
 

 

 

LUT-kauppakorkeakoulu 

Kauppatieteiden kandidaatintutkielma 

Talousjohtaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin pörssin toimialat sijoituskohteina vuosina 2009-2018 
Helsinki stock exchange industries as investments in 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6.1.2020 

Tekijä: Petrus Halkola 

Ohjaaja: Timo Leivo 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä:    Petrus Halkola 

Tutkielman nimi:  Helsingin pörssin toimialat sijoituskohteina vuosina 2009-2018 

Akateeminen yksikkö: LUT-kauppakorkeakoulu 

Koulutusohjelma:  Kauppatieteet, Talousjohtaminen 

Ohjaaja:   Timo Leivo 

Hakusanat:   Sijoittaminen, toimialavaikutukset, Helsingin pörssi, osake-

tuotot 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan Helsingin pörssin eri toimialoihin sijoittavien 

portfolioiden suoriutumista vuosina 2009-2018. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena 

tutkimuksena käyttäen Datastream-tietokannasta haettua aikasarjadataa osakkeiden 

arvonkehityksestä. Tavoitteena oli tutkia, mitkä toimialat Suomen osakemarkkinoilla 

tuottivat ajanjaksolla parhaiten ja huonoiten sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mi-

tattuna. 

 

Muodostettuja portfolioita oli luokitusten mukaisesti kymmenen ja näiden lisäksi tutki-

muksessa oli mukana verrokki-indekseinä Helsingin pörssiä kuvaava indeksi ja glo-

baaleja osakemarkkinoita kuvaava indeksi. Menestysmittareina käytettiin raakatuot-

toja, sharpen-, sortinon- ja treynorin indeksiä sekä jensenin alfaa. Lisäksi portfolioiden 

riskiä tarkasteltiin volatiliteetilla mitattuna. Tutkielman alussa esitellään myös taustalla 

vaikuttava teoria, erityisen tärkeänä osana toimialavaikutukset. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat varsin samankaltaisia, kuin esitellyissä aiemmissa tutkimus-

tuloksissa, joka indikoi, että tietyt toimialat tuottavat säännönmukaisesti paremmin kuin 

niiden teorian mukaan tulisi tuottaa. Yhtäläisyyttä aiempiin tutkimuksiin havaittiin sekä 

parhaiten, että huonoiten menestyneiden toimialojen joukossa. Suomen osakemarkki-

noilla parhaiten menestyviä toimialoja olivat terveydenhuolto, öljy ja kaasu sekä tieto-

liikennepalvelut. Huonoiten menestyneitä toimialoja olivat kulutuspalvelut ja perusteol-

lisuus. Huomionarvoisena seikkana kaikki, paitsi kaksi huonointa toimialaa, tuottivat yli 

CAP-mallin ennakoiman tason. Raakatuotoilla mitattuna markkinaportfolion tuotto 

asettui kuitenkin lähes joukon keskiväliin. 
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The purpose of this bachelor’s thesis is to study the performance of industry specific 

portfolios constructed from stocks listed in the Helsinki stock exchange during the 

years 2009-2018. The study was performed as a quantitative research using time-se-

ries data of stock values. The data was sourced from Thomson Reuters Datastream -

database. Goal of the study was to find which industries in Helsinki stock exchange 

performed the best and the worst both in absolute and relative terms. 

 

Ten portfolios were constructed according to ICB-classifications and in addition to 

these, two benchmark indices representing overall performance of Helsinki stock ex-

change and global stock markets were included. Performance measures used were 

raw returns, Jensen’s alpha, Sharpe-, Sortino-, and Treynor ratio. Volatility was used 

as the measure of risk. Most important background theories are introduced in the be-

ginning of the thesis, with special emphasis on industry effects. 

 

The results found were similar to earlier studies. This indicates, that some industries 

regularly perform better than suggested by financial theory. Similarity to earlier studies 

were found in the best and worst performing industries. Best performing industries in 

the Helsinki stock exchange were healthcare, oil and gas and telecommunications. 

Worst performing industries were consumer services and basic materials. Notably all 

industries apart from the two worst ones, performed better than estimated by the 

CAPM. Measuring by raw returns, almost half of the portfolios performed better than 

the market portfolio.  
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1. Johdanto  

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee sijoittamista Suomen osakemarkkinoilla. Tutkiel-

man aiheena on Helsingin pörssin eri toimialojen suoriutumisen tarkastelu. Ideana on 

suorittaa katsaus Helsingin pörssiin viimeisen 10 kokonaisen vuoden ajalta, eli vuosina 

2009-2018, ja tutkia miten eri toimialat ovat menestyneet sekä toisiinsa nähden, että 

Helsingin pörssin kokonaiskehitykseen ja globaaleiden markkinoiden kehitystä kuvaa-

vaan indeksiin. 

 

Helsingin pörssissä toimialat on jaettu ICB-luokituksen mukaan (industry classification 

benchmark). ICB-luokitus jakaa sen yhtiöt sen mukaan, mistä pääosa tuloista yhtiölle 

tulee. Helsingin pörssissä on seuraavat toimialat: Öljy ja kaasu, perusteollisuus, teolli-

suustuotteet ja -palvelut, kulutustavarat, terveydenhuolto, kulutuspalvelut, tietoliiken-

nepalvelut, yleishyödylliset palvelut, rahoitus ja viimeisenä teknologia. (Pörssisäätiö 

2019) 

 

Ollakseen pieni markkina maailmalla, Helsingin pörssistä löytyy kuitenkin varsin moni-

puolisesti erilaisia yhtiöitä perusteollisuuden metsä- ja kaivosyhtiöistä korkean tekno-

logian yhtiöihin kuten Nokiaan ja F-secureen. Haittapuolena pörssin koosta johtuen 

jotkin toimialat ovat varsin pieniä, esimerkiksi öljyn ja kaasun toimialaan kuuluu vain 

Neste. Helsingin pörssissä suurimpia toimialoja markkina-arvolla mitattuna ovat perin-

teisesti olleet teollisuustuotteet ja -palvelut, sekä perusteollisuuden sektori. Teollisuus-

tuotteet ja -palvelut on tutkimusajanjaksolla ollut myös yhtiöiden määrällä mitattuna 

suurin. 

 

Tutkimusajanjaksolle sijoittuu mielenkiintoisia tapahtumia, kuten vuosien 2007-2009 

finanssikriisi, joka vaikutti negatiivisesti koko maailman sekä Suomen osakemarkkinoi-

hin, mutta erityisesti esimerkiksi globaalin kysynnän heikkenemisen vuoksi varsin vien-

tivetoiseen suomalaiseen teollisuuteen (Yle 2016). Finanssikriisin jälkipyykkinä alkanut 

euroalueen velkakriisi on myös ajanjaksolla rahoitusmarkkinoihin vaikuttanut häiriöte-

kijä (The Balance 2019).  
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Vuonna 2008 Tekniikka&Talous lehti uutisoi, että EU:n päästökauppajärjestelmä kuop-

paa suomalaisen teollisuuden syömällä liikevoitot pois paljon päästäviltä yrityksiltä. 

Samalla myös ennustettiin paperitehtaiden jatkavan sulkeutumisiaan ja uusien inves-

tointien katoamista. (Tekniikka&Talous 2008) Näin ei kuitenkaan ole käynyt, kuten ny-

kypäivänä tiedämme. Jonkinlaista vaikutusta tällä kuitenkin voidaan olettaa olleen esi-

merkiksi Nesteeseen ja SSAB:hen, jotka omistavat Suomen kaksi suurinta yksittäistä 

päästölähdettä (Energiavirasto 2019). 

 

Teknologiapuolellakin suuria muutoksia löytyy, esimerkkinä Nokian luisuminen ja sen 

matkapuhelinliiketoiminnan myynti. (Tekniikka&Talous 2014) Kyseessä on niin suuren 

kokoluokan yhtiö, että sen kurssiheilahtelut näkyvät myös koko toimialan kehityksessä. 

Turbulenssia Helsingin markkinoilta siis tutkimusajanjaksolta löytyy. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole kuitenkaan varsinaisesti tutkia edellä esitettyjä 

ilmiöitä, mutta ne on hyvä tunnistaa taustatekijöiksi markkinoilla. Tutkimuksen ideana 

on keskittyä ennemminkin toimialojen suoriutumisen tutkimiseen sijoittajan kannalta 

tilastopohjaisesti, sekä raakatuottojen ja kuvaajien analysoinnin avulla että perinteisiä 

rahoituksen teorioita ja analyysimenetelmiä tai -mittareita käyttäen. 

 

Aihetta on mielenkiintoista tutkia, sillä Helsingin pörssi on maailmankartalla esimerkiksi 

Saksaan tai Yhdysvaltoihin verrattuna varsin pieni ja vähemmin tutkittu markkina, joten 

tällä työllä saadaan lisättyä tietoa kotimaisista markkinoista ja sen sisällä olevista toi-

mialaeroista. Saatu tieto on myös erityisen tuoretta tutkimusajanjakson takia ja sitä 

voidaan mahdollisesti hyödyntää arvioitaessa toimialojen kehityssuuntia sijoitustuo-

toissa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten toimialakohtaiset portfoliot ovat menesty-

neet vuosina 2009-2018. Menestymisen mittaamiseen käytetään hyödyksi myös ver-

tailuindeksejä, eli pörssin kokonaiskehitystä kuvaavaa sekä maailmanmarkkinoiden 

kehitystä kuvaavaa indeksiä.  
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Tavoitteen saavuttamiseksi on muotoiltu seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

Pääkysymys: 

• Miten Helsingin pörssin eri toimialoihin sijoittavat portfoliot ovat menes-

tyneet vuosina 2009-2018? 

 

Alakysymykset: 

• Miten portfoliot ovat tuottaneet valittuihin verrokkeihin nähden? 

• Ovatko portfoliot ali- tai yliarvostettuja? 

• Kuinka volatiileja sijoituskohteita portfoliot ovat olleet? 

• Onko portfolioiden kehityksessä havaittavissa nousu- tai laskujohteista 

trendiä? 

• Mikä portfolioista on menestynyt parhaiten/huonoiten tutkimusajanjak-

solla? 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 
 

Tämä tutkielma rakentuu viidestä pääosasta, jotka ovat johdanto, teoreettinen viiteke-

hys, aineiston ja tutkimusmenetelmien esittely, tulokset ja yhteenveto & johtopäätök-

set. Tutkielma on rajattu edellä esitetyn ajanjakson lisäksi vain Helsingin pörssin pää-

listan yhtiöihin. Lisäksi tapauksissa, joissa yhtiöllä on useampi osakesarja kaupan-

käynnin kohteena, käytetään suuremman vaihdon omaavaa sarjaa.  

 

Käytettävät tuottotiedot haetaan kuukausikohtaisesti, sillä kymmenen vuoden ajanjak-

solla kuukausidata on riittävän laaja tutkimuksen toteuttamiseksi. Toimialaportfolioiden 

päivitys tehdään kerran vuodessa, jotta saadaan huomioitua muun muassa konkurssit, 

listalta poistumiset ja muut vastaavat tapahtumat. Veroja ja kaupankäyntikuluja ei oteta 

tutkimuksessa huomioon. 
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2. Teoreettinen viitekehys 
 
Tässä osiossa käydään läpi tutkielman kannalta tärkeät taustateoriat ja käsitteet. Osio 

alkaa rahoitusmarkkinoiden ja sijoitustoiminnan keskeisimmällä ideologialla eli tehok-

kaiden markkinoiden hypoteesilla sekä riskin ja tuoton suhteen esittelyllä. Tämän jäl-

keen käydään läpi toimialoihin liittyvää teoriaa ja niiden jälkeen esitellään capital asset 

pricing -malli. 

 

2.1 Tehokkaat markkinat ja riski-tuotto suhde 
 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan osakkeiden hinnat heijastavat kaikkea 

saatavilla olevaa informaatiota ja sijoittajilla ei ole mahdollisuutta saada ”ylituottoa” tai 

”epänormaalia” tuottoa osakkeiden valinnalla (Fama 1970). Tämä taas kytkeytyy riski-

tuotto suhteeseen eli siihen, että sijoittajat vaativat tietylle osakkeen tai portfolion riski-

tasolle tietyn tasoisen tuoton. Mikäli mennään tämän tuottotason yli, puhutaan epänor-

maaleista tuotoista.  

 

Herää siis kysymys siitä, mitä riskillä tarkoitetaan. Sijoittamisen ja portfolioanalyysin 

aihepiireissä riskillä tarkoitetaan kuitenkin Bainin (1996 s.37) mukaan esimerkiksi seu-

raavia: Portfolion tuottoasteen vaihtelevuus, tuottoasteen herkkyys suhteessa markki-

nan tuottoon, jota yleensä mitataan regressio- tai betakertoimella, portfolion suhteelli-

nen vahvuus, portfolion hajautus ja portfolion haavoittuvuus, eli todennäköisyys sille, 

että tuoton minimivaatimusta ei saavuteta. 

 

Eräs yleinen riskin mittari on volatiliteetti, jota myös tässä tutkimuksessa hyödynne-

tään. Volatiliteetilla tarkoitetaan sijoituskohteen odotettujen tai realisoituneiden tuotto-

jen keskihajontaa. Volatiliteetti kuvastaa siis toteutuneen tuoton keskiarvon tai odote-

tun tuoton ympärillä tapahtuvaa vaihtelua ja siten tilastollista epävarmuutta saatavista 

tuotoista. Matemaattisesti volatiliteetti on varianssin neliöjuuri. (Nikkinen, J., Rothovius, 

T., Sahlström, P., 2002 s. 32-33) 
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Näiden teorioiden mukaan yli- tai aliarvostettuja portfolioita ei siis tässä tutkimuksessa 

pitäisi löytyä, ainoastaan riskitasoaan vastaavia tuottoja antavia portfolioita. Tehokkai-

den markkinoiden hypoteesiin kuitenkin liittyy ongelmia. Hypoteesiin liittyy esimerkiksi 

oletus siitä, että informaation hankkimiseen ja kaupankäyntiin ei liity kustannuksia ja 

tämä ei tietenkään vastaa reaalimaailmaa. Toisekseen tulee myös ottaa huomioon in-

formaation markkinoille sulautumisen nopeus, eli kuinka pitkään informaatio tarjoaa eri 

hintoja arvopapereille, kuin mikä niiden markkinahinta on. (Elton, E.J., Gruber, M.J., 

Brown, S.J., Goetzmann, W.N. 2011, s. 396-397)  

 

Fama (1970) huomautti jo itse alkuperäisessä artikkelissaan markkinoiden tehokkuu-

desta, että sen testaaminen luotettavasti on hankalaa johtuen joint hypothesis -ongel-

masta. Tällä hän viittasi siihen, että hypoteesin varmistamiseen tai hylkäämiseen liittyy 

kaksi ongelmaa, eli joko markkinat ovat tehottomat tai testaamiseen käytetty malli on 

huonosti määritelty. Esimerkiksi Sewell (2012) huomauttaa tutkimuksessaan, että tut-

kijat ovat erimielisiä siitä, pitääkö hypoteesi paikkaansa vai ei. Tämän lisäksi kysei-

sessä tutkimuksessa, joka sijoittui Yhdysvaltain osakemarkkinoille, Sewell totesi, että 

osalle käyttämästään aineistosta tehokkaiden markkinoiden hypoteesi pitäisi mallin 

mukaan paikkansa ja osalle taas ei. 

 

Näin ollen voidaan ajatella, että kun siirrytään esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoilta 

paljon pienemmille ”periferiamarkkinoille”, jossa markkinatoimijoiden määrä on pie-

nempi, kuten Suomeen, todennäköisyys sille, että tehokkaiden markkinoiden hypo-

teesi ei ole voimassa kasvaa. 

2.2 Toimialan vaikutus tuottoihin 
 

Perinteisen rahoituksen teorian mukaan toimialojen välillä mahdollisesti esiintyvät tuot-

toerot tulisivat olla vain seurausta toimialan osakkeiden kantamista erilaisista riskin 

määristä. Tästä huolimatta on kuitenkin olemassa empiiristä näyttöä siitä, että toi-

mialalla on merkitystä osakkeiden tuotoissa ja näin yleisesti ajatellaankin. Myös tutki-

muksissa otetaan usein huomioon toimialan vaikutus, vaikka mitään varsinaista teo-

reettista perustaa tälle ei anneta. (Chou, P., Ho, P., Ko, K. 2012) 
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Esimerkiksi Eiling, Gerard & De Roon (2012) vertailivat toimialavaikutusta ja maavai-

kutusta euroalueen osakeindeksituottoihin ja tulivat siihen tulokseen, että vuoden 

1999, eli euron käyttöönoton jälkeen, osakkeiden toimialojen vaikutus osakeindeksien 

tuottoihin on paljon merkittävämpi kuin maiden. He kuitenkin toteavat, että joissakin 

maissa, kuten Suomessa, toimialojen merkitys indeksien tuotoissa on ollut merkittä-

vämpi kuin maavaikutus jo vuodesta 1990. 

 

Eiling et al. (2012) käyttämällä tutkimusajanjaksolla neljä parhaiten tuottanutta toimia-

laa olivat öljy ja kaasu, teknologia, yleishyödylliset palvelut ja tietoliikennepalvelut. 

Kaksi huonointa toimialaa ovat olleet lähes saman verran tuottaneet kulutustavarat ja 

kulutuspalvelut. 

 

Mikä toimialoissa sitten toimii epänormaalien tuottojen ajureina? Esimerkiksi Hou & 

Robinson (2006) tulivat siihen tulokseen, että keskittyneiden toimialojen yritykset saa-

vuttavat pienempiä tuottoja ja Moskowitz & Grinblatt (1999) esittävät, että toimialan 

sisäinen liikevoima tai ”momentum” on tarttuvaa ja yksittäisen osakkeen momentum 

selittyykin paljolti koko toimialan sisäisellä momentumilla. 

 

Chou et al. (2012) esittävätkin tutkimuksessaan, että toimialojen sisällä esiintyy korke-

ampia tuottojen korrelaatioita ja toimialalla on merkitys sijoituksesta saaduissa tuo-

toissa. Nämä selittyvät sekä rationaalisilla että käyttäytymisperusteisilla tekijöillä. Ra-

tionaalisesti tuottojen korkeammat korrelaatiot selittyvät muun muassa sillä, että sa-

man toimialan yritykset jakavat samat perusperiaatteet ja saattavat esimerkiksi toimia 

samassa tuotantoketjussa. Näiden lisäksi on esimerkiksi havaittu, että toimialan ra-

kenne vaikuttaa myös yritysten pääomarakenteisiin. Käyttäytymisperusteisesti tarkas-

teltuna toimialojen väliset erot selittyvät esimerkiksi sijoittajien tunteilla ja toimialojen 

käyttämisellä sijoitustyylinä. 

 

Pääomarakenteen vaikutuksesta tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Artikis & Nifora 

(2011). He tutkivat toimialojen velkaantumisasteen vaikutusta niiden tarjoamiin ris-

kipreemioihin Italian markkinoilla 2000-luvun alkukymmenyksellä. Empiirinen löydös 

oli, että velkaantuneisuuden ja tuottojen välillä on positiivinen korrelaatio lähes kaikilla 

toimialoilla eli toisin sanoen, toimialoilla, joilla käytetään hyväksi isompia velkaantumis-
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asteita, tehdään enemmän tuottoa sijoittajalle. Tutkimuksessa korkeinta tuottoa tarjo-

sivat yleishyödylliset palvelut, teollisuustuotteet ja -palvelut, öljy ja kaasu ja terveyden-

huolto. Huonoiten tuottivat kulutustavarat ja kulutuspalvelut. 

 

 

Sijoituskohteiden hintoihin toimialojen sisäiset korkeammat tuottokorrelaatiot vaikutta-

vat aiheuttamalla hajauttamisen ulottumattomissa olevaa riskiä, jolloin perinteiset hin-

noittelumallit eivät pysty ottamaan niitä huomioon ja ne aiheuttavat yli- tai alituottoja. 

Toisaalta käyttäytymisperusteiset tekijät eivät vaikuta systemaattisesti, joten niiden 

huomioon ottaminen on vielä vaikeampaa. Chou et al. tekemä tutkimus esittääkin, että 

monet tunnetut hinnoitteluanomaliat, kuten small-firm vaikutus, book-to-market vaiku-

tus ja momentum vaikutus ovat yhteydessä toimialaluokituksiin. (Chou et al. 2012) 

 

Yksi esimerkki käyttäytymisperusteisista tekijöistä, jotka aiheuttavat toimialoille tuot-

toeroja on hintashokkien tarttuvuus. McDonald (2017) tutki eriasteisten yhteen yrityk-

seen kohdistuvien hintashokkien vaikutusta koko toimialan tuottoihin ja tuli siihen tu-

lokseen, että tällainen hintashokkien tarttuvuus yhdestä toimialan yrityksestä koko toi-

mialan yhtiöihin on varsin merkittävää ja aiheuttaa pitkäaikaisia epänormaaleja tuottoja 

toimialoille. Hän myös esitti, että pidempään jatkuvat positiiviset hintashokit ovat yh-

teydessä korkeampiin Sharpen indeksin arvoihin ja toisinpäin. Tämä taas indikoi, että 

nämä epänormaalit toimialojen tuotot eivät ole vain korvausta odotetusta korkeam-

masta tulevaisuuden volatiliteetista. 

 

Tästä voisi siis päätellä, että toimiala, johon kuuluva yritys tai yritykset tekevät jatku-

vasti niin sanottuja positiivisia tulosyllätyksiä tarjoaa epänormaalia, korkeampaa tuot-

toa. Toisaalta taas, jos toimialan joukossa on yksikin ”mätä omena”, niin se vetää kaik-

kien kollektiivista tuottoa epänormaalin alas. 

 

Miten toimialojen erot näyttäytyvät suhteellisesti mitattuna riski huomioonottaen? Ca-

paulin (1999) vuosille 1991-1998 sijoittuneessa tutkimuksessa anomaliastrategioiden 

hyödyntämisestä toimialojen sisällä, esiteltiin myös toimialoille lasketut Sharpen indek-

sit. Käytetty toimialaluokitus oli erilainen kuin tässä tutkimuksessa, mutta verrattavissa 

olevista toimialoista Sharpen indeksillä mitattuna parhaiten menestyivät terveyden-

huolto, ruoka ja kotitalouden tuotteet (kulutustavarat) ja tietoliikenne. Huonoiten taas 
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menestyivät eri teollisuuden alat, kuten konepajateollisuus, metallit ja rakennusteolli-

suus. 

 

Riskiin suhteutettua menestymistä ovat tutkineet myös Khorana & Nelling (1997). He 

tutkivat rahastoja, joiden sijoitusstrategia oli johonkin tiettyyn toimialaan sijoittaminen. 

Kollektiivisesti toimialarahastot olivat markkinoitaan paremmat vain Treynorin indek-

sillä mitattuna. Erikseen tarkasteltuna tutkimuksessa alfalla mitattuna parhaiten me-

nestyvät toimialarahastot olivat terveydenhuolto ja rahoitus, huonoiten menestyvät 

luonnonresurssit ja metallit, jotka ovat ehkä parhaiten verrattavissa perusteollisuus 

ICB-luokitukseen. Treynorin luvulla mitattuna parhaiten, eli myös merkittävästi markki-

naa paremmin, menestyivät samat kuin alfalla mitattuna ja myös huonoiten menesty-

neet olivat samat. Sharpen luvulla taas parhaiten menestyivät rahoitus ja teknologia, 

huonoiten samat kuin muilla. Nämä tulokset toimivat kuitenkin empiirisenä vahvistuk-

sena sille, että toimialasijoittamisella on mahdollista saada normaalista poikkeavia 

tuottoja ja siten voi myös päätellä, että osakkeen toimialalla on merkitystä sen tuottoi-

hin. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena ei ole kuitenkaan etsiä toimialojen välisiä eroja se-

littäviä tekijöitä, mutta on hyvä tiedostaa, että toimialojen välisiin tuottoeroihin vaikut-

tavat muutkin tekijät kuin niiden eroavat riskimäärät. Näiden argumenttien perusteella 

Helsingin pörssistäkin pitäisi löytyä toisia houkuttelevampia toimialoja ja onkin mielen-

kiintoista selvittää mikä näistä on tutkimusajanjaksolla menestynyt parhaiten. 

 

2.3 CAP-malli 
 
Capital asset pricing model, eli CAP-malli, on yksi rahoituksen teorian kulmakivistä.  

Malli syntyi, kun William Sharpe (1964) kritisoi artikkelissaan, että Markowitzin 1952 

esittämä portfolioteoria sekä sen ajan muut teoriat eivät riittävästi ottaneet huomioon 

sijoituskohteen riskin ja hinnan suhdetta. 

 

Mallin keskeiseksi sanomaksi muodostuikin sijoituskohteen yksilöllisen ja markkinoista 

riippuvan riskin määritelmät. Sharpen mukaan riittävästi hajautetussa portfoliossa vain 

markkinariskillä on merkitystä ja tätä kuvaamaan syntyi Betakerroin, jolla merkitään 
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portfolion tai sijoituskohteen korrelaatiota markkinoiden liikkeisiin. Beta siis kuvaa ris-

kiä, jota ei pystytä hajauttamalla vähentää. (Sharpe 1964) 

 

CAP-mallia voidaan kuvata seuraavan laisilla yhtälöillä: 

 

𝐸(𝑟$) −	𝑟( = 	𝛽$(𝐸(𝑟+) −	𝑟(),     (1) 

𝛽$ = 	
,-.(/0,/2)

32
4 ,       (2) 

 

joissa  𝐸(𝑟$)  Sijoituskohteen odotettu tuotto 

𝐸(𝑟+)  Markkinoiden odotettu tuotto	

𝑟(  Riskitön korkokanta 

𝐶𝑜𝑣(𝑟$, 𝑟+) Sijoituskohteen tuoton ja markkinoiden tuoton kovarianssi 

𝜎+9   Markkinoiden varianssi. 

 

Samalla yhtälöllä voidaan kuvata myös CAP-mallin mukanaan tuomaa arvopaperi-

markkinasuoran käsitettä. 

 

 

Kuva 1. Arvopaperimarkkinasuora (Hodnett, K. & Hsieh, H. 2012) 

Kuvassa 1 näkyvää arvopaperimarkkinasuoraa voidaan pitää graafisena esityksenä 

CAP-mallin ennakoimasta tuotto-beta suhteesta. Kuviossa näkyvät U (undervalued) ja 
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O (overvalued) viittaavat ali- ja yliarvostettuihin sijoituskohteisiin CAP-mallin ennakoi-

maan tasoon nähden. (Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. 2005 s. 289-290) 

 

Sharpen esittämään malliin liittyy kuitenkin ongelmia. Mallin takana on useita tausta-

oletuksia, joiden tulisi olla voimassa, jotta malli toimisi tarkoitetulla tavalla. Näitä ovat 

muun muassa sijoittajien rationaalinen toiminta, rajoittamaton anto- ja ottolainaamisen 

mahdollisuus samalla riskittömällä korkotasolla, ei veroja tai transaktiokustannuksia 

sekä oikein muodostettu markkinaportfolio. (Sharpe 1964) On kuitenkin varsin selvää, 

etteivät tällaiset oletukset reaalimaailmassa päde. CAP-malli on kuitenkin edelleen var-

sin laajalti käytetty esimerkiksi yksinkertaisuutensa ja monissa tapauksissa riittävän 

tarkkuutensa takia. (Bodie et al. 2005 s.281, 290-292) 
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3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 

Tässä osiossa esitellään tutkimusaineisto, eli tarkastellaan, kuinka toimialaportfoliot on 

muodostettu, minkälaisia muutoksia niissä on tutkimusajanjaksolla tapahtunut ja ava-

taan hieman niiden sisältöä. Lisäksi esitellään verrokki-indeksit ja käytetty riskitön 

tuotto. Tutkimusmenetelmien puolella käydään läpi edellä esiteltyyn teoriaosuuteen 

pohjaavat menestysmittarit, regressioanalyysi ja tilastolliset testit. 

3.1 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimuksessa käytettävä data on kerätty Thomson Reuters Datastream -tietokan-

nasta. Helsingin pörssin päälistan yrityksistä on muodostettu eritellyt portfoliot kymme-

nen eri ICB-toimialaluokituksen mukaan. Nämä portfoliot on päivitetty jokaisen vuoden 

alussa, jolloin saadaan huomioitua muun muassa konkurssit. Muulla tavoin kuin kon-

kurssin kautta poistuneen yhtiön vapauttamat varat on pidetty loppuvuoden käteisenä 

ja kesken vuoden listautuneeseen yhtiöön on sijoitettu varoja vasta seuraavan vuoden 

alussa. Kerran vuodessa päivitettävällä portfoliolla saadaan replikoitua hieman realis-

tisempaa sijoitusskenaariota, joka esimerkiksi piensijoittajalla on mahdollista toteuttaa.  

 

Tutkimusajanjaksolla pörssin päälistalla on tapahtunut 37 listautumista ja 33 listalta 

poistumista, listautumisista 6 on tapahtunut kuitenkin 2018, jolloin huomioonotettavien 

listautumisten määrä on 31. Konkurssin kautta yhtiöitä poistui tutkimusajanjaksolla 5. 

Portfolioissa käytetään tasapainotuksia, eli yhtiöiden prosentuaalinen osuus portfoli-

oissa on yhtä suuri. 

 

Toimialaluokitusten ollessa varsin laveat, on hyvä hieman avata niiden sisältöä. Öljyn 

ja kaasun toimialaan kuuluu Helsingin pörssissä vain yksi yhtiö, petrokemiaa ja jalos-

tustoimintaa harjoittava Neste. Perusteollisuuden toimialaan kuuluvat yhtiöt tuottavat 

pääsääntöisesti niin sanottua bulkkitavaraa ja tyypillisiä yhtiöitä ovat esimerkiksi UPM-

Kymmene, Kemira ja Talvivaaran kaivososakeyhtiö. Teollisuustuotteet ja -palvelut -

toimiala taas sisältää hyvin laajan kattauksen yrityksiä, jotka tuottavat lopputuotteita ja 

palveluita pääasiassa yrityksille, kuten esimerkiksi Wärtsilä. Toimialalle kuuluu kuiten-

kin myös esimerkiksi rakennusyhtiöitä, rahtiliikennevarustamo ja logistiikkayhtiö. 
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Kulutustavarat taas pitää sisällään erityisesti yksityiskuluttajille erilaisia tuotteita val-

mistavia yrityksiä, kuten Fiskars, Atria ja Amer sports. Terveydenhuolto on toimialana 

varsin yksiselitteinen, siihen kuuluvat yritykset valmistavat terveydenhoidon tuotteita ja 

palveluita, kuten Orion ja Silmäasema. Kulutuspalvelut -toimialan yritykset tarjoavat 

erilaisia palveluita kuluttajille, tyypillisiä yhtiöitä esimerkiksi Finnair ja Tiimari. Tietolii-

kennepalvelut -toimiala sisältää Helsingin pörssissä kolme teleoperaattoria, eli DNA, 

Elisa ja Telia. Yleishyödylliset palvelut -toimiala on myös yhden yhtiön toimiala, siihen 

kuuluu energiayhtiö Fortum. 

 

Rahoituksen portfolio sisältää esimerkiksi pankkeja ja sijoitusyhtiöitä, kuten Aktia ja 

Sampo. Viimeisimpänä toimialana on teknologia, joka sisältää it-alan yhtiöitä, jotka ke-

hittävät ja valmistavat sekä ohjelmistopuolen tuotteita ja palveluita, että fyysisiä tuot-

teita. Tyypillisiä yhtiöitä toimialalla ovat esimerkiksi Nokia, F-secure ja Okmetic. 

 

Tuottodatana käytetään Datastreamista saatavaa Total Return Indexiä, joka pelkän 

osakkeen hintatiedon sijaan ilmaistaan pistedatana ja siinä otetaan huomioon osingot 

uudelleensijoitettuna, sekä mahdolliset osakejakautumisten vaikutukset. Aineisto on 

kerätty kuukausikohtaisesti ja tästä kertyy 120 havaintoa.  

 

Riskittömänä tuottona eli tässä tapauksessa korkokantana tutkimuksessa käytetään 

kuukauden euribor-korkoa. Markkinaportfolioksi on valittu OMX Helsinki GI -indeksi, 

joka ottaa hintavaihteluiden lisäksi myös osingot huomioon ja kuvastaa hyvin Helsingin 

pörssin kokonaistuoton kehitystä. Globaaleiden osakemarkkinoiden kehitystä kuvaa-

vaksi indeksiksi on valittu FTSE All World -indeksi, sillä se kattaa noin 90-95% globaa-

leista markkinoista. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Tässä osiossa käydään läpi tutkimuksen suorittamisessa käytettävät menetelmät, 

jotka pohjautuvat aikaisemmin esiteltyyn teoriaan. Suoriutumismittareita esitellään 

neljä ja lisäksi käydään läpi regressioanalyysin hyödyntäminen tutkimuksessa sekä 

käytettävät tilastolliset testit. Näiden lisäksi tutkitaan myös portfolioiden raaka- ja ko-

konaistuottoja. Raakatuotoilla viitataan portfolion tuottoon, josta ei ole vähennetty ris-

kittömän tuoton osaa. 
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3.2.1 Sharpen indeksi 
 

Sharpen indeksinä tunnettu suoritusmittari on eräs tunnetuimmista ja yleisimmin käy-

tetyistä portfolion menestymisen mittaamisen menetelmistä yksinkertaisuutensa takia 

(Pätäri, 2000 s.27) Alun perin reward-to-variability rationa eli tuotto-volatiliteetti -tun-

nuslukuna esitellyn Sharpen indeksin perusideana on tarkastella riskittömän tuottota-

son ylittävää portfolion tuottoa suhteessa portfolion keskihajontaan eli volatiliteettiin. 

Siten suhdeluku kuvastaa lisätuottoa, jonka riskiyksikön kantamisesta saa (Sharpe 

1966). Tulkinta menee siis siten, että mitä korkeampi luku, sitä parempi sijoituskohde. 

 

Sharpen indeksi voidaan kuvastaa seuraavalla matemaattisella kaavalla: 

 

   𝑆 = 	 ;0<;=
30

,       (3) 

jossa   𝑅$  Portfolion tuotto 

   𝑅(  Riskitön tuotto 

   𝜎$  Portfolion keskihajonta eli volatiliteetti. 

 

Sharpen indeksissä käytettyä volatiliteettia voidaan kuvata seuraavalla kaavalla: 

 

   𝜎 = 	?
∑ (/0</ABC)4D
0EF

G<H
,     (4) 

jossa   𝑟$  tuotto 

   𝑟I.J  tuottojen keskiarvo 

   𝑛  havaintojen määrä. 

 

Sharpen indeksin etuna voidaan pitää sen riippumattomuutta, sillä indeksi mittaa vain 

portfolion riskiä tai volatiliteettia, joka ottaa huomioon sekä idiosynkraattisen että sys-

temaattisen eli markkinariskin. Täten siihen ei vaikuta hinnoittelumallien, kuten CAP-
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mallin, heikkoudet. (Pätäri 2000, s.28) Näin pystytään tehokkaasti vertaamaan kahta 

eri sijoituskohdetta tilanteessa, jossa markkinaportfolion valinta on hankalaa.  

 

Toki riskittömän korkokannan oikeellisuus on tärkeä aspekti, mutta tätä voitaneen pitää 

helpompana valintana kuin markkinaportfolion määrittämistä ja esimerkiksi tämän tut-

kimuksen aikavälillä yleisesti riskittöminä korkokantoina pidetyt valtionlainojen korot 

ovat olleet äärimmäisen matalalla sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. 

 

Sharpen indeksiä käytettäessä tulisi sen luonteen takia ottaa huomioon aikaperiodi. 

Jotta sharpen luku säilyttäisi tehokkuutensa kahta sijoituskohdetta vertailtaessa, olisi 

aikaperiodien oltava samat, jotta kokonaisriskiin vaikuttavat tekijät markkinoilla olisi 

otettu huomioon molemmissa vertailuluvuissa. Tämän lisäksi on pidettävä mielessä, 

että mikäli vertailukohde on lähtökohtaisesti huonompi, saattaa korkeampi sharpen 

luku johtaa siihen päätelmään, että sijoituskohde olisi hyvä, vaikka se vain tarkoittaa, 

että se on parempi kuin vertailtu kohde. (Sharpe 1994) 

 

3.2.2 Treynorin indeksi 
 

Treynorin indeksinä tunnettu mittari on toinen tässä tutkimuksessa käytettävistä beta-

pohjaisista tunnusluvuista. Jack Treynor (1965) esitteli sen kvantitatiivisena menetel-

mänä arvioida rahastojen hoitoa. Tässä tunnusluvussa ideana on Sharpen indeksin 

tavoin verrata riskittömän korkotuoton ylittävää portfolion tuottoa suhteessa portfolion 

riskiin. Erona on kuitenkin se, että Treynorin indeksissä riskin mittarina käytetään port-

folion betaa eli sen volatiliteettia suhteessa markkinaan. Betan käyttö mittarissa on 

perusteltu sillä, että hyvin hajautetussa portfoliossa idiosynkraattinen riski on saatu ko-

konaan poistettua tai se on hyvin vähäpätöisessä asemassa. (Treynor 1965) 
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Matemaattinen kaava Treynorin indeksille: 

 

   𝑇 = 	 /0</=
M0

,       (5) 

 
jossa    𝑟$  Portfolion tuotto 

   𝑟(  Riskitön tuotto 

   𝛽$  Portfolion betakerroin. 

 

William Sharpen esitellessä edellä mainitun Sharpen indeksin, hän myös esitti, että 

Treynorin indeksiä voitaisiin pitää huonompana menestysmittarina menneisyyteen kat-

soessa, mutta parempana tulevaisuuden ennustajana. Tämän syynä hän piti sitä, että 

Treynorin indeksi ei pysty huomioimaan hajauttamisen puutetta. (Sharpe 1966) 

 

Treynorin indeksin luotettavuutta arvioitaessa se saa kritiikkiä juurikin riippuvuudes-

taan CAP-malliin. Tämä tarkoittaa sitä, että valitulla markkinaportfoliolla on suuri vai-

kutus siihen, minkälaisia arvoja tunnusluvulla betan kautta saadaan. Lukua voidaan 

pitää varsin sopivana esimerkiksi tilanteisiin, joissa sijoitusportfolio koostuu useista 

erillisistä alaportfolioista. (Pätäri 2000, s. 36) Tällöin alaportfolioiden betojen määrittä-

misessä on käytetty samaa markkinaportfoliota ja niiden vertailu on mielekästä. 

 

3.2.3 Jensenin alfa 
 

Jensenin alfa on toinen vahvasti betaan ja CAP-malliin pohjautuva tunnusluku. Sen 

kehittäjä Michael Jensen (1968) kritisoi artikkelissaan silloisten mittareiden suhteelli-

suutta ja riskin määritelmän ongelmallisuutta niissä. Tällä hän tarkoitti sitä, että nämä 

mittarit olivat olleet käypiä vain portfolioiden keskinäiseen vertailuun ja tarvetta oli ab-

soluuttiselle suoriutumisen mittarille, jolla voitaisiin selvittää, onko jokin sijoituskohde 

absoluuttisesti hyvä tai huono. (Jensen 1968) 
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Matemaattinen kaava Jensenin alfalle on: 

 

   𝛼 = 𝑟$ −	𝑟( −	𝛽$(𝑟O −	𝑟(),    (6) 

jossa   𝑟$  Portfolion tuotto 

   𝑟(  Riskitön tuotto 

   𝛽$  Portfolion betakerroin 

   𝑟O  Markkinoiden tuotto. 

 

Graafisesti ajateltuna Jensenin alfa osoittaa pystysuoraa erotusta arvopaperimarkki-

nasuorasta ja se tosiasiallisesti onkin erotus CAP-mallin ennustamasta tuottotasosta. 

Kun markkinaportfolion alfan ajatellaan oleva nolla, positiivinen alfa viittaa ylituottoihin, 

tai aliarvostettuun portfolioon sekä negatiivinen alfa tietysti toisin päin. (Francis, J.C. & 

Archer, S.H., 1979, s.226) 

 

Samat betaa ja CAP-mallia kohtaan osoitetut kritiikit osuvat myös Jensenin alfaan ja 

tämän takia se on suhteellisen hyvä mittari yksittäisten portfolioiden sekä sijoituskoh-

teiden arviointiin, mutta ei kovin tehokas sijoituskohteiden vertailuun keskenään vaih-

tuvasta markkinaportfoliosta johtuen. (Francis, J.C. & Archer, S.H., 1979 s.227) 

 

3.2.4 Sortinon indeksi 
 
Volatiliteetin käytön riskin mittarina kohdatessa kritiikkiä, ajaudutaan välttämättä miet-

timään myös Sharpen indeksin käyttöä suhteellisen menestyksen mittarina. Sortino ja 

van der Meer (1991) kritisoivatkin Sharpen indeksiä siitä, että se ottaa sekä ylöspäin 

että alaspäin suuntautuvan tuottojen vaihtelun yhtä lailla huomioon, vaikka sijoittajan 

kannalta ylöspäin suuntautuva tuottojen vaihtelu ei ole haitallista. Tämän takia he ke-

hittivät Sharpen indeksistä uuden menestysmittarin, joka tunnetaan Sortinon indeksinä 

tai lukuna.  

 

Sortinon indeksi eroaa Sharpen luvusta siten, että siinä riskitön tuotto on vaihdettu 

minimituottovaatimukseksi, joka tarvitaan, jotta jokin huono tulos ei toteudu. Tärkeäm-
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pänä muutoksena volatiliteetti vaihdetaan downside deviationiksi eli niin sanotusti hai-

talliseksi volatiliteetiksi. Tällä viitataan niiden tuottojen keskihajontaan, jotka jäävät 

keskiarvotuottoa pienemmiksi. Tämän käyttöä Sortino ja Van der Meer perustelivat 

sillä, että tavallinen keskihajonta tai volatiliteetti ottaa huomioon vain riskin, joka aiheu-

tuu keskiarvotuoton tavoittelusta ja sillä ei välttämättä ole mitään yhteyttä sijoituskoh-

teen huonoon menestymiseen.  (Sortino & Van der Meer 1991) 

 

Sortinon indeksin matemaattinen kaava: 

 

   𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜𝑛	𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 = 	 ;0<;V0D0VWV
X-YGZ$[\	[\.$I]$-G

,   (7) 

jossa   Ri	 	 	 Portfolion tuotto 

   Rminimum	 	 Minimituottovaatimus 

   Downside	deviation	 Haitallinen volatiliteetti. 

 

Sortinon luku on siis erityisen hyödyllinen apuväline tapauksissa, joissa sijoituskohde 

tekee esimerkiksi isompia hyppäyksiä tuotoissa ylöspäin. Tulkinta Sortinon luvulle toi-

mii samalla logiikalla kuin Sharpen indeksissä, eli kahden sijoituskohteen lukua vertail-

taessa korkeampi on parempi. Tässä tutkimuksessa minimituottovaatimuksena käyte-

tään samaa riskitöntä tuottoa kuin Sharpen luvussa, sillä se on tuottotaso, joka täytyy 

ylittää, että riskikohteeseen sijoittaminen on perusteltua. 

 

3.2.5 Regressioanalyysi 
 

Regressioanalyysi on tilastollinen tutkimusmenetelmä, joka on kehittynyt yrityksessä 

selittää asioiden välisiä suhteita ja ilmiöiden selittäviä tekijöitä. Regressioanalyysin 

ideana on selittää matemaattisin menetelmin yhden tai useamman muuttujan vaiku-

tusta selitettävään muuttujaan. (Metsämuuronen, 2005 s.641-643) 

 

Taloustieteiden eri teoriat osoittavatkin useita erilaisia syy-seuraus suhteita taloudel-

listen muuttujien välillä ja näiden tutkimiseen regressioanalyysi onkin oiva menetelmä. 

Puhuttaessa regressioanalyysista ja muista tilastollisista tutkimusmenetelmistä sovel-

lettuna taloustieteiden saralla, käytetään yleensä termiä ekonometria. (Hill, R.C., Grif-

fiths, W.E., Lim, G.C., 2018 s. 47) 
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Yksinkertaista lineaarista regressioanalyysia, jota tässäkin tutkimuksessa hyödynne-

tään, voitaneen pitää perusmuotoisimpana regressioanalyysimenetelmänä (Hill et al. 

2018 s. 50). Graafisesti tarkasteltuna menetelmässä sovitetaan x,y -koordinaatistoon 

havaintopisteiden joukon mahdollisimman keskelle suora, joka kuvastaa pisteiden ke-

hityksen suuntaa ja antaa ennusteen y:n arvoille. (Metsämuuronen 2005, s.646-645) 

 

Lineaarisen regression matemaattinen kaava: 

 

  𝑌 = 	𝛽H +	𝛽9𝑋 + 	𝜀,       (8) 

 

jossa   𝑌 selitettävä muuttuja 

  𝛽H vakiotermi, joka kertoo Y:n arvon X:n ollessa 0 

  𝛽9 selittävän muuttujan painokerroin 

  𝑋 selittävä muuttuja 

  𝜀 virhetermi, joka huomioi kaikkien muiden tekijöiden vaikutuksen. 

 

Lineaarinen regressioanalyysi soveltuu siis hyvin osakkeen tai portfolion betan ja alfan 

määrittämiseen ja tähän tarkoitukseen sitä hyödynnetään myös tässä tutkimuksessa. 

Edellä esitellyssä lineaarisen regression kaavassa Y kuvastaa toimialaportfolion tuot-

toa,b1	alfaa, b2	portfolion beta-kerrointa ja X markkinan tuottoa eli tässä siis OMXH GI 

-indeksin tuottoa. Lineaariset regressiot on toteutettu tässä tutkimuksessa Stata -ti-

lasto-ohjelmistolla.	

 

3.3 Tilastollisen merkitsevyyden testit 

 

Tutkimustulosten luottettavuuden arvioimisen tueksi volatiliteettipohjaisista mittareista 

testataan Sharpen indeksin tilastollinen merkitsevyys ja betapohjaisista mittareista 

Jensenin alfan tilastollinen merkitsevyys. Sharpen indeksin testaukseen käytetään 

Memmelin (2003) korjaamaa versiota Jobson & Korkien (1981) kehittämästä Sharpen 
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indeksin z-testistä. Testissä selvitetään, johtuuko portfolion ja markkinan Sharpen lu-

vun välinen ero sattumasta vai onko se tilastollisesti merkitsevä. 

 

Jensenin alfan testaamiseen käytetään hieman tavallisempaa studentin t-testiä, jolla 

saadaan testattua, poikkeaako laskettu alfan arvo tilastollisesti merkitsevästi nollasta. 

Molemmissa testeissä katsotaan tilastolliset merkitsevyydet 5% ja 10% riskitasolla. 
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4. Tulokset 
 
Tulokset osiossa käydään läpi tutkimuksessa saadut tulokset ja havaitut asiat. Osio 

jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä esitetään yksinkertaisemman lasken-

nan tulokset ja toisessa menestysmittarien laskennan tulokset. Laskenta on suoritettu 

Excelillä regressioanalyyseja lukuunottamatta, jotka on suoritettu Statalla. 

 

4.1 Portfoliokohtaiset raakatuotot, volatiliteetit ja kokonaiskehitykset 

 
Volatiliteetin ollessa tieteellisen yhteisön varsin yleisesti käytössä oleva riskin mittari, 

on sitä kohtaan kuitenkin esitetty kritiikkiä ja siksi tässä osiossa tarkastellaan erikseen 

volatiliteettia ja portfolioiden suoriutumista riskiä huomioonottamatta raakatuotoilla. 

Portfolioiden joukosta erottuu näin tarkasteltaessa selkeitä voittajia ja häviäjiä. 

 

 

Kuva 2. Portfolioiden ja vertailuindeksien arvonkehitykset tutkimusajanjaksolla 
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Kuvasta 2 nähdään, kuinka Terveydenhuollon arvon kehitys on ollut aivan omaa luok-

kaansa tässä joukossa, tosin viimeisimpinä vuosina sekin on tullut rajusti alaspäin ja 

myös Öljy ja kaasu -portfolio on tehnyt viimeisinä vuosina erittäin suuren hyppäyksen 

ylöspäin. Huonoimpana erottuu Kulutuspalvelut, jonka lopputilanteen ero alkutilantee-

seen on varsin marginaalinen. Lisäksi sen arvo on ollut alle alkuarvon varsin ison osan 

tutkimusajanjaksosta. Muiden portfolioiden arvonkehitys on varsin samankaltaista 

koko 10 vuoden periodin, toki loppua kohden näidenkin väliset erot alkavat kasvaa ja 

tästä näkee hyvin esimerkiksi korkoa korolle ilmiön eksponentiaalisen luonteen. Oike-

assa reunassa olevat selitteet ovat portfolioiden loppuarvon mukaisessa järjestyk-

sessä suurimmasta pienimpään. 

 

Näitä portfolioita analysoitaessa on hyvä muistaa Helsingin pörssin koon aiheuttamat 

rajoitteet. Taulukosta 1 nähdään, että portfolioista kaksi, Öljy ja kaasu sekä Yleis-

hyödylliset palvelut, ovat vain yhden yhtiön portfolioita. Tämä aiheuttaa jossain määrin 

epäreilun vertailukohdan esimerkiksi Teollisuustuotteet ja -palvelut -portfolion 54 yhti-

öön verrattuna. Hajautuksen puute pienissä portfolioissa aiheuttaa myös mitä toden-

näköisimmin korkeampaa volatiliteettia. Toisaalta kunnollisesta hajautuksesta ei voida 

puhua muissakaan portfolioissa, sillä kaikki yhtiöt ovat silti samalta toimialalta ja kuten 

aikaisemmin todettua, saman toimialan yritykset tyypillisesti kehittyvät varsin samalla 

tavalla.  

 

Taulukosta 1 nähdään myös, että Kulutuspalveluiden portfoliossa kaksi konkurssia on 

12,5% portfolion yhtiömäärästä, joka varmasti osaltaan selittää sen kehnoa suoriutu-

mista. Terveydenhuollon hyvää kokonaistuottoa osaltaan selittää todennäköisesti lis-

talta poistuneiden yhtiöiden määrä suhteessa koko portfolion yhtiömäärään. Muut pois-

tumiset pitävät sisällään lunastukset, sulautumiset ja listalta poistumiset, mutta tämän 

portfolion tapauksessa kyse on kolmesta yrityskaupasta ja niistä usein maksetaan rei-

lua preemiota osakkeenomistajille. 
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Taulukko 1. Portfolioiden yhtiömäärät ja muutokset 

Portfoliot 
Yhtiöiden 
lukumäärä Listautumiset Konkurssit 

Muut  
poistumiset 

Öljy ja kaasu 1 0 0 0 

Perusteollisuus 15 5 1 3 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 54 8 2 9 

Kulutustavarat 15 1 0 0 

Terveydenhuolto 10 3 0 3 

Kulutuspalvelut 16 4 2 1 

Tietoliikennepalvelut 3 1 0 0 

Yleishyödylliset palvelut 1 0 0 0 

Rahoitus 22 7 0 5 

Teknologia 24 2 0 7 
 

 

Taulukossa 2 esitellään toimialaportfolioiden ja verrokki-indeksien raakatuotot, sekä 

lisäksi riskittömän korkokannan keskimääräinen arvo. Kohteet on esitelty suuruusjär-

jestyksessä. Tuottoprosentteja tarkasteltaessa ilmeneekin, että huonoiten tuottanut 

portfolio Kulutuspalvelut on tuottanut jopa alle riskittömän korkokannan, mikä tekee 

siitä erityisen huonon sijoituskohteen ja selkeästikään riski-tuotto -suhteen periaate ei 

ole sen kohdalla toiminut. Toisaalta se ilmentää hyvin sijoitustoiminnan riskisyyttä ja 

reaalimaailman eroa teoriaan. Vaikka kyseinen portfolio on hajautettu useampaan eri 

yhtiöön ja kymmenen vuoden periodille, on riski silti niin sanotusti realisoitunut sen 

kohdalla ja siitä ei ole saanut korvausta kannetulle riskille. 

 

Raakatuotoilla mitattuna globaaleja markkinoita kuvaava FTSE All World -indeksi aset-

tuu sopivasti juuri taulukon 2 puoliväliin ja myös Helsingin pörssiä kuvaava OMXH GI 

asettuu lähes puoliväliin. Tällöin siis riskiä huomioonottamatta noin puolet portfolioista 

ovat voittaneet markkinat ja noin puolet taas hävinneet markkinoille. 
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Taulukko 2. Raakatuottoprosentit 

 
 

Keskimääräinen tuotto 

Annualisoitu 

tuotto 

 

Kokonaistuotto 

Öljy ja kaasu 2,34 % 31,97 % 857 % 

Terveydenhuolto 1,72 % 22,71 % 509 % 

Tietoliikennepalvelut 1,30 % 16,73 % 320 % 

Teknologia 1,26 % 16,18 % 274 % 

Rahoitus 1,07 % 13,58 % 229 % 

FTSE All world 1,06 % 13,48 % 232 % 

Yleishyödylliset palvelut 0,95 % 12,02 % 143 % 

OMXH GI 0,91 % 11,48 % 172 % 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,87 % 10,97 % 143 % 

Kulutustavarat 0,86 % 10,79 % 149 % 

Perusteollisuus 0,63 % 7,83 % 57 % 

1 kk Euribor -korko 0,22 %   

Kulutuspalvelut 0,17 % 2,10 % 11 % 
 
 

Taulukossa 3 esitellään portfolioiden ja verrokki-indeksien volatiliteetit järjestyksenä 

suurimmasta pienimpään. Taulukossa on myös esitelty downside deviation eli Sortinon 

luvun laskemisessa hyödynnettävä alle tuottokeskiarvon olevien tuottojen keskihajonta 

eli niin sanotusti haitallinen volatiliteetti. Mielenkiintoinen havainto on se, että toimialat 

eivät suinkaan ole samassa järjestyksessä kuin taulukossa 2.  

 

Tämä indikoi sitä, että korkeampi riski, eli tässä tutkimuksessa volatiliteetti, ei suinkaan 

kulje yhdessä tuoton kanssa. Taulukosta 3 nähdään, että yhden osakkeen portfoliot 

saavatkin varsin suuret volatiliteetin arvot. Helsingin pörssin indeksi taas asettuu sopi-

vasti taulukon puoliväliin, kun taas FTSE All World saa kolmanneksi pienimmän vola-

tiliteetin arvon. Tämän voisi olettaa johtuvan sen erittäin laajasta hajautuksesta. 
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Downside deviationin perusteella toimialojen järjestys on suurin piirtein sama, mutta ei 

täysin, esimerkiksi Teknologia kuuluisi sen perusteella aivan häntäpäähän. Tämä an-

taa osviittaa siitä, että Sortinon luvulla saataneen jokseenkin eriäviä tuloksia Sharpen 

luvusta. 

 

Taulukko 3. Toimialojen ja verrokki-indeksien volatiliteetit 

 
 

Volatiliteetti 

Annualisoitu 

volatiliteetti 

Downside  

deviation 

Öljy ja kaasu 9,39 % 32,54 % 4,90 % 

Perusteollisuus 7,26 % 25,15 % 4,01 % 

Terveydenhuolto 6,69 % 23,17 % 3,13 % 

Yleishyödylliset palvelut 6,47 % 22,40 % 4,15 % 

Teknologia 5,65 % 19,58 % 2,79 % 

OMXH GI 5,36 % 18,58 % 3,71 % 

Teollisuustuotteet ja palvelut 5,17 % 17,90 % 3,12 % 

Kulutustavarat 4,48 % 15,51 % 2,59 % 

Tietoliikennepalvelut 4,41 % 15,27 % 2,80 % 

FTSE All world 4,18 % 14,48 % 3,03 % 

Kulutuspalvelut 4,09 % 14,18 % 2,51 % 

Rahoitus 3,81 % 13,21 % 2,36 % 
 

 

4.2 Riskin huomioiva vertailu 
 

Absoluuttisten määreiden vertaileminen antaa toki kuvan siitä, mikä toimialoista on 

tuottanut rahamääräisesti parhaiten, mutta pelkästään niiden vertailu ei ole reilua, eikä 

anna riittävää ja kokonaisvaltaista kuvaa toimialojen eroista. Tämän takia on laskettu 

suhteelliset mittarit, joilla voidaan verrata portfolioita tasavertaisemmin ottamalla riski-

tuotto -suhteen periaatteen huomioon. 
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Taulukossa 4 on listattu Sharpen ja Sortinon indeksit jokaiselle portfoliolle ja verro-

keille, sekä lisäksi taulukossa on myös Sharpen lukujen tilastolliset merkitsevyydet. 

Toimialat on esitelty Sharpen indeksin mukaan parhaimmasta huonoimpaan. Tästä 

huomataan, että Sharpella mitattuna järjestys ei enää suinkaan ole sama kuin raaka-

tuotoilla. Terveydenhuolto on kuitenkin edelleen toiseksi paras toimiala, mutta par-

haimmaksi osoittautuu tietoliikennepalvelut. Öljy ja kaasu on volatiilisuutensa takia ti-

pahtanut neljänneksi, joskin sekin on edelleen jopa globaaleita osakemarkkinoita pa-

rempi. 

 

Tässäkin joukossa huonoimmaksi osoittautuu kulutuspalvelut ja perusteollisuus. Yllät-

täen yleishyödylliset palvelut -portfolio on Sharpella mitattuna kolmanneksi huonoin, 

vaikka se kuitenkin tarjosi korkeampaa raakatuottoa kuin markkina. Sharpen lukuja 

vertailtaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että mikään niistä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä 5% riskitasolla ja vain kulutuspalveluiden Sharpe oli tilastollisesti merkit-

sevä 10% riskitasolla. Ei voida siis varmuudella sanoa, että Sharpen indeksien erot 

markkinan Sharpesta eivät johtuisi sattumasta, joten niiden luotettavuuteen tulee suh-

tautua varauksella. 

 

Tarkastellessa Sortinon indeksin arvoja huomataankin, että järjestys siinä ei ole suin-

kaan sama kuin Sharpella. Kuten aikaisemmin on jo todettu, sen hyödyllisyys näkyy 

portfolioissa, jotka ovat tehneet suurempia hyppäyksiä ylöspäin, eli tässä tapauksessa 

Öljy ja kaasu ja Terveydenhuolto. Sortinon indeksillä teknologia nousee neljänneksi 

parhaaksi portfolioksi. Huonoimpien toimialojen joukossa Sortinon indeksi ei kuiten-

kaan tee eroa Sharpeen, sillä näiden toimialojen kehityksessä ei ole nähty suurempia 

positiivisia hyppäyksiä. 
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Taulukko 4. Volatiliteettipohjaiset mittarit 

 
Sharpen 

indeksi 

Sharpen 

Z-arvo 

Sharpen 

P-arvo 

Sortinon 

indeksi 

Tietoliikennepalvelut 0,2427 1,22 0,2219 0,3856 

Terveydenhuolto 0,2294 0,97 0,3318 0,4804 

Rahoitus 0,2189 1,49 0,1356 0,3603 

Öljy ja kaasu 0,2178 1,07 0,2866 0,4325 

FTSE All world 0,1997 1,33 0,1831 0,2775 

Teknologia 0,1840 0,78 0,4375 0,3721 

Kulutustavarat 0,1433 0,27 0,7897 0,2474 

OMXH GI 0,1268   0,1865 
Teollisuustuotteet ja palve-
lut 0,1256 0,02 0,9835 0,2098 

Yleishyödylliset palvelut 0,1118 0,20 0,8434 0,1766 

Perusteollisuus 0,0559 1,19 0,2348 0,1028 

Kulutuspalvelut -0,0116 1,67 0,0949 -0,0176 
 

Edellä tehdyssä vertailussa tarkasteltiin tuottojen suhdetta kokonaisriskiin, mutta 

muuttuuko järjestys, jos tarkastellaan CAP-malliin perustuvia mittareita? Kuten aikai-

semmin on todettu, Treynorin indeksi ottaa huomioon vain portfolion markkinariskin, 

sillä ajatuksella, että idiosynkraattinen riski on hajautettu pois. Tällainen hajautusoletus 

ei tietenkään päde toimialaportfolioissa, joissa osakkeiden keskinäinen riippuvuus on 

todennäköisesti merkittävää. 

 

Taulukossa 5 on listattu regressioanalyysin avulla estimoidut Jensenin alfat ja betat 

sekä lasketut Treynorin indeksit. Lisäksi taulukosta näkyy alfojen p-arvot tilastollisen 

merkitsevyyden indikaattoreina ja regressioestimointien R2-luvut eli selitysasteet. Tau-

lukkoa lukiessa on hyvä tiedostaa, että FTSE All world -indeksille näkyviä arvoja ei 

voida missään tapauksessa pitää luotettavina tai edes kovin mielekkäinä tulkintakoh-

teina. Tämä johtuu siitä, että OMXH GI indeksiä, jolla betat on estimoitu, ei voida pitää 

sopivana markkinaportfoliona globaaleiden markkinoiden kehitystä kuvaavalle indek-

sille. Portfoliot on esitetty alfojen mukaan suurimmasta pienimpään. 
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Alfalla mitattuna kärjessä on jälleen samoja toimialoja, kuin edellisissä vertailuissa. 

Öljy ja kaasu saa alfalle korkeimman arvon ja perässä seuraa jälleen terveydenhuolto, 

tietoliikennepalvelut ja teknologia. Huonoimpana ovat edelleen kulutuspalvelut ja pe-

rusteollisuus. Mielenkiintoinen havainto alfoista on se, että sillä mitattuna 8 toimialaa 

ovat olleet parempia kuin markkina, eli nämä toimialat ovat olleet aliarvostettuja. Vas-

taavasti raakatuotoilla ja Sharpella mitattuna markkinoita parempia oli vain 6 toimialaa 

ja Sortinon indeksillä mitattuna 7. Alfoista on hyvä huomata, että 5% riskitasolla tilas-

tollisesti merkitseviä ovat rahoitus, tietoliikennepalvelut ja terveydenhuolto. 10% riski-

tasolla tähän joukkoon lisätään Öljy ja kaasu -portfolion alfa. Muiden toimialojen alfoi-

hin tulee suhtautua varauksellisesti. 

 

Treynorin indeksillä mitattuna toimialojen järjestys on lähes täysin sama, ainoana ja 

mielenkiintoisena muutoksena on Öljyn ja kaasun tipahtaminen neljännelle sijalle. 

Tämä johtunee sen lähes kaikkia muita korkeammasta betan arvosta. Treynorin indek-

sien luotettavuutta voidaan joissain määrin hahmottaa R2 -luvun avulla. R2 eli seli-

tysaste kertoo prosentuaalisesti, kuinka hyvin estimoitu regressio onnistuu selittämään 

toimialan tuottojen vaihtelua.  

 

Esimerkiksi terveydenhuolto -portfolion kohdalla selitysaste on 11,88%, eli käytän-

nössä portfoliolla on markkinoista riippumatonta vaihtelua, tai toisin sanoen idiosynk-

raattista riskiä hyvin merkittävä määrä suhteessa systemaattiseen riskiin. Tämä aset-

taa siis betan käytön riskin mittarina hieman kyseenalaiseen valoon. Toisaalta, portfo-

lioiden joukosta löytyy varsin korkeitakin R2 lukuja. Rahoituksen, kulutustavaroiden, 

teollisuustuotteiden ja -palveluiden ja perusteollisuuden portfoliot saavat noin 60% se-

litysasteita. 
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Taulukko 5. Betapohjaiset mittarit 

 
Jensenin 

alfa 

Alfan 

 P-arvo 

Treynorin 

indeksi 

 

Beta 

 

R2 

Öljy ja kaasu 0,0137 0,059 0,0212 0,9993 0,3292 

Terveydenhuolto 0,0121 0,035 0,0362 0,4149 0,1188 

Tietoliikennepalvelut 0,0081 0,027 0,0278 0,3884 0,226 

Teknologia 0,0055 0,154 0,0147 0,7075 0,465 

Rahoitus 0,0046 0,041 0,0153 0,5542 0,6067 

FTSE All world 0,0040 0,072 0,0132 0,6380 0,6814 

Kulutustavarat 0,0020 0,443 0,0101 0,6324 0,5986 

Yleishyödylliset palvelut 0,0019 0,684 0,0093 0,7883 0,4310 
Teollisuustuotteet ja 
palvelut 0,0012 0,668 0,0085 0,7648 0,6451 

OMXH GI 0,0000 0,000 0,0069 1,0000 1,0000 

Perusteollisuus -0,0032 0,441 0,0039 1,0614 0,6225 

Kulutuspalvelut -0,0037 0,249 -0,0010 0,4597 0,3506 
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5.  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin kvantitatiivisesti Helsingin pörssin eri toimialo-

jen suoriutumista vuosina 2009-2018. Tutkielman alkupuolella käsiteltiin aihepiirin teo-

riaa liittyen riskin ja tuoton suhteen -käsitteeseen, tehokkaisiin markkinoihin ja toimialo-

jen vaikutuksesta sijoituskohteen tuottoihin sekä capital asset pricing -mallin käsite. 

Tämän jälkeen esiteltiin työssä hyödynnettävät tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tu-

lokset. Aineisto koottiin kuukausitason aikasarjadatasta, joka ladattiin Thomson Reu-

ters Datastream -tietokannasta. Toimialaportfolioiden muodostuksessa käytettiin vuo-

sittaista portfolion päivitystä, jotta pörssin muutokset tulisi otettua huomioon siten, että 

vastaava salkunhoito voisi olla mahdollista esimerkiksi piensijoittajalle.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten toimialakohtaiset portfoliot ovat menesty-

neet suhteessa toisiinsa ja markkinaindeksiin sekä globaaleiden markkinoiden kehi-

tystä kuvaavaan indeksiin nähden. Suoriutumista tutkittiin sekä raakatuotoilla mitat-

tuna että neljällä suhteellisen menestyksen mittarilla, joilla saatiin huomioitua toimialan 

kantama riski. Mittareina käytettiin Sharpen, Sortinon ja Treynorin indeksiä sekä Jen-

senin alfaa. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli: Miten Helsingin pörssin eri toimialoihin 

sijoittavat portfoliot ovat menestyneet vuosina 2009-2018? Tähän kysymykseen laa-

jemman vastauksen antaa tulokset osio, jossa on eritelty tarkemmin eri portfolioiden 

menestymistä, mutta yleisellä tasolla voitaneen todeta, että noin puolet toimialoista 

menestyi kaikki mittarit huomioon ottaen hyvin eli paremmin kuin markkina. 

 

Mielekkäämpää on kuitenkin tarkastella alakysymyksiä, jotta saadaan tarkempia vas-

tauksia. 

• Miten portfoliot ovat tuottaneet valittuihin verrokkeihin nähden? 

• Ovatko portfoliot ali- tai yliarvostettuja? 

• Kuinka volatiileja sijoituskohteita portfoliot ovat olleet? 

• Onko portfolioiden kehityksessä havaittavissa nousu- tai laskujohteista 

trendiä? 

• Mikä portfolioista on menestynyt parhaiten/huonoiten tutkimusajanjak-

solla? 
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Portfolioiden tuotoista verrokkeihin nähden voidaan todeta, että verrokki indeksit aset-

tuivat lähes kaikissa tarkasteluissa noin puoliväliin, toisaalta erot saattoivat olla huimia. 

Esimerkiksi raakatuotoilla mitattuna Öljy ja kaasu -toimiala tuotti lähes viisi kertaa 

enemmän kuin markkina ja neljä kertaa enemmän kuin globaali indeksi, kun taas ku-

lutuspalvelut tuottivat hädin tuskin mitään. 

 

Portfolioiden ali- tai yliarvostuksesta kertoo tässä tutkimuksessa lähinnä Jensenin alfa, 

eli kuinka paljon portfoliot tuottivat yli tai ali CAP-mallin ennakoiman tason. 

 

 

Kuva 3. Toimialojen sijoittuminen arvopaperimarkkinasuoralle 

 
Kuvassa 3 on piirretty arvopaperimarkkinasuora käytetystä markkinaportfoliosta ja ris-

kittömästä korkokannasta. Rahoitusteorian mukaan kaikkien sijoituskohteiden tulisi 

asettua tuolle suoralle, mutta kuten nähdään näin ei ole. Kaikki suoran yläpuolella ole-

vat kohteet ovat saaneet positiivisen alfan arvon, eli ovat siis olleet tutkimusajanjak-

solla aliarvostettuja. Vain kaksi huonoiten tuottanutta toimialaa ovat tämän mukaan 

yliarvostettuja. Ne toimialat, joiden alfat ovat 5% riskitasolla tilastollisesti merkitseviä 

on merkitty punaisilla pisteillä kuvioon. 
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Portfolioiden volatiliteetista sanottakoon, että ehkä hieman yllättäen suurin osa toimi-

aloista ei ole ollut volatiliteetiltaan merkittävästi suurempaa kuin markkina. Täytynee 

tosin todeta, että markkinan, eli Helsingin pörssin, annualisoitu volatiliteetti on jo val-

miiksi 4% korkeampi kuin globaaleilla markkinoilla. Varsin korkeita volatiliteetteja ovat 

tarjonneet Öljy ja kaasu, Perusteollisuus ja Terveydenhuolto. Haitallisella volatiliteetilla 

mitattuna korkeimmat ovat olleet yhden osakkeen portfoliot eli Öljy ja kaasu ja Yleis-

hyödylliset palvelut. 

 

Portfolioista kaikki paitsi kulutuspalvelut, perusteollisuus ja yleishyödylliset palvelut 

ovat vuoden 2011 jälkeen olleet nousujohteisessa trendissä. Tähän poikkeuksena to-

sin terveydenhuollon romahdus vuodesta 2017 lähtien. Mutta mikä toimialoista on me-

nestynyt parhaiten ja huonoiten? 

 

Huonoimmaksi toimialaksi on helppo todeta kulutuspalvelut. Se on menestynyt kaikilla 

mittareilla huonoiten, ainoastaan sen volatiliteetti on ollut muihin verrattuna alhainen. 

Parhaimman portfolion määrittäminen on hieman hankalampi kysymys. Absoluuttisella 

tuotolla mitattuna Öljy ja kaasu on ylivoimaisesti paras, menestysmittareilla se on pa-

ras ainoastaan alfalla mitattuna. Terveydenhuolto taas on paras Sortinon ja Treynorin 

indeksillä mitattuna. Sharpen indeksillä mitattuna taas tietoliikennepalvelut on parhai-

ten menestynyt toimiala. 

 

 

Kuva 4. Tuotto-riski sirontakuvio 
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Kuvassa 4 on esitetty toimialat tuotto-volatiliteetti koordinaatistossa. Idealtaan tämä 

vastaa siis toimialojen Sharpen lukua. Kuvassa oranssit pisteet vastaavat parhaimpia 

riski-tuotto suhteen tarjoavia toimialoja. Käytännössä nämä ovat ne toimialat, joista si-

joittajan kannattaisi valita sijoituskohteensa. Joka tapauksessa, kun otetaan huomioon 

Öljy ja kaasu -toimialan sijoittuminen kärkikastiin jokaisella mittarilla ja Terveydenhuol-

lon varsin suuri romahdus viimeisimpinä vuosina, on Öljy ja kaasu todettava parhaiten 

menestyneeksi. 

 

Terveydenhuollon ja Öljyn ja kaasun kehitys on kuitenkin ollut varsin poikkeuksellista 

muihin nähden, joten on myös mielekästä tarkastella muita erillään näistä. Tällöin kai-

killa mittareilla mitattuna parhaimmaksi erottautuu tietoliikennepalvelut.  

 

Varsin mielenkiintoinen havainto on se, että saadut tulokset ovat jokseenkin linjassa 

esiteltyjen aikaisempien tuloksien kanssa. Aikaisemmissakin tutkimuksissa esiintyi 

parhaimpien joukossa terveydenhuolto, öljy ja kaasu, teknologia ja tietoliikennepalve-

lut. Myös huonompien puolella esiintyi samoja, kuten kulutuspalvelut ja erilaiset teolli-

suuden alat. 

 

Kun nämä aikaisemmat tutkimukset ovat sijoittuneet Suomen markkinoiden ulkopuo-

lelle, vaikuttaa siltä, että näissä toimialoissa saattaisi olla jotain merkityksellistä, joka 

ajaa niitä ylituottoihin. Jatkotutkimusaiheena voisikin olla mielenkiintoista tutkia löy-

tyykö näistä toimialoista jotain rationaalisia tekijöitä, kuten esimerkiksi velkaantunei-

suus, joka selittäisi menestystä. Toisaalta tätä tutkimusta vastaavaa voisi tehdä myös 

laajemmalla aineistolla, sekä maantieteellisesti että ajallisesti, jotta saataisiin enem-

män varmuutta tuloksiin. 
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