rahastojen 

sijaan kustannustehokkaampiin indeksirahastoihin. 

 

Gruber (1996) otti tutkimuksessaan kantaa salkunhoitajien palkkioihin nostamalla 

esille, että korkeimpien kulujen rahastojen täytyisi samalla olla myös parhaisiin 

tuottoihin yltäviä rahastoja. Näin ei kuitenkaan tutkimuksen mukaan ollut, joten 

sijoittajan ei kannata valita korkeimpien kulujen rahastoja, sillä odotuksella, että ne 

olisivat myös parhaiten tuottavia rahastoja. 

 

Myöskään Carhart (1997) ei pystynyt löytämään todisteita taitavien salkunhoitajien 

suorituskyvyn pysyvyyden puolesta. Hänen tutkimuksensa aineistona oli yhteensä 

1892 rahastoa, joiden menestystä tutkittiin vuosina 1962–1993. Tutkimustulosten 

mukaan pitkän aikavälin pysyvyyttä rahastojen menestymisessä ei pystytty 

havaitsemaan. Tutkimuksessa kuitenkin löytyi rahastoja, jotka suoriutuivat toistuvasti 

vertailuindeksiä huonommin. Lyhyen aikavälin suorituskyvyn pysyvyyttä oli 

havaittavissa, mutta tämä selittyi lähinnä yksittäisten osakkeiden tuottoihin liittyvillä 
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sekoilla ja poikkeamilla rahastojen kuluissa sekä transaktiokustannuksissa. 

Rahastojen huonoa suoriutumista ei kuitenkaan pystytty selittämään näillä yksittäisiin 

osakkeisiin liittyvillä seikoilla tai kulujen eroavaisuuksilla. Valtaosa tutkittavista 

rahastoista hävisi markkinoille noin transaktiokustannusten verran.  

 

Malhotra ja McLeod (1997) painottivat omassa tutkimuksessaan, että rahastosijoittajan 

kannattaisi valita kuluiltaan mahdollisimman pienikuluinen rahasto, koska heidän 

mielestään on liian epäselvää, johtuuko aktiivisesti hoidettujen rahastojen 

menestyminen onnistuneesta salkunhoidosta vai ainoastaan hyvästä tuurista. 

 

Osana Statmanin (2000) tutkimusta verrattiin aktiivisesti hoidettujen rahastojen 

tuottoja Domini Social-indeksin sekä Standard & Poorsin 500-indeksin tuottoihin ja 

lopputulosten mukaan pelkkiin indekseihin sijoittaminen olisi ollut sijoittajan kannalta 

parempi vaihtoehto. Tutkiessaan aktiivisten rahastojen suoriutumista vuosina 1975–

1994 Wermers (2000) havaitsi aktiivisten rahastojen bruttotuottojen ylittävän 

markkinoiden tuoton 1,3 prosentilla, mutta nettotuotot jäivät vertailuindeksistä yhden 

prosentin verran. Wermersin tutkimus alleviivaa jo aiemmin mainittua rahastojen 

perimien kulujen suurta merkitystä sijoitusten lopputulokseen. Fama ja French (2010) 

päätyivät omassa tutkimuksessaan lopputulokseen, että vain muutama aktiivisesti 

hoidettu rahasto kykeni tuottamaan riittävästi, kattaakseen rahaston perimät kulut.  

 

2.7 Aktiivista rahastosijoittamista puoltavia tutkimuksia 

 

Edellä esitettyjen passiivista rahastosijoittamista puoltavien tutkimusten perusteella 

vaikuttaisi siltä, että rahastosijoittajan olisi ehdottomasti kannattavampaa sijoittaa 

varansa mieluummin kulut minimoiden passiivisiin indeksirahastoihin. Tutkijat eivät 

kuitenkaan ole päässeet täysin yksimieliseen lopputulokseen kummankaan 

sijoitusstrategian selkeästä paremmuudesta ja myös aktiivisen sijoitusstrategian 

puolesta löytyy useita tutkimuksia. Nämä tutkimukset keskittyvät usein tarkastelemaan 

salkunhoitajien suorituskyvyn pysyvyyttä, eli tarkemmin ottaen sitä, onko olemassa 

salkunhoitajia, jotka onnistuvat voittamaan markkinat ajanjaksosta toiseen.  
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Grinblatt ja Titman (1992) havaitsivat tutkimuksessaan rahastojen tuottojen olevan 

johdonmukaisia lyhyellä aikavälillä. Menestyksekkäiden rahastojen tuottohistorioiden 

havaittiin olevan yhteydessä rahaston hyvään suoriutumiseen myös tulevaisuudessa. 

Hendricks, Patel ja Zeckhauser (1993) havaitsivat omassa tutkimuksessaan 

vastaavanlaisia lopputuloksia rahastojen suorituskyvyn pysyvyydestä. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin 96 rahaston tuottoja aikavälillä 1974–1988. Tutkimustuloksista ilmeni, että 

parhaiten tuottaneet rahastot menestyivät hyvin myös seuraavana vuotena. Täytyy 

kuitenkin huomioida, että vuoden mittainen ajanjakso on vielä melko lyhyt aikaväli 

salkunhoitajan suorituskyvyn pysyvyyden arvioimiseksi. Pidemmällä tarkastelujaksolla 

suorituskyvyn pysyvyyttä ei pystytty tutkimuksessa osoittamaan. 

 

Elton, Gruber ja Blake (1996) sovelsivat omassa tutkimuksessaan tämän tutkielman 

toisessa luvussa läpikäytyä modernia portfolioteoriaa muodostaakseen optimaalisen 

osakerahastojen portfolion. Elton, Gruber ja Blake keräsivät tutkimustaan varten 188 

rahaston tuottohistoriat aikaväliltä 1977–1993. Tutkimustulokset osoittivat, että 

rahastojen aiempien vuosien suoriutumisen avulla oli mahdollista ennustaa rahaston 

tulevaa kehitystä. He huomasivat myös hyvin suoriutuvien rahastojen kulujen pysyvän 

ennallaan, vaikka rahastojen paremman suoriutumisen myötä kuluja olisi ollut varaa 

nostaa. Tutkimuksessa onnistuttiin lisäksi rahastojen tuottohistorioiden pohjalta 

luomaan aktiivisia portfolioita, joiden riskitaso vastasi vertailtavien indeksirahastoista 

koostuvien portfolioiden riskiä, mutta keskimääräiset tuotot olivat korkeampia. 

 

Chevalier ja Ellison (1999) puolestaan lähestyivät aihetta, tutkimalla vaikuttaako 

rahaston salkunhoitajan ikä tai koulutustausta hänen menestymiseensä 

rahastomarkkinoilla. Chevalier ja Ellison havaitsivat yhteyden hyvin menestyneiden 

salkunhoitajien ja heidän koulutustaustansa välillä. Hyvin menestyneet salkunhoitajat 

olivat usein suorittaneet alemman korkeakoulututkintonsa korkeakoulussa, jonka 

pääsykokeissa oli ollut keskimääräistä korkeampi pistevaatimusraja. Tutkimuksessa 

löydettiin myös pieniä viitteitä sen puolesta, että nuoremmat salkunhoitajat 

menestyivät vanhempia salkunhoitajia paremmin. Chevalier ja Ellison havaitsivat 

lisäksi tutkimuksessaan viitteitä joidenkin salkunhoitajien mahdollisuuksiin voittaa 

markkinat myös rahaston kulujen huomioimisen jälkeen.  
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Cremers ja Petäjistö (2009) tutkivat aihetta hyödyntäen kehittämäänsä tutkielmassa jo 

aiemmin mainittua aktiivisuusosuus-mittaria. Tutkiessaan salkunhoitajien aktiivisuutta 

Yhdysvaltojen markkinoilla aikavälillä 1980–2003 he havaitsivat, että aktiivisimmat 

rahastot voittivat vertailuindeksinsä myös sen jälkeen, kun rahastojen perimät kulut oli 

otettu huomioon. 

 

Bhootran, Dreznerin, Schwarzin ja Stohsin (2015) tutkivat 981 rahastoa 15 vuoden 

tutkimusperiodilla 1995–2009 ja tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että 

menestyneimmän neljänneksen rahastojen salkunhoitajien hyvä suoriutuminen oli 

enemmänkin salkunhoitajien hyvien taitojen ansioita. Tutkimuksessa ei otettu 

tarkemmin kantaa siihen, minkälaiset taidot johtivat rahaston parempaan 

menestymiseen tai mistä hyvät taidot olivat peräisin. Tutkimustuloksista kuitenkin 

ilmeni, että menestyneimpään neljännekseen kuuluvien rahastojen oli haastavaa 

ylläpitää hyvää suorituskykyä seuraavina vuosina. Toisena tarkasteluvuotena 245 

rahastosta vain 50 rahastoa onnistui toistamaan suorituskyvyn, joka riitti uusimaan 

pääsyn menestyneimmän neljänneksen joukkoon. Viidentenä tarkasteluvuotena 

rahastoista vain viisi oli onnistunut pysymään menestyneimmän neljänneksen 

joukossa. 

 

Kuten edellä esitetyistä aiemmista tutkimuksista huomataan, aiheeseen liittyvien 

tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia ja näyttöä löytyy sekä aktiivisen että passiivisen 

rahastosijoittamisen puolesta. Vaikka aiempien tutkimusten lopputulokset ovat olleet 

ristiriitaisia, eikä näin ollen kumpaakaan sijoitusstrategiaa ole pystytty osoittamaan 

selkeästi toista paremmaksi, niin yleisellä tasolla hieman useampi aiheeseen liittyvistä 

aiemmista tutkimuksista näyttäisi puoltavan passiivista kulut minimoivaa 

rahastosijoittamista. Aktiivista rahastosijoittamista puoltavissa tutkimuksissa on toki 

pystytty löytämään aktiivisesti hoidettujen rahastojen tuottojen johdonmukaisuuksia, 

mutta usein vain lyhyellä noin muutaman vuoden tarkastelujaksolla. Useassa 

aiemmassa tutkimuksessa on myös pystytty osoittamaan aktiivisesti hoidettujen 

rahastojen voittavan markkinat, ennen rahastojen kulujen huomioimista, mutta 

rahastojen perimien kulujen lopulta kuitenkin syövän aktiivisen salkunhoidon tuomat 

ylituotot. Keskustelu kuitenkin jatkuu ja passiivisen kulut minimoivan 
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rahastosijoittamisen suosion kasvu sekä indeksirahastojen tarjonnan kasvu antavat 

varmasti jatkossa mahdollisuuksia entistä parempiin rahastosijoittamisen strategioita 

vertaileviin tutkimuksiin. 
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT  
 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineistoksi 

valittiin Suomeen rekisteröityjä aktiivisia sekä passiivisia kasvuosuudellisia 

osakerahastoja, joiden sijoituskohteina ovat suurten ja keskisuurten yhtiöiden 

osakkeet eri puolilta maailmaa. Rahastojen tuottohistorioita tutkittiin aikavälillä 

11.4.2011–8.4.2016. Kolmannen luvun alussa käydään tarkemmin läpi tutkimukseen 

valitut rahastot, vertailuindeksit sekä valikoitu riskitön korkotuotto. Tämän jälkeen 

käydään läpi tutkielmassa käytetyt tutkimusmenetelmät, jonka yhteydessä esitellään 

tutkielmassa käytetyt rahoitustieteen kolme keskeistä menestysmittaria: Sharpen luku, 

Treynorin luku sekä Jensenin alfa, joiden avulla rahastoja vertailtiin keskenään. 

 

3.1 Rahastot, vertailuindeksit ja riskitön tuotto 
 

Suomen osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista valittiin mukaan aktiivisiksi 

osakerahastostoiksi Nordean sekä eQ:n Suomi rahastot. Suomeen sijoittavista 

rahastoista passiivisiksi rahastoiksi puolestaan valittiin Nordea Suomi indeksirahasto 

sekä Seligson & Co:n Suomi indeksirahasto. Vertailuindeksiksi näille rahastoille 

valittiin OMX Helsinki Benchmark Cap-indeksi, joka kuvaa hyvin Helsingin pörssin 

yleistä kehitystä. Kyseisessä indeksissä yksittäisen Helsingin pörssin yhtiön osakkeen 

painoarvo on rajoitettu 10 prosenttiin indeksin markkina-arvosta.  

 

Euroopan osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista tutkielmaan valittiin mukaan 

seuraavat aktiivisesti hoidetut rahastot: Nordea Eurooppa, Aktia Eurooppa, Danske 

Invest Eurooppa, Evli Eurooppa, ja FIM Eurooppa. Passiivisiksi rahastoiksi tähän 

euroalueen ryhmään valittiin mukaan Danske Investin Eurooppa indeksirahasto, eQ:n 

Eurooppa indeksirahasto, Nordean Eurooppa indeksirahasto, OP:n Eurooppa 

indeksirahasto sekä Seligson & Co:n Eurooppa indeksirahasto. Vertailuindeksiksi 

Euroopan markkinoille sijoittaville rahastoille valittiin Euro Stoxx 50-indeksi, johon 

kuuluu 50 merkittävän euroalueen yhtiön osakkeita yhteensä 12 eri maasta 

(Osakesäästäjien Keskusliitto 2017). Indeksin voidaan katsoa antavan kattavan kuvan 

euroaleen markkinoiden yleisestä kehityksestä. 
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Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista tutkielmaan valittiin 

mukaan aktiivisiksi osakerahastoiksi seuraavat rahastot: Säästöpankki Amerikka, 

LähiTapiola USA ja Danske Invest Pohjois-Amerikka. Passiiviksi rahastoiksi mukaan 

valittiin seuraavat indeksirahastot: Danske Invest Pohjois-Amerikka indeksirahasto, 

OP-Amerikka indeksirahasto ja eQ USA indeksirahasto. Vertailuindeksiksi näille 

rahastoille valittiin Russel 1000-indeksi, joka on laajimmin käytetty indeksi kuvaamaan 

amerikkalaisten kasvuyhtiöiden kehitystä (OP 2017). Russell 1000-indeksi pitää 

sisällään 1000 markkina-arvoltaan suurinta Russell 3000-indeksin yhtiötä. Russell 

3000-indeksi koostuu 3000 suurimmasta amerikkalaisyhtiöstä, jotka muodostavat noin 

98 prosenttia Yhdysvaltain osakemarkkinoista (Osakesäästäjien Keskusliitto 2017).  

 

LähiTapiolan aktiivisesti hoidettu Japani rahasto ja eQ:n passiivinen Japani 

indeksirahasto edustavat tutkielmassa rahastoja, jotka sijoittavat Japanin 

osakemarkkinoille. Näiden vertailuindeksiksi valittiin MSCI Japani-indeksi, joka kuvaa 

kattavasti suurten ja keskisuurten yhtiöiden kehitystä Japanin osakemarkkinoilla 

(MSCI 2017a).  

 

Kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista valittiin mukaan 

aktiiviseksi rahastoksi Nordean kehittyvien markkinoiden rahasto ja passiiviseksi 

rahastoksi eQ:n kehittyvien markkinoiden indeksirahasto. Vertailuindeksinä kahdelle 

edellä mainitulle rahastolle toimi MSCI Emerging Markets-indeksi, joka pitää sisällään 

suuren ja keskisuuren sektorin yritysten osakkeita kehittyvän markkina-alueen 23 eri 

maasta (MSCI 2017b). Kaikki aineistoon valitut rahastot ovat kasvuosuudellisia 

osakerahastoja, jotka sijoittavat suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. 

 

Riskittömäksi korkotuotoksi tutkielmaan valittiin kolmen kuukauden Euriborkorko. 

Euriborkorko on korko, jolla euroalueen parhaiksi luokitellut suuret pankit antavat 

toisilleen euromääräisiä luottoja (Suomen Pankki 2017). Euriborkoron kehitys 

tutkielman tutkimusperiodilla on esitetty kuviossa 1. 
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Kuvio 1: Kolmen kuukauden Euriborkorko (Taloussanomat 2017) 

Kuviosta 1 nähdään kolmen kuukauden Euriborkoron kehitys tutkimusperiodilla. 

 

3.2 Käytetyt tutkimusmenetelmät ja menestysmittarit 

 

Tutkielmaan valittujen rahastojen sekä vertailuindeksien päivittäiset tuotot 

tutkimusperiodille 11.4.2011–8.4.2016 haettiin Datastream-ohjelman tietokannasta. 

Riskittömäksi korkotuotoksi valitun kolmen kuukauden Euriborkorkojen päivittäin 

ilmoitetut vuosinoteeraukset haettiin Suomen Pankin tietokannasta ja muutettiin 

vastaavalle päivätasolle.  

 

Rahastojen tuottohistorioiden pohjalta laskettiin rahastoille sekä vertailuindekseille 

keskimääräiset vuosituotot. Tämän lisäksi tutkittaville kohteille laskettiin päivätuottojen 

volatiliteetit, jonka pohjalta määriteltiin keskimääräiset vuosittaiset volatiliteetit. 

Matemaattisesti volatiliteetti ilmaistaan tyypillisesti sijoituskohteen tuottojen 

keskihajonnalla, eli tuottojen vaihtelulla keskiarvostaan. Luonnollisesti mitä suurempi 

on kohteen volatiliteetti, eli tuottojen vaihtelu, sitä suurempi on kohteen tuottoihin 

liittyvä epävarmuus.  

 

Tutkittavien kohteiden ylituotot määriteltiin vähentämällä kohteiden tuotoista valittu 

vastaavan hetken riskitön korkotuotto. Sharpen luvut määriteltiin jakamalla kohteiden 

keskimääräiset ylituotot niiden keskihajonnoilla. Rahastojen beta-kertoimet ja 

Jensenin alfat estimoitiin lineaarisen regression avulla niin, että selitettävänä 
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muuttujana toimi rahaston ylituotot ja selittävänä muuttujana valitun vertailuindeksin 

ylituotot. Treynorin luvut määriteltiin jakamalla portfolioiden ylituotot niille estimoiduilla 

beta-kertoimilla. 

 

Vertailuindeksejä selitetään MSCI World-indeksillä, joka kuvaa kattavasti maailman 

osakemarkkinoiden kehitystä, pitäen sisällään merkittäviä kehittyneiden markkinoiden 

suuria ja keskisuuria yrityksiä (MSCI 2017c). Vertailuindekseille estimoidut beta-

kertoimet, Treynorin luvut ja Jensenin alfat eivät ole vertailukelpoisia rahastoille 

laskettujen vastaavien tunnuslukujen kanssa, mutta näin saatiin tietoa myös 

käytettyjen vertailuindeksien riskikorjatusta suoriutumisesta. Kaikki vaadittavat 

laskutoimitukset suoritettiin Microsoft Excel-ohjelmalla. 

 

3.2.1 Sharpen luku 
 

Sharpen luku on portfolion riskikorjatuista menestysmittareista yleisimmin käytetty 

mittari. Taloustieteen Nobel-palkinnolla palkitun tutkija William F. Sharpen (1966) 

kehittämä mittari kertoo sijoituksen tuoton, joka on suhteutettu sijoituksen riskiin.  

Matetmaattisesti Sharpen luku määritellään vähentämällä sijoituksen tuotosta ensin 

riskitön korkotuotto ja jakamalla saatu ylituotto sijoituksen kokonaisriskiä kuvaavalla 

ylituottojen keskihajonnalla. Näin ollen myös epäsystemaattinen markkinoista 

riippumaton riski tulee mittarissa huomioiduksi. Matemaattinen määritelmä on esitetty 

kaavassa 2. Mitä suuremmaksi Sharpen luku muodostuu, sitä paremmin sijoitus on 

tuottanut otettuun riskiin nähden.   

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢 =  
𝑟𝑖−𝑟𝑓

𝜎𝑖
,                  (2) 

 𝑟𝑖= Portfolion keskimääräinen tuotto,  

 𝑟𝑓= Keskimääräinen riskitön korkotuotto, 

 𝜎𝑖= Portfolion ylituoton keskihajonta. 
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3.2.2 Treynorin luku 
 

Toinen hyvin yleisesti käytetty riskikorjattu menestysmittari on Treynorin luku. 

Treynorin (1965) esittämässä menestysmittarissa lasketaan samaan tapaan ensin 

sijoituksen ylituotto, kuten Sharpen luvussa, mutta saatu ylituotto jaetaan ylituottojen 

keskihajonnan sijaan portfoliolle estimoidulla beta-kertoimella. Treynorin luku ilmaisee 

siis sijoituksen ylituoton suhdetta kokonaisriskin sijasta systemaattiseen riskiin, eli 

markkinariskiin. Kuten jo tutkielman toisessa luvussa esitellyssä CAP-mallissa, myös 

Treynorin menestysmittarissa oletetaan portfolion olevan tehokkaasti hajautettu, jolloin 

markkinoiden heilahteluista riippumaton epäsystemaattinen riskin osa voidaan jättää 

huomioimatta. Treynorin luvun matemaattinen määritelmä on esitetty kaavassa 3. 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢 =  
𝑟𝑖−𝑟𝑓

𝛽𝑖
,                 (3) 

 𝑟𝑖= Portfolion keskimääräinen tuotto, 

𝑟𝑓= Keskimääräinen riskitön korkotuotto, 

𝛽𝑖= Portfolion beta-kerroin. 

 

3.2.3 Jensenin alfa 
 

Kolmas tutkielmassa käytetty riskikorjattu menestysmittari on Jensenin alfa. Jensenin 

alfan (1968) matemaattinen yhtälö muistuttaa hyvin paljon CAP-mallin yhtälöä ja 

ilmaisee, kuinka paljon portfolion tuotto poikkeaa CAP-mallin sille antamasta 

tuottoennusteesta kyseisellä riskitasolla. Positiivinen Jensenin alfa ilmaisee, että 

portfolio on tuottanut CAP-mallin sille antamaa tuottoennustetta paremmin. Jensenin 

alfan matemaattinen määritelmä on esitetty kaavassa 4. 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑓𝑎 =  𝑟𝑖 − [𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)],               (4) 

 𝑟𝑖= Portfolion keskimääräinen tuotto, 

𝑟𝑓= Keskimääräinen riskitön korkotuotto, 

𝛽𝑖= Portfolion beta-kerroin, 

𝑟𝑚= Markkinaportfolion keskimääräinen tuotto. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tutkielman neljännessä luvussa esitellään saadut tutkimustulokset. Tarkastelu 

aloitetaan osakerahastojen ja vertailuindeksien keskimääräisten vuosituottojen, 

volatiliteettien sekä Sharpen lukujen vertailulla. Tämän jälkeen rahastojen riskikorjatun 

suoriutumisen mittausta jatketaan Treynorin luvun ja Jensenin alfan avulla, käyden läpi 

myös rahastojen sekä vertailuindeksien beta-kertoimet ja regressiomallien 

selitysasteet. Tässä yhteydessä rahastot on luokiteltu omiin ryhmiinsä niiden 

maantieteellisen sijoituskohteensa mukaan, jolloin kullekin ryhmälle saatiin valittua 

oma käyttökelpoinen vertailuindeksinsä. Tutkimustulokset on esitetty taulukoissa siten, 

että ensin on esitetty kunkin maantieteellisen alueen ryhmän tunnuslukujen tulokset 

aktiivisesti hoidettujen osakerahastojen osalta, jonka jälkeen on esitetty vastaavat 

tulokset passiivisten indeksirahastojen osalta ja lopuksi on vielä esitetty kyseisen 

ryhmän vertailuindeksin tunnuslukujen tulokset.  

 

4.1 Keskimääräiset vuosituotot, keskimääräiset vuosittaiset volatiliteetit ja 

Sharpen luvut 

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 1 on esitetty aineistolle määritellyt 

keskimääräiset vuosituotot, keskimääräiset vuosittaiset volatiliteetit sekä Sharpen 

luvut. Kunkin arvon jälkeen oikealla puolella olevaan sarakkeeseen on merkitty 

rahastot suoriutumisen mukaiseen paremmuusjärjestykseen kyseisellä tunnusluvulla 

mitattuna.  
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Taulukko 1. Aineiston keskimääräiset vuosituotot, vuosittaiset volatiliteetit ja 
Sharpen luvut 

Rahasto Keskimääräinen 
vuosituotto 

Vuositason volatiliteetti Sharpen luku 

Suomi    

Nordea Suomi 2,88 % 20. 20,75 % 21. 0,22291 20. 

eQ Suomi 4,09 % 17. 21,03 % 23. 0,27614 17. 

Nordea Suomi Indeksirahasto 6,41 % 11. 20,25 % 20. 0,38403 12. 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 0,97 % 22. 21,59 % 24. 0,13880 22. 

OMX Helsinki Benchmark Cap 7,40 %  20,92 %  0,42134  

Eurooppa       

Nordea Eurooppa 3,71 % 19. 18,92 % 18. 0,26652 19. 

Aktia Eurooppa 4,17 % 16. 17,50 % 13. 0,29779 16. 

Danske Invest Eurooppa 6,69 % 10. 16,76 % 8. 0,44105 10. 

Evli Eurooppa 12,78 % 6. 15,93 % 2. 0,79188 6. 

FIM Eurooppa 4,01 % 18. 20,83 % 22. 0,27352 18. 

Danske Invest Eurooppa 
Indeksirahasto 

6,09 % 12. 17,02 % 11. 0,40485 11. 

eQ Eurooppa Indeksirahasto 5,52 % 14. 17,56 % 16. 0,36802 14. 

Nordea Eurooppa Indeksirahasto 5,30 % 15. 17,55 % 15. 0,35662 15. 

OP-Eurooppa Indeksirahasto 1,95 % 21. 17,97 % 17. 0,17861 21. 

Seligson & Co Eurooppa 
Indeksirahasto 

5,53 % 13. 17,52 % 14. 0,36888 13. 

Euro Stoxx 50 2,70 %  21,92 %  0,21457  

Pohjois-Amerikka       

Säästöpankki Amerikka 13,39 % 5. 16,41 % 3. 0,80566 3. 

LähiTapiola USA 13,48 % 4. 16,63 % 4. 0,80168 5. 

Danske Invest Pohjois-Amerikka 13,73 % 3. 16,90 % 9. 0,80409 4. 

Danske Invest Pohjois-Amerikka 
Indeksirahasto 

14,88 % 2. 16,68 % 6. 0,87062 2. 

OP-Amerikka Indeksirahasto 10,90 % 7. 16,90 % 10. 0,66026 7. 

eQ USA Indeksirahasto 15,71 % 1. 16,74 % 7. 0,90968 1. 

Russell 1000 11,26 %  15,56 %  0,72034  

Japani       

LähiTapiola Japani 7,90 % 9. 14,97 % 1. 0,54767 8. 

eQ Japani Indeksirahasto 9,07 % 8. 20,10 % 19. 0,50448 9. 

MSCI Japan 9,94 %  20,84 %  0,52641  

Kehittyvät markkinat       

Nordea Kehittyvät Markkinat -0,87 % 23. 17,17 % 12. 0,02093 23. 

eQ Kehittyvät Markkinat 
Indeksirahasto 

-1,04 % 24. 16,66 % 5. 0,00641 24. 

MSCI Emerging Markets -0,12 %  16,61 %  0,05124  
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Taulukosta 1 nähdään, että keskimääräisillä vuosituotoilla mitattuna sekä parhaiten 

että heikoiten vertailussa pärjäsivät passiiviset indeksirahastot. Aineiston rahastoista 

kaksi parhaiten tuottanutta rahastoa valitulla tutkimusperiodilla olivat passiivisia 

indeksirahastoja, mutta samalla myös heikoimman neljänneksen joukossa oli 

keskimääräisillä vuosituotoilla mitattuna enemmän passiivisia indeksirahastoja. 

Parhaimpiin keskimääräisiin vuosituottoihin ylsi eQ:n USA indeksirahasto 15,71 

prosentin tuotollaan jättäen toiseksi Danske Investin Pohjois-Amerikka 

indeksirahaston 14,88 prosentin tuoton.  Edellä mainittujen indeksirahastojen jälkeen 

seuraavat kolme rahastoa paremmuusjärjestyksessä keskimääräisten vuosituottojen 

osalta olivat puolestaan aktiivisia rahastoja. Vuosituottojen osalta aineiston rahastoista 

heikoiten suoriutui passiivinen eQ:n kehittyvien markkinoiden indeksirahasto, joka teki 

vuosittain keskimäärin 1,04 prosenttia tappiota valitulla tutkimusperiodilla. 

 

Tutkielmaan valituista Suomen markkinoille sijoittavista osakerahastoista kaikki 

hävisivät keskimääräisten vuosituottojen osalta ryhmälle valitulle OMX Helsinki 

Benchmark Cap-indeksille. Euroopan markkinoille sijoittavista rahastoista ainoastaan 

passiivinen OP:n Eurooppa indeksirahasto jäi euroalueen rahastoille valitulle Euro 

Stoxx 50-indeksille. Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista niin 

ikään vain passiivinen OP:n Amerikka indeksirahasto hävisi keskimääräisillä 

vuosituotoilla mitattuna ryhmälle valitulle Russel 1000-indeksille. Japanissa sekä 

kehittyvien maiden markkinoilla sekä aktiiviset että passiiviset osakerahastot hävisivät 

vuosituottojen osalta omille vertailuindekseilleen. Tarkasteltaessa aineiston rahastoja 

kokonaisuutena aktiivisten rahastojen vuosituottojen keskiarvo 7,16 prosenttia oli 

hieman korkeampi kuin passiivisten indeksirahastojen vuosituottojen keskiarvo 6,77 

prosenttia. 

 

Keskimääräisten vuosittaisten volatiliteettien osalta tulosten vaihteluväli ei ollut yhtä 

suuri kuin keskimääräisten vuosituottojen suhteen. Valtaosa rahastojen riskisyyttä 

kuvaavista vuosittaisista volatiliteettien arvoista sijoittui 16–18 prosentin välille. 

Volatiliteettien suhteen sekä parhaiten että heikoiten vertailussa pärjäsivät aktiivisesti 

hoidetut rahastot. Vertailuryhmän parhaan neljänneksen, eli alhaisimman volatiliteetin 

omaavat rahastot olivat kaikki aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Samalla kuitenkin myös 
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heikoimman neljänneksen joukossa oli volatiliteettien osalta enemmän aktiivisia 

rahastoja. Parhaan neljänneksen aktiivisten rahastojen jälkeen seuraavat kolme 

rahastoa paremmuusjärjestyksessä olivat passiivisia indeksirahastoja, joiden 

vuosittaisten volatiliteettien arvot olivat melko lähellä parhaan neljänneksen 

volatiliteettien arvoja. Aineiston alhaisin 14,97 prosentin vuosittainen volatiliteetti oli 

aktiivisella LähiTapiolan Japani rahastolla. Passiivisen Seligson & Co:n Suomi 

indeksirahaston 21,59 prosentin vuosittainen volatiliteetti oli puolestaan aineiston 

korkein. 

 

Suomen osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista OMX Helsinki Benchmark cap-

indeksiä paremmin vuosittaisten volatiliteettien osalta suoriutuivat passiivinen Nordean 

Suomi indeksirahasto sekä aktiivinen Nordean Suomi-rahasto. Euroopan 

osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista kaikki rahastot alittivat euroalueen 

vertailuindeksinä toimineen Euro Stoxx 50-indeksin 21,92 prosentin vuosittaisen 

volatiliteetin arvon.  Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot 

puolestaan hävisivät kaikki ryhmälle valitun Russel 1000-indeksin 15,56 prosentin 

vuosittaiselle volatiliteetille. Tutkielmaan valitut Japanin osakemarkkinoille sijoittavat 

rahastot voittivat oman vertailuindeksinä volatiliteettien osalta. Molemmat kehittyvien 

maiden osakemarkkinoille sijoittavat rahastot taas hävisivät niukasti ryhmän 

vertailuindeksin 16,61 prosentin vuosittaiselle volatiliteetille.  Aineiston passiivisesti 

hoidettujen rahastojen vuosittaisten volatiliteettien keskiarvo 18,04 prosenttia oli 

hieman korkeampi kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen 17,81 prosentin vastaava 

keskiarvo.  

 

Tutkittaessa rahastojen riskikorjattua suoriutumista Sharpen luvun avulla, joka mittaa 

rahastojen ylituottojen suhdetta niiden volatiliteettiin, huomataan tuloksista, että 

parhaiten vertailussa pärjäsivät samat passiiviset eQ:n USA indeksirahasto sekä 

Danske Investin Pohjois-Amerikka indeksirahasto, jotka olivat yltäneet myös 

korkeimpiin vuosituottoihin. Näiden kahden passiivisen rahaston jälkeen 

paremmuusjärjestyksessä seuraavat neljä rahastoa olivat puolestaan aktiivisesti 

hoidettuja rahastoja. Kuten keskimääräisten vuosituottojen suhteen, myös Sharpen 

lukujen osalta heikoimman neljänneksen joukossa oli jälleen enemmän passiivisia 
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indeksirahastoja. Aineiston korkein Sharpen luku 0,90968 kuului siis jo edellä 

mainitulle passiiviselle eQ:n USA indeksirahastolle. Vertailuryhmän heikoin Sharpen 

luku 0,00641 kuului eQ:n kehittyvien maiden markkinoiden indeksirahastolle. 

 

Sharpen luvulla mitattuna Suomen osakemarkkinoille sijoittavat rahastot jäivät kaikki 

OMX Helsinki Benchmark cap-indeksin Sharpen luvulle, joka oli 0,42134. Euroopan 

osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista ainoastaan passiivinen OP:n Eurooppa 

indeksirahasto hävisi niukasti Euro Stoxx 50-indeksin 0,21457 Sharpen luvulle. 

Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla niin ikään vain passiivinen OP:n Amerikka 

indeksirahasto hävisi ryhmälle valitun vertailuindeksin Sharpen luvulle. Russel 1000-

indeksin Sharpen luku oli 0,72034. Japanin osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista 

aktiivinen LähiTapiolan Japani rahasto päihitti Sharpen luvun osalta ryhmänsä 

vertailuindeksin arvon. Passiivinen eQ:n Japani indeksirahasto puolestaan hävisi 

MSCI Japani-indeksin Sharpen luvulle, joka oli 0,52641. Kehittyvien maiden 

osakemarkkinoille sijoittavat rahastot hävisivät molemmat ryhmänsä vertailuindeksin 

Sharpen luvulle 0,05124. Koko aineiston passiivisten rahastojen Sharpen lukujen 

keskiarvo 0,42927 oli hieman alhaisempi kuin aktiivisten rahastojen Sharpen lukujen 

keskiarvo 0,46249. 

 

Vertailtaessa eri osakemarkkinoiden suoriutumista keskenään, taulukosta 1 nähdään, 

että aineiston rahastoista viisi korkeimpiin vuosituottoihin yltänyttä rahastoa olivat 

kaikki Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja. Pohjois-Amerikan 

osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen vuosituottojen keskiarvo oli 13,68 prosenttia. 

Toiseksi paras vuosituottojen keskiarvo oli Japanin osakemarkkinoille sijoittavilla 

rahastoilla, joka oli 8,48 prosenttia. Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittavat 

rahastot suoriutuivat parhaiten myös vuosittaisella volatiliteetilla ja Sharpen luvulla 

mitattuna. Kyseisen ryhmän rahastojen vuosittaisten volatiliteettien keskiarvo oli 16,71 

prosenttia ja Sharpen lukujen keskiarvo puolestaan 0,80867. Toiseksi parhaiten 

volatiliteettien osalta suoriutuivat kehittyvien maiden osakemarkkinoille sjioittavat 

rahastot, joiden vuosittaisten volatiliteettien keskiarvo oli tutkimusperiodilla 16,91 

prosenttia. Sharpen lukujen osalta toiseksi parhaiten menestyivät taas Japanin 

osakemarkkinoille sijoittava rahastot, joiden Sharpen lukujen keskiarvo oli 0,52607. 
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4.2 Treynorin luvut, Jensenin alfat, beta-kertoimet ja regressiomallien 

selitysasteet 

 

Seuraavaksi tarkastellaan rahastojen riskikorjattua suoriutumista Treynorin lukujen ja 

Jensenin alfojen avulla. Rahastot on jaettu omiin ryhmiinsä niiden sijoituskohteen 

markkina-alueen mukaan, jolloin tarvittavat tunnusluvut pystyttiin estimoimaan 

käyttökelpoisen vertailuindeksin toimiessa selittävänä muuttujana. Tutkittavien 

rahastojen suoriutumista tarkastellaan siis Treynorin lukujen ja Jensenin alfojen osalta 

ryhmien sisäisellä vertailulla.  

 

Taulukko 2. Suomen markkinoille sijoittavien rahastojen Treynorin luvut, 

Jensenin alfat, beta-kertoimet ja regressiomallien selitysasteet  

Rahasto Treynorin luku Jensenin alfa Beta 𝑹𝟐 

Suomi      

Nordea Suomi 0,05207 3. -3,20530 % 3. 0,88820 0,80232 

eQ Suomi 0,05914 2. -2,84900 % 2. 0,98185 0,95439 

Nordea Suomi 
indeksirahasto 

0,08966 1. 0,13056 % 1. 0,86733 0,80311 

Seligson & Co Suomi 
Indeksirahasto 

0,04001 4. -3,60549 % 4. 0,74889 0,52676 

OMX Helsinki 
Benchmark Cap 

0,08485  -3,16450 %  1,03891 0,47740 

 

Taulukossa 2 on esitetty Suomen osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen ja 

vertailuindeksin Treynorin luvut, Jensenin alfat, beta-kertoimet sekä regressiomallien 

selitysasteet. Lukuun ottamatta Seligson & Co:n Suomi indeksirahastoa, kaikkien 

rahastojen regressiomallit ja rahastoille estimoidut beta-kertoimet olivat tilastollisesti 

merkitseviä yhden prosentin riskitasolla. Seligson & Co:n Suomi indeksirahaston 

kohdalla myös regressiomallin selitysaste jäi ryhmän alhaisimmaksi noin 52 

prosenttiin, jota voidaan kuitenkin vielä pitää kohtuullisen hyvänä. Muiden mallien 

selitysasteet olivat korkeita 80 – 95 prosentin luokkaa, joten valitun vertailuindeksin 

voidaan sanoa selittäneen ryhmän rahastojen tuottoja pääosin erittäin hyvin. Ryhmän 

rahastoille estimoidut alfat eivät olleet tilastollisesti merkitseviä viiden prosentin 
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riskitasolla. Ainoastaan Nordean Suomi indeksirahaston estimoitu alfa oli positiivinen, 

eli se onnistui tuottamaan CAP-mallin ennustetta paremmin, mutta ainoastaan hyvin 

niukasti. Kyseinen passiivinen indeksirahasto menestyi kuitenkin ryhmänsä parhaiten 

0,08966 Treynorin luvullaan ja 0,13056 prosentin Jensenin alfallaan. Heikoiten 

suoriutui ryhmän toinen passiivinen rahasto Seligson & Co Suomi indeksirahasto. 

Suoriutumisjärjestys Treynorin luvulla ja Jensenin alfalla mitattuna oli Suomen 

osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen osalta sama kuin keskimääräisillä 

vuosituotoilla ja Sharpen luvulla mitattuna.  

 

Taulukko 3. Euroopan markkinoille sijoittavien rahastojen Treynorin luvut, 

Jensenin alfat, beta-kertoimet ja regressiomallien selitysasteet  

Rahasto Treynorin luku Jensenin alfa Beta 𝑹𝟐 

Eurooppa     

Nordea Eurooppa 0,07452 8. 1,86096 % 8. 0,67677 0,61433 

Aktia Eurooppa 0,10478 4. 2,87235 % 7. 0,49726 0,38790 

Danske Invest Eurooppa 0,16813 2. 5,32625 % 2. 0,43978 0,33051 

Evli Eurooppa 0,21581 1. 9,86397 %* 1. 0,58439 0,64665 

FIM Eurooppa 0,06300 9. 1,44531 % 9. 0,90424 0,90511 

Danske Invest Eurooppa 
Indeksirahasto 

0,10374 5. 3,76698 % 4. 0,66411 0,73140 

eQ Eurooppa 
Indeksirahasto 

0,08772 7. 2,99911 % 6. 0,73682 0,84527 

Nordea Eurooppa 
Indeksirahasto 

0,09765 6. 3,24573 % 5. 0,64108 0,64054 

OP-Eurooppa 
Indeksirahasto 

0,04164 10. -0,41446 % 10. 0,77085 0,88340 

Seligson & Co Eurooppa 
Indeksirahasto 

0,12902 3. 4,10730 % 3. 0,50090 0,39261 

Euro Stoxx 50 0,04166  -8,31292 %  1,12867 0,51358 

* = Alfa tilastollisesti merkitsevä 5 % riskitasolla 

 

Taulukossa 3 on esitetty tutkielmaan valittujen Euroopan osakemarkkinoille sijoittavien 

rahastojen Treynorin luvut, Jensenin alfat, beta-kertoimet sekä regressiomallien 

selitysasteet. Ryhmän regressiomallit sekä rahastoille estimoidut beta-kertoimet olivat 

tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin riskitasolla. Regressiomallien selitysasteet 
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vaihtelivat noin 33 prosentista noin 90 prosenttiin. Valtaosa selitysasteista oli kuitenkin 

yli 60 prosenttia, joten Euro Stoxx 50-indeksin voidaan sanoa selittäneen ryhmän 

rahastojen tuottoja kohtuullisen hyvin. 

 

Treynorin lukujen sekä Jensenin alfojen osalta parhaiten tarkasteluperiodilla 

suoriutuivat aktiiviset Evlin Eurooppa sekä Danske Investin Eurooppa rahastot, jättäen 

kolmanneksi passiivisen Seligson & Co:n Eurooppa indeksirahaston. Heikoiten 

puolestaan suoriutuivat passiivinen OP:n Eurooppa indeksirahasto sekä aktiiviset 

FIM:n Eurooppa ja Nordean Eurooppa rahastot. Selkeästi parhaiten vertailussa pärjäsi 

aktiivisesti hoidettu Evlin Eurooppa rahasto, joka sai Treynorin luvukseen 0,21581 ja 

Jensenin alfakseen 9,86397 prosenttia. Rahastolle estimoitu alfa oli myös aineiston 

ainoa tilastollisesti merkitsevä alfan arvo viiden prosentin riskitasolla mitattuna. 

Ryhmän heikoiten suoriutuneen passiivisen OP:n Eurooppa indeksirahaston Jensenin 

alfan arvo -0,41446 prosenttia oli ryhmän ainoa negatiivinen alfa, eli kyseinen rahasto 

tuotti CAP-mallin ennustetta heikommin valitulla tutkimusperiodilla.  

 

Taulukko 4. Pohjois-Amerikan markkinoille sijoittavien rahastojen Treynorin 

luvut, Jensenin alfat, beta-kertoimet ja regressiomallien selitysasteet  

Rahasto Treynorin luku Jensenin alfa Beta 𝑹𝟐 

Pohjois-Amerikka     

Säästöpankki Amerikka 0,23853 1. 6,98347 % 1. 0,55433 0,27851 

LähiTapiola USA 0,15357 5. 3,56075 % 5. 0,86808 0,66531 

Danske Invest Pohjois-
Amerikka 

0,15466 
 

4. 3,69949 % 
 

4. 0,87836 
 

0,65982 

Danske Invest Pohjois-
Amerikka Indeksirahasto 

0,17727 3. 5,30145 % 
 

3. 0,81907 
 

0,58882 
 

OP-Amerikka 
Indeksirahasto 

0,12877 
 

6. 1,40539 % 
 

6. 0,86649 
 

0,64185 
 

eQ USA Indeksirahasto 0,17880 2. 5,64226 % 2. 0,85161 0,63190 

Russell 1000 0,12516  0,88583 %  0,89921 0,64132 
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Taulukossa 4 on esitetty tutkielmaan valittujen Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille 

sijoittavien rahastojen tutkimustulokset Treynorin lukujen, Jensenin alfojen, beta-

kertoimien sekä regressiomallien selitysasteiden osalta. Myös tämän ryhmän 

regressiomallit ja rahastoille estimoidut beta-kertoimet olivat tilastollisesti merkitseviä 

yhden prosentin riskitasolla. Mallien selitysasteet olivat pääosin noin 60 prosentin 

luokkaa. Lukuun ottamatta Säästöpankin Amerikka rahaston regressiomallin 

selitysastetta, joka jäi hieman alhaisemmaksi, noin 28 prosenttiin. Kokonaisuudessaan 

Russell 1000-indeksin voidaan kuitenkin sanoa selittäneen ryhmään valittujen 

rahastojen tuottoja kohtuullisen hyvin.  

 

Ryhmän rahastojen alfat olivat kaikki positiivisia, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä 

viiden prosentin riskitasolla. Parhaiten vertailussa pärjäsi aktiivinen Säästöpankin 

Amerikka rahasto 0,23853 Treynorin luvullaan ja 6,98347 prosentin alfallaan. 

Heikoiten puolestaan suoriutui passiivinen OP:n Amerikka indeksirahasto 0,12877 

Treynorin luvullaan ja 1,40539 prosentin alfallaan. Tarkasteltaessa Pohjois-Amerikan 

osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja omana ryhmänään, ainoastaan aktiivisesti 

hoidettu Säästöpankin Amerikka rahasto menestyi ryhmän kesken paremmin 

Treynorin luvulla ja Jensenin alfalla mitattuna, kuin Sharpen luvulla mitattuna. Muilta 

osin ryhmän rahastojen suoriutumisjärjestys oli samankaltainen kuin Sharpen lukujen 

osalta.   

 

Taulukko 5. Japanin markkinoille sijoittavien rahastojen Treynorin luvut, 

Jensenin alfat, beta-kertoimet ja regressiomallien selitysasteet  

Rahasto Treynorin luku Jensenin alfa Beta 𝑹𝟐 

Japani      

LähiTapiola Japani 0,13613 1. 1,54408 % 1. 0,60222 0,70218 

eQ Japani Indeksirahasto 0,11329 2. 0,25101 % 2. 0,89480 0,86017 

MSCI Japani 0,24622  5,87461 %  0,44874 0,08987 
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Taulukosta 5 on nähtävissä Japanin osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen 

Treynorin luvut, Jensenin alfat, beta-kertoimet ja regressiomallien selitysasteet. Myös 

Japanin markkinoille sijoittavien rahastojen regressiomallit sekä rahastoille estimoidut 

beta-kertoimet olivat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin riskitasolla. 

Regressiomallien selitysasteet olivat varsin hyvällä tasolla, eli valittu vertailuindeksi 

onnistui selittämään ryhmän rahastojen tuottoja hyvin. 

 

Japanin osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista paremmin vertailussa suoriutui 

aktiivisesti hoidettu LähiTapiolan Japani rahasto 0,13613 Treynorin luvullaan ja 

1,54408 prosentin Jensenin alfan arvollaan. Näin oli Japanin osakemarkkinoille 

sijoittavien rahastojen kesken myös Sharpen luvulla mitattuna. Ryhmän rahastojen 

positiiviset alfat eivät olleet tilastollisesti merkitseviä viiden prosentin riskitasolla. 

 

Taulukko 6. Kehittyvien maiden markkinoille sijoittavien rahastojen Treynorin 

luvut, Jensenin alfat, beta-kertoimet ja regressiomallien selitysasteet  

Rahasto Treynorin luku Jensenin alfa Beta 𝑹𝟐 

Kehittyvät Markkinat     

Nordea Kehittyvät 
Markkinat 

0,00384 
 

1. -0,56190 % 
 

1. 0,93372 
 

0,81596 

eQ Kehittyvät Markkinat 
Indeksirahasto 

0,00109 
 

2. -0,85840 % 
 

2. 0,97827 
 

0,95097 
 

MSCI Emerging Markets 0,01191 
 

 -8,56340 % 
 

 0,82817 
 

0,48135 
 

 

Viimeisenä tarkastellaan kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen 

Treynorin lukuja, Jensenin alfoja, beta-kertoimia ja regressiomallien selitysasteita, 

jotka on esitetty taulukossa 6. Molemmat regressiomallit sekä rahastoille estimoidut 

beta-kertoimet olivat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin riskitasolla. Myös tässä 

ryhmässä regressiomallien selitysasteet olivat korkeita, joten valittu vertailuindeksi 

onnistui selittämään ryhmän rahastojen tuottoja hyvin. 
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Kehittyvien maiden osakemarkkinoille markkinoille sijoittavista rahastoista Treynorin 

luvulla sekä Jensenin alfalla mitattuna aktiivinen rahasto, eli Nordean Kehittyvät 

Markkinat rahasto pärjäsi vertailussa paremmin, vaikkakin hyvin niukasti. Kummankin 

rahaston alfat jäivät negatiivisiksi, eivätkä myöskään olleet tilastollisesti merkitseviä 

viiden prosentin riskitasolla.  

 

Aiemmat tutkimustulokset aiheesta ovat olleet ristiriitaisia. Myös tämän tutkielman 

sisäiset tutkimustulokset osoittautuivat ristiriitaisiksi, eikä selkeää johtopäätöstä 

aktiivisten tai passiivisten osakerahastojen paremmasta suoriutumisesta suhteessa 

toisiinsa voida saatujen tutkimustulosten perusteella tehdä. Keskimääräisten 

vuosituottojen ja Sharpen lukujen osalta koko aineiston rahastoista kaksi parasta 

rahastoa olivat passiivisia indeksirahastoja, mutta samalla myös heikoimman 

neljänneksen joukossa oli keskimääräisten vuosituottojen ja Sharpen lukujen osalta 

enemmän passiivisia indeksirahastoja. Keskimääräisten vuosittaisten volatiliteettien 

osalta puolestaan sekä parhaiten että heikoiten vertailussa pärjäsivät aktiivisesti 

hoidetut rahastot. Aineiston parhaan neljänneksen, eli alhaisimman volatiliteetin 

omaavat rahastot olivat kaikki aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Samalla kuitenkin myös 

heikoimman neljänneksen joukossa oli volatiliteettien osalta enemmän aktiivisia 

rahastoja. 

 

Tutkimustulokset Treynorin lukujen ja Jensenin alfojen osalta eivät myöskään antaneet 

selkeitä viitteitä aktiivisten tai passiivisten rahastojen paremmasta suoriutumisesta 

suhteessa toisiinsa.  Suomen osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen kesken 

parhaiten Treynorin lukujen ja Jensenin alfojen osalta vertailussa pärjäsi passiivinen 

indeksirahasto, mutta samalla heikoiten suoriutui ryhmän toinen passiivinen 

indeksirahasto. Euroopan osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen kesken parhaiten 

pärjäsivät puolestaan aktiivisesti hoidetut rahastot, mutta myös heikoiten 

suoriutuneiden joukossa oli aktiivisia rahastoja, kun passiiviset indeksirahastot olivat 

paremmuusjärjestyksessä pääosin ryhmän keskitasolla. Pohjois-Amerikan 

osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen kesken Treynorin lukujen ja Jensenin alfojen 

osalta parhaiten suoriutui aktiivisesti hoidettu rahasto, mutta 

paremmuusjärjestyksessä seuraavat kaksi rahastoa olivat puolestaan passiivisia 
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indeksirahastoja. Treynorin lukujen ja Jensenin alfojen osalta sekä aineiston Japanin 

ryhmän että kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen ryhmän 

kesken paremmin vertailussa pärjäsivät aktiivisesti hoidetut rahastot, mutta ainoastaan 

hyvin niukasti paremmin. 

 

Tutkimustuloksista kuitenkin ilmeni, että eri osakemarkkinoista valitulla 

tutkimusperiodilla parhaiten suoriutuivat Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille 

sijoittavat rahastot. Kyseiset osakerahastot tuottivat kokonaisuutena selkeästi 

parhaimmat keskimääräiset vuosituotot. Tämän lisäksi ryhmän rahastojen 

vuosittaisten volatiliteettien keskiarvo oli kaikista alhaisin. Pohjois-Amerikan 

osakemarkkinoille sijoittavat rahastot suoriutuivat parhaiten myös Sharpen luvulla 

mitattuna. 

 

Sijoittajan olisi siis valitulla tarkasteluperiodilla kannattanut suosia Pohjois-Amerikan 

markkinoille sijoittavia rahastoja. Osakekurssien hyvää kehitystä selittää varmasti 

osittain Yhdysvaltojen raju määrällinen elvytys finanssikriisin jälkeen, josta osa on 

varmasti kanavoitunut myös osakemarkkinoille. Tämän lisäksi alhainen korkotaso on 

tehnyt osakesijoituksista houkuttelevampia suhteessa korkosijoituksiin ja talletuksiin. 

 

Finanssikriisin vaikutukset kantautuivat myös Suomeen ja muualle Eurooppaan, jonka 

lisäksi myös eurokriisiin ajautuminen varmasti osin selittää euroalueen 

osakemarkkinoiden heikkoa kehitystä tutkimusperiodilla. Määrällinen elvytys ei 

myöskään ole ollut yhtä voimakasta kuin Yhdysvalloissa. Japanin osakemarkkinoiden 

kehitystä tutkimusperiodilla selittää elvyttävän rahapolitiikan lisäksi myös tehdyt 

talouden rakenneuudistukset. Japanin jenin heikentyminen suhteessa Yhdysvaltain 

dollariin on osaltaan piristänyt maan osakemarkkinoita. 

 

Ainoa tappiota tehnyt markkina-alue oli kehittyvien maiden osakemarkkinat, jonka 

kehitykseen on vaikuttanut öljyn hinnan romahtaminen tarkasteluperiodilla. Tämän 

lisäksi länsimaiden talouksien heikko kehitys yleisellä tasolla on osaltaan vaikuttanut 

kehittyvien maiden markkinoiden vaisuun kehitykseen valitulla tutkimusperiodilla. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin ovatko Suomeen rekisteröidyt aktiiviset 

osakerahastot olleet rahastosijoittajalle parempi sijoitusvaihtoehto verrattuna 

passiivisiin indeksirahastoihin aikavälillä 11.4.2011–8.4.2016. Asiaa tutkittiin 

vertailemalla keskenään 24 rahaston keskimääräisiä vuosituottoja sekä 

keskimääräisiä vuosittaisia volatiliteetteja. Lisäksi vertailun yhteydessä tarkasteltiin 

rahastojen riskikorjattua menestymistä Sharpen luvun, Treynorin luvun sekä Jensenin 

alfan avulla.  Tämän lisäksi tutkittiin, minkä maantieteellisen alueen osakemarkkinat 

ovat olleet rahastosijoittajalle kannattavin vaihtoehto samalla tutkimusperiodilla.  

 

Aiemmat tutkimustulokset aktiivisen ja passiivisen sijoitusstrategian paremmuuden 

kesken ovat olleet ristiriitaisia. Näyttöä on löydetty sen puolesta, että aktiiviset rahastot 

ovat usein hävinneet vertailuindekseilleen rahastojen perimien kulujen verran ja 

joissain tutkimuksissa jopa ennen kulujen huomioimista. Löytyy kuitenkin myös 

päinvastaisia tutkimustuloksia, joiden mukaan aktiiviset rahastot ovat voittaneet 

vertailuindeksinsä myös jopa kulujen huomioimisen jälkeen.  

 

Myös tämän tutkielman tutkimustulokset olivat ristiriitaisia, eikä tutkimustulosten 

pohjalta voida tehdä selkeää johtopäätöstä siitä, kumpi sijoitusstrategia olisi ollut 

valitulla tutkimusperiodilla selvästi parempi vaihtoehto. Keskimääräisillä vuosituotoilla 

ja Sharpen luvulla mitattuna sekä parhaiten että heikoiten menestyivät passiiviset 

indeksirahastot. Keskimääräisten vuosittaisten volatiliteettien osalta parhaiten 

vertailussa pärjäsivät puolestaan aktiiviset rahastot, mutta samalla myös heikoimmin 

suoriutuneen neljänneksen joukossa oli volatiliteettien osalta enemmän aktiivisia 

rahastoja. Myöskään Treynorin lukujen tai Jensenin alfojen osalta saadut 

tutkimustulokset eivät antaneet selkeitä viitteitä aktiivisten tai passiivisten rahastojen 

paremmasta suoriutumisesta suhteessa toisiinsa.  
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Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan alleviivata kysymystä siitä, kannattaako 

rahastosijoittajan maksaa korkeampia kuluja aktiivisesta salkunhoidosta, kun selkeää 

näyttöä aktiivisten rahastojen paremmuudesta ei pystytty osoittamaan edes ennen 

rahastojen perimien kulujen huomioimista.  

 

Tutkimustuloksista kuitenkin ilmeni, että Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille 

sijoittavat rahastot pärjäsivät vertailussa selkeästi paremmin kuin Suomen, Euroopan, 

Japanin tai kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittavat rahastot. Pohjois-

Amerikan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot tuottivat kokonaisuutena selkeästi 

parhaimmat keskimääräiset vuosituotot. Tämän lisäksi Pohjois-Amerikan 

osakemarkkinoille sijoittavat rahastot suoriutuivat vertailussa parhaiten myös 

keskimääräisellä vuosittaisella volatiliteetilla ja Sharpen luvulla mitattuna. 

Rahastosijoittajan olisi siis valitulla tutkimusperiodilla kannattanut suosia Pohjois-

Amerikan osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja. 

 

Passiivisen kulut minimoivan indeksisijoittamisen suosion kasvu ja indeksirahastojen 

tarjonta on ollut viime aikoina nousujohteista. Tulevaisuudessa aihetta olisi 

mielenkiintoista tutkia pidemmällä tutkimusperiodilla ja laajemmalla aineistolla, 

indeksirahastojen tarjonnan kasvettua. Tämän lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, 

nouseeko passiiviset indeksirahastot selkeästi paremmaksi sijoitusvaihtoehdoksi, kun 

rahastojen perimät kulut otetaan huomioon. Jatkotutkimuksessa olisi myös 

mielenkiintoista tutkia aktiivisten rahastojen todellista aktiivisuutta hyödyntämällä 

Cremersin ja Petäjistön (2009) kehittämää aktiivisuusosuus-mittaria. 
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