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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia New Yorkin pörssissä (NYSE) 

noteerattujen epäeettisten osakkeiden suoriutumista vuosina 2010-2019. Tarkastelua tehtiin 

valituista toimialoista koostuneen kokonaisportfolion ja markkinaportfoliona toimineen S&P 

500 -indeksin välillä. Lisäksi kolmen toimialakohtaisen portfolion suoriutumista verrattiin sekä 

toisiinsa että markkinaindeksiin. Portfoliot muodostettiin jokaiselle tarkasteluajanjakson 

vuodelle erikseen, ja tarkastelun kohteena olivat kaikki New Yorkin pörssin alkoholi-, tupakka- 

ja uhkapelitoimialoilla toimivien yritysten osakkeet. Suoriutumista tarkasteltiin aluksi 

vuotuisten raakatuottojen ja volatiliteettien sekä myöhemmin riskikorjattujen 

menestysmittareiden pohjalta. Tutkielmassa hyödynnettiin riskikorjatuista mittareista 

Jensenin alfaa sekä Sharpen ja Treynorin lukuja. 

 

Tutkimustulokset olivat osittain ristiriidassa aiemmin tehtyjen tieteellisten tutkimusten 

tulosten kanssa. Sekä epäeettinen kokonaisportfolio että toimialakohtaiset portfoliot 

hävisivät vuotuisten raakatuottojen osalta markkinaportfoliolle. Toimialakohtaisista 

portfolioista alkoholiportfolio suoriutui parhaiten uhkapeliportfolion ollessa tuottojen valossa 

heikoin. Alhaisempien tuottojen ohella jokaisen portfolion volatiliteetti oli markkinoita 

suurempi. Markkinaindeksi suoriutui kokonaisuudessaan tarkasteluajanjaksolla epäeettisiä 

osakkeita paremmin myös riskikorjattujen mittareiden osalta ja toimialakohtainen 

paremmuusjärjestys säilyi identtisenä raakatuottojen vastaavaan nähden.  
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The aim of this Bachelor’s thesis was to examine the performance of unethical stocks in the 

New York Stock Exchange (NYSE) during years 2010-2019. The comparison was made between 

the unethical total portfolio and S&P 500 -index which functioned as the market index. In 

addition, the performance of three industry-based portfolios was compared both to each 

other and to the market index. The portfolios were built singly for every year of the time 

period and they contained every stock from alcohol, tobacco and gambling industries quoted 

on the NYSE. The performance of unethical stocks and the market index was measured with 

annual returns, volatility and risk-adjusted measures that were Jensen’s alpha, Sharpe ratio 

and Treynor ratio. 

 

The results of this study are partly contradictory in relation to previous studies. Based on the 

annual returns, both the unethical total portfolio and industry-based portfolios were 

outperformed by the market index. The alcohol industry’s portfolio performed best whilst the 

gambling industry’s portfolio had the lowest returns. Along with the lower returns, the 

volatility of every portfolio was higher than the volatility of the market index. Furthermore, 

the market index outperformed the unethical total portfolio and industry-based portfolios 

also based on the risk-adjusted measures. The rank order of industry-based portfolios 

remained the same as it was while resting on the annual returns. 
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1. Johdanto 

 

Sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta on nostanut päätään kiihtyvällä tahdilla viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Erilaiset vastuullisuussertifikaatit ja yhteiskuntavastuuohjelmat ovat 

yleistyneet nopeasti eri toimialoilla operoivien yritysten keskuudessa. Yhä enenevässä määrin 

myös kuluttajat ostopäätöksiä tehdessään kiinnittävät huomiota sosiaalisiin normeihin, kuten 

ihmisoikeus- tai ympäristökysymyksiin. Samansuuntainen trendi on havaittavissa myös 

sijoittajien keskuudessa. Rahoitusmarkkinoille on ilmestynyt lukuisa määrä ainoastaan 

vastuullisia sijoituskohteita sisältäviä rahastoja ja vastuullisen sijoitusstrategian suosio on ollut 

nousussa etenkin 2000-luvulla. Nykypäivän sijoittajat etsivät kuumeisesti 

tuottomahdollisuuksia, jotka ovat linjassa henkilökohtaisten arvojen ja yhteiskunnallisen 

hyvinvoinnin kanssa. (Renneboog, Ter Horst & Zhang 2008; Colonnello, Curatola & Gioffré 

2019) 

 

Siinä missä vastuullista strategiaa noudattava sijoittaja rajaa portfoliostaan systemaattisesti 

pois epäeettisillä toimialoilla toimivat yritykset, päinvastaiseen strategiaan nojaava sijoittaja 

keskittyy nimenomaan kyseisiin sijoituskohteisiin. Vastuullisen strategian rinnalle onkin 

noussut hieman myöhemmin epäeettisyyteen pohjautuva sijoitustrendi. Alkoholi-, tupakka- ja 

uhkapeliteollisuuteen painottuvaa epäeettistä sijoitusstrategiaa voidaan kutsua synti- tai 

pahesijoittamiseksi. (Richey 2016) Yhteistä molemmille strategioille on se, että niissä – joskin 

vapaaehtoisesti – rajoitetaan sijoituskohteisiin liittyvää valinnanvapautta. Aiheeseen liittyvien 

tutkimusten pohjalta onkin haettu selvyyttä siihen, täytyykö vastuullisesta sijoittamisesta 

maksaa lisähintaa alhaisempien tuottojen muodossa samalla tavalla kuin vaikkapa Reilun 

kaupan tuotteista ruokakaupassa? Epäeettisyyteen peilaten voidaan perustellusti esittää 

kysymys siitä, onko sosiaalisia normeja tai sijoittajan omia arvoja vastaan sotivan strategian 

noudattaminen mahdollisten ylituottojen arvoista? 

 

Vastuullisen sijoittamisen kannattavuutta on tutkittu vuosien saatossa suhteellisen paljon. 

Tutkimuksista riippuen tulokset ovat olleet keskenään eriäviä. Vastuullisten rahastojen on 

nähty suoriutuvan tavanomaisia rahastoja heikommin Euroopassa ja Aasiassa, joskin 
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esimerkiksi Japanissa, Ranskassa sekä Ruotsissa eroa rahastojen välillä ei ole havaittu. 

(Renneboog et al. 2008) Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu viitteitä myös siitä, 

että vastuullisesti sijoittamalla on voitu saada ylituottoa markkinaindeksiin verrattuna (Kempf 

& Osthoff 2007; Statman & Glushkov 2009). Toisaalta osa tuloksista on myös esittänyt 

vastuullisen sijoitusstrategian olevan linjassa markkinatuottojen kanssa tai tuottavan niitä 

huonommin (Jo, Saha, Sharma & Wright 2010; Mollet & Ziegler 2014). 

 

Vastuulliseen sijoittamiseen verrattuna epäeettistä sijoittamista koskevaa tutkimusta on tehty 

huomattavasti vähemmän. Tutkimusten perusteella on kuitenkin saatu viitteitä siitä, että 

epäeettisillä toimialoilla toimivien yritysten osakkeet ovat tuottaneet – eräissä tutkimuksissa 

huomattavaakin – ylituottoa markkinoihin nähden. (Fabozzi, Ma & Oliphant 2008; Hong & 

Kacperczyk 2009; Durand, Koh & Limkriangkrai 2013a) Aiheeseen liittyen on kuitenkin saatu 

myös tuloksia, jotka ovat jonkin verran ristiriidassa epäeettisten osakkeiden ylituottojen 

suhteen (Lobe & Walkshäusl 2016). Verrattain vähäisen tutkimustiedon lisäksi tämän 

tutkimuksen kannalta onkin mielenkiintoista selvittää, miten epäeettinen sijoitusstrategia on 

toiminut viimeisten vuosien aikana vastuullisuus- ja eettisyyskysymysten noustessa entistäkin 

enemmän pinnalle. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää keskimääräisten vuosituottojen ja volatiliteetin sekä 

CAP-malliin perustuvien riskikorjattujen suoritusmittareiden avulla, onko New Yorkin 

pörssissä (New York Stock Exchange, NYSE) noteerattuihin epäeettisiin osakkeisiin 

sijoittamalla voinut saada markkinaindeksistä positiivisesti poikkeavaa tuottoa. Lisäksi 

tavoitteena on tarkastella sitä, mille valituista toimialoista sijoittaminen on ollut 

kannattavinta. Tutkimuksen tavoitteiden perusteella päätutkimuskysymys on: 

 

”Miten New Yorkin pörssin epäeettiset osakkeet ovat menestyneet suhteessa  

markkinaindeksiin vuosina 2010-2019?” 
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Tutkielmassa käytetään apuna alakysymyksiä: 

 

”Miten kolmen valitun toimialan portfoliot ovat menestyneet suhteessa markkinaindeksiin?” 

 

”Mitkä portfoliot ovat menestyneet parhaiten ja heikoiten?” 

 

 

Päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan muodostamalla valituista epäeettisistä 

osakkeista yhtenäinen portfolio kullekin vuodelle ja vertaamalla sitä markkinaindeksin 

kehitykseen tarkasteluajanjaksolla. Lisäksi muodostetaan toimialakohtaiset portfoliot 

vuosittain keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 
Maantieteellisesti tutkimus on rajattu Yhdysvaltain osakemarkkinoille, tarkemmin ottaen New 

Yorkin pörssiin. Kyseinen markkinapaikka valikoitui siksi, että tarkastelun kohteena olevilta 

toimialoilta oli saatavilla tutkimuksen kannalta olennainen määrä osakedataa. Tutkimuksessa 

tarkasteltavat toimialat on rajattu alkoholi-, tupakka- ja uhkapeliteollisuuteen. Toimialojen 

määrittelyn jälkeen yrityksiä koskevaa rajausta ei ole tarvinnut tehdä, vaan tarkasteltavana 

ovat kaikki kyseisillä toimialoilla toimivat New Yorkin pörssissä noteeratut yritykset. 

 

Vastuullisuus ja eettisyys ovat nousevia trendejä maailmanlaajuisesti tällä hetkellä, joten 

ajallinen rajaus vuosille 2010-2019 on määritelty mahdollisimman lähelle nykyhetkeä. 

Kymmenvuotinen tarkasteluajanjakso on riittävän pitkä, jotta osakkeiden suoriutumista on 

mielekästä mitata ja verrata sekä toimialoittain että markkinoiden kehitykseen nähden. 

Osaketuottoihin, markkinaindeksiin sekä riskittömään korkokantaan liittyvä data tullaan 

keräämään Thomson Reutersin Datastream-tietokannasta, ja pohjana toimivat päiväkohtaiset 

arvot. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

 
Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta. Johdannon jälkeen pureudutaan epäeettisten 

toimialojen rooliin sekä niiden erilaisiin määritelmiin. Lisäksi käsitellään yhteiskunnan 

sisältämiä sosiaalisia normeja, jotka ovat omiaan vaikuttamaan sekä yksittäisten että 

institutionaalisten sijoittajien tekemiin päätöksiin. Toinen luku pitää sisällään myös 

keskeisemmät aikaisemmin saadut tutkimustulokset aiheeseen liittyen. Kolmannessa luvussa 

esitellään tutkimusaineisto sekä yleistä rahoitusteoriaa ja tutkimuksessa käytettävät CAP-

malliin perustuvat riskikorjatun tuoton menestysmittarit. Neljäs luku sisältää empiriaosuuden 

tutkimustuloksineen, joita peilataan viimeisessä luvussa aikaisempien tutkimusten 

osoittamiin tuloksiin. Viimeisessä luvussa eli yhteenveto-osiossa tutkimuksen perusteella 

saatuja tuloksia tulkitaan johtopäätösten muodossa ja nivotaan tutkimuksen pääkohdat 

yhteen sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 
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2. Epäeettinen sijoittaminen 

 

Epäeettinen sijoittaminen saattaa tuoda mieleen henkilöstä ja maailmankatsomuksesta 

riippuen erilaisia asioita. Monelle heijastuu mahdollisesti päällimmäisenä ajatus 

rikollisuudesta tai terveydelle haitallisten hyödykkeiden tuotannosta. Epäeettisyyden käsite 

on moniulotteinen, ja tietyn yrityksen kohdalla määritelmä voi – etenkin subjektiivisesti 

tarkasteltuna – täyttyä usealla eri tavalla. Paheellisten tuotteiden valmistuksen lisäksi 

yrityksen voidaan katsoa toimivan epäeettisesti esimerkiksi silloin, kun se jättää 

noudattamatta erinäisiä ihmisoikeuksiin tai ympäristönsuojeluun liittyviä määräyksiä tai 

normeja. Vaikka yrityksen liiketoiminta sinällään olisi sosiaalisten normien valossa kestävällä 

pohjalla, voi taustalta löytyä seikkoja, jotka puoltavat epäeettisyyttä. Esimerkiksi painostavaa 

tai ahdistavaa hallintoa ja epäinhimillisiä työoloja erilaisten hyödykkeiden valmistuksen 

yhteydessä on esiintynyt muun muassa Kiinassa ja Burmassa. Perinteisen näkemyksen 

mukaan yrityksen on pyrittävä tuottamaan mahdollisimman suurta voittoa 

osakkeenomistajilleen – joskin nykyajan moderneissa yhteiskunnissa periaatetta voidaan 

perustellusti kritisoida yllä mainittujen seikkojen valossa. Kuluttajat muodostavat 

mielipiteitään liiketoiminnan eettisyydestä julkisuuskuvan perusteella, mutta kaikkia 

toimintatapoja ei välttämättä saateta suuren yleisön tietoon. Voidaan kuitenkin sanoa, että 

etenkin länsimaisissa yhteiskunnissa vallitsee suhteellisen yksimielinen kollektiivinen käsitys 

siitä, mitkä toimialat voidaan rajata epäeettisyyden piiriin. (Waxler 2004; Long, Wann & 

Brockman 2016) 

 

2.1 Toimialojen määrittely 

 
Aikaisemmissa tutkimuksissa epäeettisiksi luettavat toimialat ovat vaihdelleet jonkin verran. 

Fabozzi et al. (2008) sisällyttävät tutkimuksessaan epäeettisiin toimialoihin aikuisviihde-, 

alkoholi-, ase-, bioteknologia-, tupakka-, uhkapeli- ja aseteollisuuden. Määrittely on kuitenkin 

jossain määrin häilyvä, ja perustellusti voidaankin esittää kysymys esimerkiksi siitä, voidaanko 

aseteollisuus – joka sisältää maanpuolustukseen liittyvät tuotteet ja palvelut – lukea mukaan 

epäeettisten toimialojen joukkoon. Sen sijaan suurin osa nykyaikaisista kulttuureista pitää 

sisällään kollektiivisen ajatuksen siitä, että alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö sekä 
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uhkapelaaminen voidaan mieltää syntiseksi tai paheelliseksi käyttäytymiseksi. Kehittyvän 

teknologian ja sosiaalisen median aikakaudella on nähtävissä myös yksittäisiä huomioita 

koskien muita kuin perinteisten epäeettisten toimialojen osakkeita. Esimerkiksi Facebookin 

tietosuojassa esiintyneet ongelmat ovat herättäneet keskustelua yrityksen eettisyydestä 

sijoituskohteena. (Hough 2018) 

 

Hong & Kacperczyk (2009) määrittelevät syntiosakkeiksi (engl. sin stocks) alkoholi-, tupakka- 

ja uhkapeliteollisuuden aloilla toimivien yritysten osakkeet. Alkoholin ja uhkapelaamisen 

haittavaikutukset ovat olleet tiedossa hyvinkin kauan, kun taas tupakkaa koskevat 

negatiivissävytteiset sosiaaliset normit ovat nousseet esiin vasta viiden viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Yleistä näiden kolmen toimialan tuotteille on haittavaikutusten lisäksi 

se, että ne voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Näin ollen kyseisillä toimialoilla 

operoivien yritysten osakkeet voidaan kiistatta mieltää epäeettisiksi. Richey (2016) on 

rajannut tutkimuksessaan pahe- tai syntisijoittamisen koskemaan vain alkoholi-, tupakka- ja 

uhkapelitoimialoja käyttäen kolminaisuudesta käsitettä ”synnin triumviraatti” (engl. 

Triumvirate of Sin). Myös Salaber (2007) ja Liston (2016) määrittelevät syntisiksi niiden 

yritysten osakkeet, joiden pääasiallinen liiketoiminta kattaa alkoholi- ja tupakkatuotteiden 

sekä uhkapelien tarjonnan.  

 

2.2 Epäeettisten osakkeiden arvostus 

 
Rahoitustieteen perinteisen näkökulman mukaan osakkeen arvoon vaikuttavat ainoastaan 

sen yksilöllinen tuotto sekä riski. Epäeettisten osakkeiden tapauksessa tilanne on kuitenkin 

monimutkaisempi. Sijoitus- ja eläkerahastojen sekä säätiöiden harjoittama välttely 

sosiaalisten normien vuoksi kyseisiä osakkeita kohtaan edesauttaa niiden aliarvostusta 

markkinoihin nähden. Lisäksi yksityisten sijoittajien muodostamat negatiiviset mielikuvat 

epäeettisten toimialojen yrityksistä sekä kyseisten yritysten keskimääräistä korkeampi riski 

joutua erinäisiin oikeusprosesseihin ovat omiaan vaikuttamaan osakkeiden arvostukseen. 

(Sharpe 1964; Merton 1987; Fabozzi et al. 2008; Colonnello et al. 2019) Epäeettisten 

osakkeiden aliarvostuksesta ja korkeammasta tuotto-odotuksesta johtuen niiden voidaan 

katsoa käyttäytyvän markkinoilla arvo-osakkeiden kanssa yhdenmukaisella tavalla. Arvo-
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osakkeeksi kutsutaan osaketta, jonka markkina-arvo on alhainen suhteessa taseesta 

laskettavaan substanssiarvoon. (Jo et al. 2010; Knüpfer & Puttonen 2018, 255) 

 

Lukuisat epäeettistä sijoittamista käsittelevät tutkimukset ovat keskittyneet rajatulle 

markkinalle, jolloin yhteiskunnan suhtautuminen eettisyyskysymyksiin jää väistämättä 

yksipuoliseksi. Tutkimuksissa on havaittavissa myös oletuksia koskien sitä, että sosiaaliset 

normit – tässä tapauksessa koskien eettisyyttä – olisivat identtisiä eri kansojen tai 

uskontokuntien välillä. Väitettä kritisoivat Fauver & McDonald (2014), jotka havaitsivat 

tutkimuksessaan eroavaisuuden sijoittajien suhtautumisessa epäeettisyyteen Yhdysvaltain ja 

Kiinan markkinoiden välillä. Tutkijoiden mukaan Yhdysvalloissa epäeettisten osakkeiden 

arvostuksen voidaan katsoa olevan keskimäärin 12 prosenttia markkinoiden keskiarvon 

alapuolella. Sen sijaan Kiinassa vastaavien osakkeiden arvostus oli keskimäärin 5 prosenttia 

markkinoita korkeammalla. Myös Durand, Koh & Tan (2013b) havaitsivat samansuuntaista 

suhtautumista epäeettisiin osakkeisiin. Sellaisissa valtioissa, joiden kulttuuri on lähimpänä 

Yhdysvaltoja, kuten Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, epäeettisten osakkeiden 

välttäminen on tutkijoiden mukaan todennäköisempää. Vastaavasti esimerkiksi Etelä-

Koreassa ja Japanissa suhtautuminen on myönteisempää ja sijoittajilla on todennäköisemmin 

salkussaan epäeettisillä toimialoilla toimivien yritysten osakkeita. 

 

Hongin & Kacperczykin (2009) mukaan epäeettisten osakkeiden hinnan määräytymiseen 

vaikuttaa huomattavasti se, että suuret institutionaaliset sijoittajat useimmiten karttavat 

epäeettisiä sijoituskohteita. Lisäksi kyseiset sijoituskohteet jäävät usein huomattavan vähälle 

huomiolle osakeanalyytikoiden keskuudessa. Epäeettisillä osakkeilla onkin tapana olla 

suhteellisen halpoja muihin sijoituskohteisiin verrattuna esimerkiksi P/B- tai P/E-lukujen 

valossa. Aliarvostukseen voi johtaa Kimin & Venkatachalamin (2011) mukaan myös 

epäeettisten toimialojen yritysten korkea oikeudenkäyntiriski sekä voimakas sääntely. Lisäksi 

yhteiskunnan sosiaalisilla normeilla on huomattava vaikutus osakkeiden arvostukseen. 
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2.3 Moderni portfolioteoria 

 
Rahoitusteorioiden yksi kulmakivistä on Markowitzin (1952) esittelemä moderni 

portfolioteoria, joka havainnollistaa mahdollisuutta riskin pienentämiseen portfolion 

hajauttamisen avulla. Portfolioksi kutsutaan yksittäisistä sijoituskohteista koostuvaa 

yhdistelmää (Knüpfer & Puttonen 2018, 141). Markowitzin (1952) mukaan portfolion valinta 

voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe alkaa havainnoista sekä kokemuksista 

ja päättyy käsitykseen tarkastelun kohteena olevien arvopapereiden tulevaisuuden 

suoriutumisesta. Toinen vaihe puolestaan alkaa käsityksestä tulevaisuuden suoriutumisesta ja 

päättyy varsinaiseen portfolion valintaan. Uraauurtava artikkeli koskien modernia 

portfolioteoriaa keskittyy valintaprosessin toiseen vaiheeseen. 

 

Markowitzin (1952) kehittämä malli optimaalisen portfolion valinnasta pohjautuu oletukseen 

sekä sijoittajan voitonmaksimoimistavoitteesta että tavoitteesta välttää riskiä. Modernin 

portfolioteorian tavoitteena onkin määrittää sellainen portfolio, jonka avulla on mahdollista 

saada mahdollisimman suurta tuottoa mahdollisimman pienellä riskillä höystettynä. 

Markowitzin (1952) mukaan portfolio tulisi rakentaa siten, että yksittäisten sijoituskohteiden 

keskinäinen korrelaatio on mahdollisimman matala, jopa negatiivinen. Sijoituskohteiden 

ollessa täysin positiivisesti korreloituneita keskenään, niiden hinnat muuttuvat samaan 

tahtiin, jolloin hajautushyöty jää minimaaliseksi. Hajauttamisesta saatava hyöty pohjautuukin 

nimenomaan siihen, että arvopapereiden hinnat muuttuvat toisiinsa nähden eri tahdissa. 

(Knüpfer & Puttonen 2018, 147) 

 

Mikäli epäeettistä strategiaa harjoittava sijoittaja keskittyy ainoastaan epäeettisillä 

toimialoilla toimivien yritysten osakkeisiin, on selvää, että hajautushyöty jää auttamatta 

potentiaalisimman tasonsa alapuolelle. On kuitenkin otettava huomioon, että määritelmästä 

ja yksilön subjektiivisista näkemyksistä riippuen epäeettisten osakkeiden kirjo voi olla 

yllättävän suurikin. Lisäksi yhteiskunnallisten ja poliittisten normien murroksessa epäeettisiksi 

luettavien toimialojen määrä voi kasvaa kollektiivisen ilmapiirin kääntyessä yhä enemmän 

paheellista liiketoimintaa vastaan (Richey 2016). Samalla toimialalla operoivien yritysten 

osakkeiden tuotoilla on usein suuri positiivinen kovarianssi, eli tuottojen voidaan katsoa 
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liikkuvan samaan suuntaan (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2019, 31) Näin ollen kapeasti 

epäeettisiin kohteisiin sijoitusvarallisuutensa allokoiva sijoittaja jättää hyödyntämättä ainakin 

osan Markowitzin (1952) esittelemästä hajautushyödystä. Toisaalta tilanne on samanlainen 

myös vastakkaisesta näkökulmasta katsottuna. Mikäli vastuullinen sijoittaja negatiivista 

seulontaa hyödyntäen jättää portfoliostaan pois epäeettiset osakkeet, ei hajautushyöty 

välttämättä yllä optimaaliselle tasolle. Vaikka Richey (2016) osoittikin tutkimuksessaan 

epäeettisten osakkeiden tuottaneen ylituottoja markkinoihin nähden vuosina 1995-2015, hän 

nosti esiin huomion korkeasta riskistä sijoitettaessa vain muutamalle valitulle toimialalle.  

 

2.4 Ylituotot aikaisempien tutkimusten perusteella 

 
Epäeettisiin kohteisiin sijoittamalla on aikaisempien tutkimusten perusteella voitu saada 

huomattavaakin ylituottoa markkinoihin nähden. Vaikka eri tutkijoiden tai tutkijaryhmien 

saamat tulokset ovat suhteellisen yksimielisiä, on tutkimuksissa havaittavissa jonkin verran 

eroja esimerkiksi toimialojen tai tarkasteluajanjakson rajauksen vuoksi. Lukuisissa epäeettistä 

sijoittamista käsittelevissä tutkimuksissa on keskitytty tarkastelemaan yhdysvaltalaista VICEX-

rahastoa, joka koostuu epäeettisillä toimialoilla toimivien yritysten osakkeista. VICEX on USA 

Mutuals -rahastoyhtiön hallinnoima, ja se sijoittaa synnin triumviraatin lisäksi muun muassa 

aseteollisuuteen. (Chang 2013) 

 

Jo et al. (2010) tutkivat VICEX-rahaston menestymistä vastuullisesti sijoittavaan Domini Social 

Equity Mutual Fund (DSEFX) -rahastoon nähden. Tutkimus osoitti, että Yhdysvaltain 

osakemarkkinoita kuvaavan Standard & Poor’s 500 -indeksiin ja DSEFX-rahastoon verrattuna 

VICEX suoriutui merkittävästi paremmin pitkällä aikavälillä. Samankaltaiseen lopputulokseen 

päätyivät aiemmin myös Chong, Her & Phillips (2006). Tarkasteluajanjakso kattoi kolme 

vuotta, VICEX-rahaston perustamispäivästä alkaen vuodesta 2002 vuoteen 2005. Myös tässä 

tutkimuksessa VICEX peittosi vuosituoton ja riskikorjatun Sharpen luvun osalta sekä S&P 500 

-indeksin että vastuullisen DSEFX-rahaston. Huomionarvoista oli myös se, että DSEFX-rahasto 

suoriutui tarkasteluajanjaksolla markkinaindeksiä heikommin.  
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Myöhemmin myös Soler-Domínguez & Matallín-Sáez (2016) vertasivat VICEX-rahaston 

suoriutumista sekä markkinoiden että vastuullisten rahastojen suoriutumiseen. 

Tarkasteluajanjakso käsitti vuodet 2001-2013, ja vertailua tehtiin erikseen myös nousu- ja 

laskusuhdanteiden välillä. Tutkijat havaitsivat, että epäeettinen VICEX-rahasto suoriutui 

markkinaindeksiin nähden paremmin noususuhdanteessa. Laskusuhdanteessa, etenkin 

finanssikriisin aikoihin vuosina 2008 ja 2009, menestyminen oli kuitenkin päinvastaista 

vastuullisten rahastojen suoriutuessa markkinoita paremmin. Tutkijat esittivätkin VICEX-

rahastoon sijoittamista houkuttelevana vaihtoehtona noususuhdanteen aikaan, joskin aihe 

sisältää kiistanalaisia ominaispiirteitä tuottojen ja sijoittajien mahdollisten henkilökohtaisten 

arvojen ristiriitaisuuden vuoksi. Salaber (2009) sai aiemmin tutkimuksessaan jossain määrin 

eriäviä tutkimustuloksia. Tutkimuksen perusteella epäeettisillä toimialoilla toimivien yritysten 

osakkeet suoriutuivat markkinoita paremmin laskusuhdanteessa, eikä noususuhdanteessa 

havaittu poikkeavuutta. Tämän tutkija toteaa selittyvän sillä, että tutkimuksen pohjana 

käytettävät synnin triumviraattiin perustuvat osakkeet aiheuttavat voimakasta riippuvuutta, 

joten niiden kulutus, ja sitä kautta yritysten taloudellinen menestys, eivät heikkene samassa 

suhteessa muiden hyödykkeiden kanssa laskusuhdanteen aikana. 

 

VICEX-rahaston ohella tutkimusta on tehty myös koskien epäeettisten osakkeiden tuottoja. 

Hong & Kacperczyk (2009) osoittivat todeksi epäeettisten osakkeiden ylituotot sekä 

Yhdysvaltain että valikoitujen Euroopan valtioiden osakemarkkinoilla vuosina 1926-2006. 

Tutkijat vahvistivat myös sosiaalisten normien olevan merkittävä tekijä sijoituspäätöksissä 

koskien epäeettisten osakkeiden hankintaa. Tilanne on jossain määrin paradoksaalinen, sillä 

vaikka epäeettiset osakkeet tutkimuksen mukaan tuottavat paremmin, osa sijoittajista jättää 

sijoittamatta niihin sosiaalisten normien vuoksi. Durand et al. (2013a) täydensivät 

myöhemmin tutkimusta ja vahvistivat omalta osaltaan tulokset epäeettisten osakkeiden 

riskikorjatuista ylituotoista ja alhaisemmista hinnoista. Lisäksi tutkijat täydensivät aiempia 

tuloksia nostaen esiin sen, että sosiaaliset normit ovat omiaan vaikuttamaan yksilöiden lisäksi 

institutionaalisten sijoittajien taipumukseen painottaa eettisiä sijoituskohteita salkuissaan. 

 

Fabozzi et al. (2008) saivat tutkimuksessaan niin ikään tuloksia, jotka puoltavat epäeettisten 

osakkeiden ylituottoja. Tarkasteluajanjaksolla vuosina 1970-2007 epäeettisten osakkeiden 
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keskimääräinen vuosituotto ylitti vuosittaisen markkinatuoton yli kymmenellä 

prosenttiyksiköllä. Tarkastelun kohteena olivat myös erinäiset syyt, jotka voivat vaikuttaa 

epäeettisten osakkeiden ylituottoihin. Yritykset voivat esimerkiksi hyötyä sekä suorasti että 

epäsuorasti siitä, että ne eivät mukaudu erilaisiin vastuullisiin standardeihin. Lisäksi 

tutkijaryhmän mukaan ylituottoja voi aiheuttaa myös edellisessä alaluvussa mainittu 

sijoittajien negatiivisista mielikuvista johtuva osakkeiden aliarvostus. Tähän liittyen Liston 

(2016) on esittänyt syitä epäeettisten osakkeiden ylituotoille omassa tutkimuksessaan. Hänen 

mukaansa osakemarkkinoilla vallitsevat yleiset mielipiteet ja käsitykset (engl. investor 

sentiment) vaikuttavat epäeettisten osakkeiden kursseihin huomattavasti keskimääräistä 

enemmän. 

 

Lobe & Walkshäusl (2016) tutkivat sitä, voiko epäeettisiin osakkeisiin sijoittamalla saada 

vastuullisiin osakkeisiin nähden parempaa tuottoa. Tutkijat käyttivät valitsemistaan 

epäeettisistä toimialoista käsitettä ”synnin sekstetti” (engl. Sextet of Sin). Toimialojen 

joukkoon kuuluivat aikuisviihde-, alkoholi-, ase-, tupakka-, uhkapeli- ja ydinvoimateollisuus. 

Aiemmin esitellyistä tutkimustuloksista poiketen tutkijat eivät havainneet tilastollisesti 

merkittävää eroa epäeettisten osakkeiden tuottojen ja markkinatuottojen välillä. 

Tarkemmassa analyysissä tutkijat tulivat siihen tulokseen, että epäeettinen sijoittaminen on 

ollut keskimääräistä kannattavampaa Yhdysvalloissa 1960- ja 1970-luvuilla, kun taas aika 

näiden vuosikymmenten jälkeen ei ole ollut kovin suotuisa kyseiselle sijoitusstrategialle. 

 

Vaikka aikaisemmat tutkimustulokset ovat olleet jossain määrin ristiriidassa keskenään, on 

niiden perusteella havaittavissa samansuuntainen näkemys epäeettisten osakkeiden 

keskimääräistä korkeammista tuotoista. Näin ollen ennen tämän tutkielman empiiristä 

osuutta voidaan muodostaa hypoteesi, jonka mukaan epäeettisten osakkeiden voidaan 

odottaa suoriutuneen kokonaisuudessaan markkinaindeksiä paremmin valitulla kymmenen 

vuoden tarkasteluajanjaksolla. 
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3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tässä luvussa esitellään aluksi tutkimuksen pohjana oleva aineisto ja sen jälkeen käydään läpi 

aineiston analysoimiseen käytettävät menetelmät, kuten erilaiset riskikorjatun tuoton 

menestysmittarit. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena empiirisenä tutkimuksena 

tarkasteluajanjakson 1.1.2010-31.12.2019 puitteissa. Empiirinen data-aineisto on kerätty 

Thomson Reutersin Datastream-tietokannasta, ja aineiston prosessointiin on käytetty 

Microsoft Exceliä.  

 

3.1 Epäeettiset osakkeet 

 
Tutkimuksen epäeettiset osakkeet on rajattu koskemaan aiemmin mainittua synnin 

triumviraattia eli alkoholi-, tupakka- ja uhkapelitoimialan osakkeita. Tarkasteluun on otettu 

kaikki New Yorkin pörssissä tarkasteluajanjakson aikana noteeratut kyseisillä toimialoilla 

pääasiallisesti toimivien yritysten osakkeet. Tämä tarkoittaa sitä, että mukana ovat myös 

kesken aikajänteen pörssiin listautuneet tai sieltä poistuneet osakkeet. Muutoksien 

huomioimiseksi portfoliot on muodostettu jokaiselle kymmenelle vuodelle erikseen sen 

mukaan, mitkä yritykset ovat kulloinkin olleet listautuneena. Vaihtuvuus on kuitenkin ollut 

suhteellisen pientä, ja selvä enemmistö osakkeista onkin ollut noteerattuna koko 

tarkasteluajanjakson ajan. Osakkeita on mukana tutkimuksessa yhteensä 33 kappaletta, ja ne 

on esitetty liitteessä 1. Alkoholi- ja tupakkatoimialat sisältävät kummatkin kymmenen 

osaketta ja uhkapeliosakkeiden lukumäärä on 13. 

 

Epäeettisistä osakkeista on käytetty tuottoindeksiä, joka ottaa huomioon osakkeen 

arvonmuutosten lisäksi myös maksetut osingot uudelleensijoitettuina. Osakkeista on 

muodostettu ensin yhtenäinen portfolio, jotta on voitu tarkastella sitä, onko epäeettinen 

sijoitusstrategia ollut kannattava vaihtoehto markkinatuottoon nähden. Yhtenäisen portfolion 

lisäksi tarkastelun kohteena olivat toimialakohtaiset portfoliot epäeettisten osakkeiden 

vertaamiseksi keskenään, jotta on mahdollista tehdä johtopäätöksiä eri toimialojen 

kannattavuudesta sijoituskohteena.  
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3.2 Markkinaindeksi ja riskitön tuotto 

 
Tutkimuksen vertailukohtana käytettävänä markkinaindeksinä toimii Standard & Poor’s 500 -

osakeindeksi. Se kuvaa nimensä mukaisesti 500 suurimman Yhdysvaltain osakemarkkinoilla 

noteeratun yrityksen osakkeiden suoriutumista. Kuten tarkastelun kohteena olevista 

osakkeista, myös markkinaindeksistä käytetään yhdenmukaisuuden vuoksi tuottoindeksiä, 

joka huomioi myös maksetut osingot. S&P 500 -indeksin kehitys on esitetty kuvaajassa 1. 

 

 

Kuvaaja 1. S&P 500 Total Return -indeksin kehitys pisteluvuilla vuosina 2010-2019 

 

Kyseinen markkinaindeksi kuvaa Yhdysvaltain osakemarkkinoita laajasti, joten se soveltuu 

hyvin vertailuun siitä, miten epäeettiset osakkeet ovat suoriutuneet markkinoihin nähden. On 

myös tärkeää, että indeksi sisältää osakkeita monipuolisesti eri toimialoilta, jotta vertailua on 

ylipäätään mielekästä tehdä. Epäeettisten osakkeiden ohella myös vertailuindeksistä 

käytetään päiväkohtaisia tuottoja. 

 

Suoritusmittareiden laskemiseen tarvittavana riskittömänä korkokantana on käytetty kolmen 

kuukauden United States Treasury Bill (U.S. T-Bill) -joukkovelkakirjaa. Datan prosessoinnin 

pohjana on tässäkin tapauksessa käytetty päiväkohtaisia arvoja. Riskittömän korkokannan 
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kehitys tarkasteluajanjaksolla on esitetty kuvaajassa 2. Tutkimuksen aikajänteen puitteissa 

riskitön korko on vaihdellut -0,02 ja 2,43 prosentin välillä kymmenen vuoden keskiarvon 

ollessa 0,57 prosenttia. 

 

 

Kuvaaja 2. 90 päivän U.S. Treasury Bill -velkasitoumuksen korkokehitys vuosina 2010-2019 

 

U.S. T-Bill -instrumentin kaltaiset lyhytaikaiset velkasitoumukset ovat nollakorkoisia 

haltijavelkakirjoja. Tämänkaltaisia velkasitoumuksia pidetään yleisen käsityksen mukaan 

käytännössä riskittöminä, sillä valtioilla on oikeus toimeenpanna verotusta ja viime kädessä 

painaa lisää rahaa. (Nikkinen et al. 2002, 35) 

 

3.3 Portfolioiden suoriutumisen mittaaminen 

 
Epäeettisten osakkeiden suoriutumista kymmenen vuoden tarkasteluajanjakson puitteissa 

mitataan ensin keskimääräisten vuosituottojen ja volatiliteetin pohjalta. Tämän jälkeen 

vertailua kokonaisportfolion ja markkinaindeksin sekä eri toimialojen portfolioiden välillä 

tehdään hyväksikäyttäen riskikorjattuja suoritusmittareita, jotka ovat tässä tutkimuksessa 
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Sharpen ja Treynorin luvut sekä Jensenin alfa. Laskutoimitusten suorittamiseksi ja 

portfoliokohtaisen systemaattisen riskin määrittämiseksi kullekin portfoliolle lasketaan myös 

beta-kertoimet. Tässä alaluvussa käydään läpi laskentatavat ja kunkin tunnusluvun 

matemaattiset määritelmät. 

 

3.3.1 Portfolion tuottojen laskeminen 

 
Portfolioiden suoriutumisen vertailun lähtökohtana toimivat logaritmiset päivätuotot. 

Kyseisiä tuottoja voidaan kutsua myös raakatuotoiksi, sillä ne eivät ole riskikorjattuja. 

Vaihekosken (2004, 193-194) mukaan logaritmiset eli jatkuva-aikaiset tuotot noudattavat 

paremmin normaalijakaumaa, minkä vuoksi ne ovat yleisesti käytettyjä rahoitusalan 

tutkimuksissa. Normaalijakautuneempien logaritmisten tuottojen etuna ovat niiden 

symmetrisyys sekä se, että toisin kuin prosentuaaliset tuotot, logaritmiset tuotot voivat saada 

alle -100 prosentin arvoja. Logaritmiset päivätuotot on laskettu kustakin tuottoindeksistä 

seuraavasti: 

 

𝑟𝑝 = ln(
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

) 

 

jossa  𝑟𝑝 = portfolion tuotto 

  ln = luonnollinen logaritmi 

  𝑃𝑡 = portfolion arvo hetkellä t 

  𝑃𝑡−1 = portfolion arvo hetkellä t-1. 

 

Logaritmiset päivätuotot voidaan muuntaa vuositasolle kertomalla ne periodien määrällä 

vuodessa (Vaihekoski 2004, 194). Näin ollen kaikki tässä tutkimuksessa käytettävät 

logaritmiset päivätuotot annualisoitiin kertomalla ne kaupankäyntipäivien vuotuisella 

määrällä.  

(1) 
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3.3.2 Volatiliteetti 

 
Rahoitusmarkkinoilla riski voidaan esittää määritelmänä sille, kuinka todennäköisesti 

sijoituksen toteutunut tuotto poikkeaa odotetusta tuotosta. Riski on sitä suurempi, mitä 

enemmän mahdolliset tuotot vaihtelevat. Tuottojen heilahtelua kuvataan keskihajonnalla, 

jota voidaan kutsua myös volatiliteetiksi. Korkea volatiliteetti ilmaisee tuottojen korkean 

vaihteluasteen eli epävarmuuden. Matalan volatiliteetin tapauksessa puolestaan havainnot 

ovat sijoittuneet tiiviisti aritmeettisen keskiarvon ympärille. Riskin mittarina volatiliteetin 

heikkoutena on sen symmetrisyys, sillä se ei tee eroa positiivisten ja negatiivisten poikkeamien 

välillä. On päivänselvää, että rahoitusmarkkinoilla sijoittajat haluavat karttaa ainoastaan 

negatiivisia yllätyksiä eli tappiota. (Nikkinen et al. 2002, 28-33) Volatiliteetti voidaan laskea 

kaavalla 

 

𝜎𝑖 = √
∑ (𝑟𝑖 −𝑚)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

jossa  𝜎𝑖 = sijoituskohteen i volatiliteetti 

  𝑟𝑖 = sijoituskohteen i tuotto 

  𝑚 = tuottojen keskiarvo 

  𝑛 = havaintojen lukumäärä. 

 

3.3.3 Beta-kerroin 

 
Portfolion riski riippuu aina sen sisältämien osakkeiden markkinariskistä eli systemaattisesta 

riskistä. Markkinariskistä ei voida päästä eroon hajauttamisen avulla, ja siihen vaikuttavat 

esimerkiksi makrotalouden erilaiset tapahtumat. Beta-kerroin mittaa sijoituskohteen 

markkinariskiä ja kokonaistuoton vaihtelua suhteessa markkinoihin keskimäärin. Keskimäärin 

betan arvo on yksi, ja sitä suuremman beta-kertoimen sijoituskohteet ovat markkinoita 

riskisempiä, eli niiden tuotot heilahtelevat enemmän kuin markkinatuotto. Vastaavasti 

sijoituskohteet, joiden beta-kerroin on alle yksi, ovat vähemmän alttiita tuottojen vaihteluille 

markkinoihin verrattuna. (Nikkinen et al. 2002, 49; Vaihekoski 2004, 204-205) Beta-kerroin 

esitetään matemaattisesti kaavalla 

(2) 
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𝛽𝑖 = 
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
 

 

jossa  𝛽𝑖 = sijoituskohteen i beta-kerroin 

  𝑟𝑖 = sijoituskohteen i tuotto 

  𝑟𝑚 = markkinatuotto 

  𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑚) = tuottojen 𝑟𝑖 ja 𝑟𝑚 kovarianssi 

  𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚) = markkinatuoton varianssi. 

 

Beta-kerroin on siis sijoituskohteen tuoton ja markkinatuoton välinen kovarianssi jaettuna 

markkinatuoton varianssilla. Sekä tuottojen keskihajontaa eli volatiliteettia että beta-

kerrointa tarvitaan seuraavassa alaluvussa esiteltävään CAP-malliin perustuvien 

riskikorjattujen suoritusmittareiden laskemisessa. 

   

3.3.4 Capital Asset Pricing -malli 

 
Tutkimuksessa osakkeiden suoriutumisen vertailua varten käytettävät riskikorjatut 

suoritusmittarit pohjautuvat 1960-luvulla esiteltyyn osakkeen arvonmääritysmalliin, CAP-

malliin (engl. Capital Asset Pricing Model). Toisessa luvussa esitelty Markowitzin (1952) 

kehittelemä moderni portfolioteoria on ollut luomassa edellytyksiä matemaattisen 

arvonmääritysmallin luomiselle. CAP-mallin kehittivät William Sharpe, John Lintner ja Jan 

Mossin, joskin malli henkilöityy useimmiten lähinnä Sharpeen hänen saatuaan siitä 

taloustieteen Nobelin vuonna 1990. Vielä vuosikymmeniäkin myöhemmin CAP-malli on 

keskeisessä roolissa niin yritysten pääomakustannusten määrityksessä kuin portfolioiden 

suoriutumisen laskemisessakin. Mallin hyödyt perustuvat tehokkaaseen tapaan mitata riskiä 

ja tarkastella odotettujen tuottojen sekä riskin välistä suhdetta. CAP-mallin perusyhtälön 

mukaan tuotto-odotus määräytyy lisäämällä riskittömän sijoituskohteen – tässä 

tutkimuksessa U.S. Treasury Bill -velkakirjan – arvoon yrityskohtaisella, systemaattista riskiä 

kuvaavalla beta-kertoimella kerrottu markkinoiden yleinen riskipreemio. Yhtälöstä voidaan 

päätellä, että sijoittajat vaativat sitä korkeampaa tuottoa, mitä korkeampi sijoituskohteen 

(3) 
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systemaattinen riski (beta-kerroin) kulloinkin on. (Fama & French 2004; Knüpfer & Puttonen 

2018, 153-154) CAP-malliin perustuva tuotto-odotus voidaan havainnollistaa kaavamuodossa 

 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓 +𝛽𝑖[𝐸(𝑟𝑚) −𝑟𝑓]       (4) 

 

jossa   𝐸(𝑟𝑖) = tuotto-odotus sijoituskohteelle i 

  𝑟𝑓 = riskitön tuotto 

  𝛽𝑖 = sijoituskohteen i beta-kerroin 

  [𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] = markkinatuoton ja riskittömän tuoton erotus eli riskipreemio. 

 

Kaavan ohella CAP-mallin perusoletus voidaan kuvata myös graafisesti (kuvaaja 3). Kuten 

yhtälöstä käy ilmi, voidaan myös kuvaajasta päätellä sijoittajan tuottovaatimuksen olevan 

mallin oletuksen mukaan vähintään riskittömän tuoton 𝑟𝑓 suuruinen. Lisäksi on huomattava, 

että tuottovaatimus kasvaa sitä mukaa, kun beta-akselilla liikutaan oikealle.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 3. Capital Asset Pricing -mallin oletus (mukaillen Niskanen & Niskanen 2007, 191) 

 

Riskitöntä tuottoa kuvaavaa suoraa voidaan kutsua myös arvopaperimarkkinasuoraksi 

(security market line). CAP-mallin mukaisessa tasapainotilanteessa markkinoiden kaikki 

sijoituskohteet sijaitsevat arvopaperimarkkinasuoralla. (Niskanen & Niskanen 2007, 190) 

𝑟𝑓 

Beta 

Tuottovaatimus 
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Vaikka CAP-malli on laajalti hyväksytty ja käytetty apuväline rahoitusmarkkinoilla, on se saanut 

osakseen myös jonkin verran kritiikkiä. Ensimmäiset akateemiset arvostelukysymykset 

nousivat esiin vain hieman mallin julkistamisen jälkeen 1960-luvulla. Esimerkiksi mallin 

yksinkertaisuuden vuoksi sen antamien tuloksien validiteetti on helppo kyseenalaistaa. Lisäksi 

on esitetty argumentteja koskien sitä, että beta-kerroin ei yksistään riittäisi selittämään 

osakkeiden tuottoja, vaan niihin vaikuttaisivat myös muut tekijät. Kritiikistä huolimatta 

voidaan todeta, että CAP-malli ei luonnollisestikaan olisi näin laajalti käytetty, mikäli sen 

antamia estimointeja ei pidettäisi arvokkaina. (Nikkinen et al. 2002, 69-75; Fama & French 

2004) 

 

3.3.5 Riskikorjatut menestysmittarit 

 
Erilaisten sijoituskohteiden välillä tapahtuvan valinnan yhteydessä on useinkin hyödyllistä 

arvioida mahdollisia tuottoja odotettuun riskiin nähden. Riskittömän korkokannan ylittävää 

tuottoa kutsutaan lisätuotoksi. Sijoituspäätöksiä tehtäessä on mahdollista, että eteen tulee 

tilanne, jossa alhaisemman tuotto-odotuksen sijoituskohde on houkuttelevampi kuin korkean 

tuotto-odotuksen sijoituskohde, mikäli lisätuotto suhteutettuna riskiin on suurempi. 

Sijoituskohteiden suoriutumista voidaan mitata muun muassa tässä tutkimuksessa 

käytettävien, CAP-malliin pohjautuvien Sharpen luvun, Treynorin luvun sekä Jensenin indeksin 

avulla. 

 

Sharpen luku (engl. Sharpe Ratio) perustuu CAP-mallin syntyyn vahvasti vaikuttaneen William 

Sharpen (1966) esittelemään matemaattiseen kaavaan. Suhdeluku kuvaa sitä, montako 

lisätuottoprosenttia voidaan saada jokaista riskiyksikköä kohden. Sharpen luvussa riskiä 

kuvataan aiemmin tässä luvussa esitellyn volatiliteetin eli keskihajonnan avulla, minkä vuoksi 

suoritusmittari soveltuu hyvin hajautetun portfolion tuoton mittaamiseen. Mitä suurempi 

luku on, sitä paremmin sijoituskohde on tuottanut lisätuottoa riskiinsä nähden. (Nikkinen et 

al. 2002, 218-220; Vaihekoski 2004, 260) Sharpen luku määritellään siis riskittömän koron 

ylittävän sijoituskohteen lisätuoton ja volatiliteetin suhteeksi seuraavasti: 

 

𝑆𝑅𝑖 =
(𝑟𝑖 −𝑟𝑓)

𝜎𝑖
 

(5) 
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jossa  𝑆𝑅𝑖 = Sharpen luku portfoliolle i 

  𝑟𝑖 = portfolion i tuotto 

  𝑟𝑓 = riskitön tuotto 

  𝜎𝑖 = portfolion i tuoton volatiliteetti. 

 

Myös Treynorin luku (engl. Treynor Ratio) mittaa lisätuottoa suhteutettuna riskiin. Erona 

Sharpen lukuun on se, että tuotto suhteutetaan systemaattista riskiä eli markkinariskiä 

mittaavaan beta-kertoimeen. Myös Treynorin lukua tulkittaessa suurempi arvo merkitsee 

parempaa suorituskykyä. (Nikkinen et al. 2002, 220) Jakajaa lukuun ottamatta muuttujat ovat 

samat kuin kaavassa 5, eli suoritusmittari voidaan laskea kaavalla: 

 

𝑇𝑖 =
(𝑟𝑖 −𝑟𝑓)

𝛽𝑖
 

 

jossa  𝑇𝑖 = Treynorin luku portfoliolle i 

  𝛽𝑖 = portfolion i beta-kerroin. 

 

Viimeinen riskikorjattu suoritusmittari, Jensenin alfa (engl. Jensen’s alpha), kuvaa niin ikään 

sijoitusportfolion suoriutumista sen sisältämään riskiin verrattuna. Michael C. Jensen (1967) 

esitti mallin yhtenä ratkaisuista riskiä sisältävien portfolioiden suoriutumisen mallintamiseen. 

Alfalla tarkoitetaan sijoituskohteen todellisen tuoton ja ennusteen välistä erotusta (Nikkinen 

et al. 2002, 73). Edellä esitellyistä mittareista poiketen Jensenin alfalla mitataan sitä, ylittääkö 

portfolion tuotto CAP-mallin tuottaman beta-kertoimen mukaisen tuottotason. Jensenin alfan 

arvo voi olla joko positiivinen, negatiivinen tai nolla. Mikäli arvo on nolla, portfolion tuotto 

vastaa sen sisältämää riskiä, jolloin sen voidaan katsoa olevan oikein hinnoiteltu. Positiivinen 

alfa tarkoittaa portfolion olevan aliarvostettu riskitasoonsa nähden, eli se voidaan katsoa 

ylisuoriutujaksi markkinoihin nähden. Negatiivisen alfan tapauksessa tilanne on puolestaan 

käänteinen. (Jensen 1967; Vaihekoski 2004, 261) Jensenin alfa voidaan laskea CAP-mallista 

johdetusta kaavasta seuraavasti: 

 

𝛼𝑖 = 𝑟𝑖 −𝑟𝑓 −𝛽𝑖(𝑟𝑚 −𝑟𝑓) 

(6) 

(7) 
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jossa   𝛼𝑖 = Jensenin alfa portfoliolle i 

  𝑟𝑖 = portfolion i tuotto 

  𝑟𝑓 = riskitön tuotto 

  𝑟𝑚 = markkinatuotto 

  𝛽𝑖 = portfolion i beta-kerroin.  
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4. Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksessa saadut tulokset eli tarkastellaan epäeettisten 

osakkeiden suoriutumista markkinaindeksiin verrattuna. Lisäksi pureudutaan siihen, miten 

synnin triumviraatin kolme eri toimialaa ovat menestyneet toisiinsa verrattuna. Tarkastelua 

tehdään aluksi vuotuisten tuottoprosenttien ja volatiliteettien valossa, minkä jälkeen 

esitellään tulokset riskikorjattujen suoritusmittareiden pohjalta.  

 

4.1 Portfolioiden keskimääräiset vuosituotot ja volatiliteetit 

 
Tässä tutkielmassa tarkasteltiin sitä, miten New Yorkin pörssissä noteeratut epäeettiset 

osakkeet ovat menestyneet markkinaindeksiin nähden vuosina 2010-2019. Niin tässä kuin 

seuraavassakin alaluvussa käsitellään ensin päätutkimuskysymyksen mukaisesti ensin 

kokonaisportfolion ja sen jälkeen toimialakohtaisten portfolioiden menestymistä 

markkinoihin sekä toisiinsa verrattuna.  

 

Epäeettisen kokonaisportfolion – joka siis sisältää osakkeet kaikilta kolmelta valitulta 

toimialalta – sekä S&P 500 -markkinaportfolion vuosittaiset raakatuotot ja volatiliteetit 

tarkasteluajanjaksolta on esitetty taulukossa 1. Tässä alaluvussa käsiteltävät raakatuotot eivät 

ole riskikorjattuja, eli niiden laskennassa ei ole otettu huomioon kuhunkin sijoituskohteeseen 

sisältyvää riskiä, jolla on kiistatta merkittävä rooli arvioitaessa eri sijoituskohteiden 

paremmuutta toisiinsa nähden. Taulukossa on esitetty myös kokonaisportfolion 

systemaattista riskiä kuvaavat vuotuiset beta-kertoimet. Kuten aiemmin on todettu, 

markkinoiden beta-kertoimen arvo on aina yksi. 

 

Kokonaisportfolion ja S&P 500 -indeksin tuottoja koko kymmenen vuoden aikajänteeltä 

tarkasteltaessa voidaan havaita, että ero on ollut verrattain suuri, 3,65 prosenttiyksikköä 

markkinaindeksin hyväksi. Tarkasteluajanjaksolla markkinaindeksin tuotto on pysynyt 

kokonaisportfolioon nähden jonkin verran tasaisempana eri vuosien välillä, vaikka 

vuosittainen kehitys onkin ollut lähes jokaisena tarkasteluvuonna samansuuntaista. 
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Kokonaisportfolion markkinaindeksiä voimakkaampaa vaihtelua kuvastaa hyvin vuosien 2017 

ja 2018 välinen ero, tuolloin vuosituotto laski peräti 40,28 prosenttiyksikköä. 

 

Taulukko 1. Kokonais- ja markkinaportfolion vuosituotot, volatiliteetit ja beta-kertoimet 

Vuosi Tuotto Volatiliteetti Beta 

  
Kokonais- 
portfolio 

S&P 500 
Kokonais- 
portfolio 

S&P 500 
Kokonais- 
portfolio 

S&P 500 

2010 19,96 % 14,81 % 18,56 % 17,89 % 0,956   

2011 1,27 % 0,94 % 22,74 % 23,11 % 0,900   

2012 16,63 % 14,50 % 16,43 % 12,54 % 0,925   

2013 26,96 % 27,41 % 12,93 % 10,95 % 0,997   

2014 -3,70 % 12,53 % 14,21 % 11,26 % 0,991   

2015 7,08 % 1,34 % 16,36 % 15,33 % 0,798   

2016 3,01 % 11,04 % 14,81 % 12,96 % 0,931   

2017 22,33 % 19,37 % 9,67 % 6,61 % 0,759   

2018 -17,95 % -4,38 % 15,94 % 16,88 % 0,732   

2019 12,35 % 26,85 % 14,09 % 12,36 % 0,767   

2010-
2019 

8,79 % 12,44 % 15,57 % 13,99 % 0,933 1 

 
 
Epäeettisen kokonaisportfolion vuotuinen volatiliteetti on ollut tarkasteluajanjaksolla 

keskimäärin 1,58 prosenttiyksikköä markkinaportfoliota korkeampi. Volatiliteetin kuvatessa 

tuottojen heilahtelua eli portfolion riskisyyttä, voidaan tässä tapauksessa todeta epäeettisen 

kokonaisportfolion olleen tarkasteluajanjaksolla hieman markkinoita riskisempi sijoituskohde. 

Kyseinen havainto on linjassa portfolioiden vuosituottojen heilahtelujen kanssa, vaikka 

volatiliteettien erotus onkin suhteellisen pieni. Korkeampaa volatiliteettia selittää myös 

osaltaan se, että sijoituskohteiden keskinäinen positiivinen korrelaatio johtaa korkeampaan 

volatiliteettiin sijoituskohteiden välisen korkean kovarianssin vuoksi. Volatiliteettia 

verrattaessa on otettava huomioon epäeettisen kokonaisportfolion ja markkinaindeksin 

välinen eroavaisuus volatiliteetin laskemisessa. 500 osaketta sisältävän markkinaindeksin 

vuotuiset volatiliteetit on laskettu kappaleessa 3.3.2 esitetyn kaavan mukaisesti 

päivätuottojen keskihajonnasta. Sen sijaan merkittävästi pienemmän kokonaisportfolion 

volatiliteetti on laskettu kultakin vuodelta varianssi-kovarianssimatriisin avulla, joten siinä on 

otettu huomioon myös osakkeiden väliset kovarianssiarvot. 
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Kokonaisportfolion kymmenen vuoden beta-kertoimeksi muodostui 0,933, joka on hieman 

markkinoiden yleistä betaa alhaisempi. Näin ollen tutkimustuloksista voidaan havaita, että 

epäeettisen kokonaisportfolion tuotto on reagoinut markkinoihin siis aavistuksen verran 

keskimääräistä vähemmän, eli portfolion markkinariski on ollut keskimääräistä pienempi. 

Taulukosta 1 nähdään, että viimeisimpiä vuosia lukuun ottamatta kokonaisportfolion beta on 

pysytellyt kymmenen vuoden beta-arvon tuntumassa. 

 

Taulukossa 2 on kuvattu toimialakohtaisten portfolioiden vuotuiset raakatuotot, volatiliteetit 

ja beta-kertoimet. Tuottojen valossa tarkasteluajanjaksolla parhaiten on menestynyt 

alkoholitoimiala, joka on tuottanut keskimäärin 11,61 prosenttia vuodessa. Sekään ei 

kuitenkaan ole onnistunut suoriutumaan markkinoita paremmin, vaan S&P 500 -indeksin 

tuotto on tarkasteluajanjaksolla ollut 0,83 prosenttiyksikköä suurempi.  

 

Taulukko 2. Toimialakohtaisten portfolioiden vuosituotot, volatiliteetit ja beta-kertoimet 

Vuosi Tuotto Volatiliteetti Beta 

  
Alkoholi Tupakka Uhkapelit Alkoholi Tupakka Uhkapelit Alkoholi Tupakka Uhkapelit 

2010 30,20 % 15,37 % 11,75 % 17,61 % 16,62 % 29,74 % 0,858 0,739 1,294 

2011 9,14 % 3,06 % -10,60 % 21,64 % 19,69 % 34,68 % 0,848 0,640 1,259 

2012 28,33 % 15,26 % 3,54 % 14,48 % 29,65 % 21,54 % 0,846 0,768 1,200 

2013 18,65 % 24,19 % 38,97 % 14,64 % 15,63 % 19,84 % 0,969 0,893 1,146 

2014 7,11 % 1,86 % -21,27 % 13,48 % 18,62 % 22,02 % 0,849 0,916 1,226 

2015 5,34 % 10,64 % 3,99 % 15,95 % 21,69 % 25,42 % 0,790 0,750 0,856 

2016 -3,66 % 13,54 % -1,35 % 16,92 % 16,64 % 22,69 % 0,953 0,683 1,159 

2017 23,49 % 18,59 % 24,92 % 10,18 % 15,73 % 16,25 % 0,658 0,734 0,892 

2018 -19,21 % -24,15 % -12,41 % 15,28 % 24,98 % 23,08 % 0,649 0,663 0,857 

2019 16,67 % 15,55 % 14,93 % 13,44 % 25,89 % 20,37 % 0,675 0,738 0,870 

2010-
2019 

11,61 % 9,39 % 5,25 % 15,36 % 20,51 % 23,56 % 0,897 0,850 1,060 

 
 
Selvästi heikoimmin portfolioista on menestynyt uhkapelitoimiala, jonka keskimääräinen 

vuosituotto on ollut vain 5,25 prosenttia, joskin kyseinen toimiala saavutti vuonna 2013 

korkeimman yksittäisen vuosituoton. Uhkapeliportfolion tuotto on kuitenkin ollut neljänä 

vuonna negatiivinen, mikä on osaltaan vaikuttanut kohtalaisen heikkoon menestymiseen koko 

tarkasteluajanjakson mitalla. 
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Alkoholitoimiala on suoriutunut toimialoista parhaiten myös volatiliteetin osalta, eli parhaan 

vuosituoton lisäksi kyseinen portfolio on ollut tarkasteluajanjaksolla vähäriskisin. 

Alkoholiportfolion kymmenen vuoden volatiliteetti on lähes identtinen kokonaisportfolioon 

verrattuna, joten markkinaindeksi menee riskisyyden valossa tässäkin tapauksessa niukasti 

edelle. Huomionarvoista on se, että tupakka- ja uhkapeliportfolioiden volatiliteetit eivät ole 

käyneet tarkasteluajanjakson puitteissa kertaakaan markkinaindeksin volatiliteetin keskiarvon 

alapuolella eli ne ovat olleet kymmenen vuoden aikajänteellä jatkuvasti vähintäänkin hieman 

markkinoita riskisempiä sijoituskohteita. Myös toimialakohtaisten portfolioiden ja 

markkinaindeksin volatiliteettien välisessä vertailussa on huomioitava kokonaisportfolion 

kohdalla mainittu laskentatapojen ero. Lisäksi volatiliteetin suuruudessa on huomioitava 

osakkeiden korkea keskinäinen korrelaatio sijoitettaessa vain yhdelle toimialalle. 

 

Uhkapeliportfolio on toimialakohtaisista portfolioista ainoa, jonka tarkasteluajanjakson beta-

kertoimen arvo on yli yhden, vaikka sekin on neljänä vuotena saanut markkinabetaa 

pienemmän arvon. Kokonaisuudessaan uhkapeliportfolion tuottojen voidaan kulkevan melko 

lailla käsi kädessä markkinatuoton kanssa. Alkoholi- ja tupakkaportfolioita voidaan kutsua 

defensiivisiksi, sillä beta-kertoimien arvojen perusteella niiden tuotto on riippunut 

keskimääräistä vähemmän markkinatuotosta.  

 

4.2 Portfolioiden suoriutuminen riskikorjattujen mittareiden perusteella 

 
Kuten aiemmin on esitetty, riskikorjattuja tuottoja laskettaessa edellisessä alaluvussa 

tarkastelluista vuotuisista tuottoprosenteista on vähennetty riskitön korkokanta. U.S. T-Bill -

velkainstrumenttiin perustuva riskitön korko on ollut kymmenen vuoden 

tarkasteluajanjaksolla keskimäärin 0,57 prosentin tasolla. Portfoliokohtaisten Jensenin alfojen 

ja beta-kertoimien määrittämiseksi suoritettiin jokaiselle portfoliolle lineaarinen 

regressioanalyysi, jossa selitettävänä muuttujana toimivat epäeettisten portfolioiden 

riskikorjatut tuotot ja selittävänä muuttujana puolestaan riskikorjattu markkinatuotto.  

 

Taulukosta 3 ilmenevät epäeettisen kokonaisportfolion vuotuiset Jensenin alfan arvot sekä 

Sharpen ja Treynorin luvut niin kokonais- kuin markkinaportfolionkin osalta. Jensenin alfan 
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arvo on vaihdellut positiivisen ja negatiivisen välillä tarkasteluvuosien välillä. Koko kymmenen 

vuoden aikajänteellä kokonaisportfolion Jensenin alfa on jäänyt negatiiviseksi, eli portfolio on 

tuottanut alituottoa vastaavan markkinariskin sisältävään portfolioon nähden. Toisin sanoen 

kokonaisportfolio on ollut markkinoihin nähden alisuoriutuja, mistä saatiin viitteitä jo 

tarkasteltaessa sen raakatuottoja ja volatiliteettia. 

 

Taulukko 3. Kokonais- ja markkinaportfolion riskikorjatut suoritusmittarit 

Vuosi Jensenin alfa Sharpen luku Treynorin luku 

  
Kokonaisportfolio Kokonaisportfolio S&P 500 Kokonaisportfolio S&P 500 

2010 0,0002 1,070 0,822 0,208 0,147 

2011 -0,0001 0,053 0,038 0,013 0,009 

2012 0,0001 1,007 1,150 0,179 0,144 

2013 0,0001 2,081 2,498 0,270 0,274 

2014 -0,0006 -0,263 1,110 -0,038 0,125 

2015 0,0002 0,429 0,084 0,088 0,013 

2016 -0,0005 0,181 0,827 0,029 0,107 

2017 -0,0019 2,211 2,788 0,282 0,184 

2018 -0,0057 -1,249 -0,376 -0,272 -0,064 

2019 -0,0051 0,733 2,008 0,135 0,248 

2010-
2019 

-0,0005 0,528 0,849 0,088 0,119 

 
 
Sharpen ja Treynorin lukuja tarkasteltaessa korkeampi arvo tarkoittaa sijoituskohteen 

korkeampaa riskikorjattua tuottoa. Kokonaisportfolio häviää markkinaportfoliolle sekä 

Sharpen että Treynorin lukujen osalta, eli raakatuottojen lisäksi markkinaindeksi on 

suoriutunut epäeettistä kokonaisportfoliota paremmin myös riskikorjattujen tuottojen 

valossa. Kokonaisportfolio on kuitenkin onnistunut päihittämään markkinat kolmena vuotena 

Sharpen luvun ja viitenä vuotena Treynorin luvun perusteella.  

 

Toimialakohtaisten portfolioiden riskikorjattujen suoritusmittareiden arvot on esitetty 

taulukossa 4. Kokonaisportfolion ohella myös toimialakohtaisten portfolioiden Jensenin 

alfojen etumerkki on vaihdellut eri vuosien välillä. Uhkapeliportfolion Jensenin alfan arvo on 

ainoana ollut positiivinen kymmenen vuoden tarkasteluperiodilla, joten kyseisen 

suoritusmittarin pohjalta portfolion voidaan katsoa olevan ylisuoriutuja. Sen sijaan alkoholi- 
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ja tupakkaportfolioita voidaan pitää CAP-mallin ennusteeseen perustuen alisuoriutujina 

markkinoihin nähden. 

 

Taulukko 4. Toimialakohtaisten portfolioiden riskikorjatut suoritusmittarit 

Vuosi Jensenin alfa Sharpen luku Treynorin luku 

  
Alkoholi Tupakka Uhkapelit Alkoholi Tupakka Uhkapelit Alkoholi Tupakka Uhkapelit 

2010 0,0005 -0,0002 0,0002 1,709 0,919 0,392 0,351 0,207 0,090 

2011 0,0002 -0,0001 -0,0004 0,420 0,153 -0,307 0,107 0,047 -0,085 

2012 0,0005 -0,0001 -0,0004 1,951 0,512 0,161 0,334 0,198 0,029 

2013 -0,0003 -0,0001 0,0005 1,270 1,544 1,961 0,192 0,270 0,340 

2014 -0,0001 -0,0004 -0,0014 0,525 0,098 -0,967 0,083 0,020 -0,174 

2015 0,0001 0,0003 0,0001 0,331 0,488 0,155 0,067 0,141 0,046 

2016 -0,0007 -0,0007 -0,0001 -0,235 0,794 -0,074 -0,042 0,193 -0,014 

2017 -0,0027 -0,0024 -0,0006 2,213 1,121 1,475 0,343 0,240 0,269 

2018 -0,0075 -0,0073 -0,0029 -1,386 -1,046 -0,623 -0,327 -0,394 -0,168 

2019 -0,0001 -0,0061 -0,0030 1,089 0,522 0,634 0,217 0,183 0,148 

2010-
2019 

-0,0006 -0,0009 0,0001 0,718 0,430 0,199 0,123 0,104 0,044 

 
 
Sharpen ja Treynorin lukujen perusteella toimialakohtaisten portfolioiden 

paremmuusjärjestys on yhtenevä raakatuottojen kanssa. Alkoholiportfolio on tuottanut 

parempaa riskikorjattua tuottoa kuin epäeettinen kokonaisportfolio sekä Sharpen että 

Treynorin luvun valossa. Huomionarvoista on myös se, että alkoholiportfolion Treynorin luku 

on markkinaportfolion vastaavaa suurempi. Tämä seikka jää uhkapelitoimialan portfolion 

positiivisen Jensenin alfan ohella ainoaksi, joka puoltaa näkemystä epäeettisten 

sijoituskohteiden paremmuudesta verrattuna osakemarkkinoihin keskimäärin. 
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5. Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten epäeettiset osakkeet ovat suoriutuneet New 

Yorkin pörssissä vuosina 2010-2019. Epäeettiset osakkeet rajattiin lukuisten aikaisemmin 

tehtyjen tutkimusten kanssa yhdenmukaisesti koskemaan ainoastaan alkoholi-, tupakka- ja 

uhkapeliteollisuutta. Tarkastelun kohteena oli osakkeiden tuotto ja tarkemmin ottaen se, 

onko epäeettisesti sijoittamalla voitu saada markkinoista positiivisesti poikkeavaa tuottoa. 

Lisäksi haettiin vastausta kysymykseen alkoholi-, tupakka- ja uhkapelitoimialojen 

suoriutumisen keskinäisestä paremmuudesta ja menestymisestä S&P 500 -markkinaindeksiin 

verrattuna. Epäeettisten osakkeiden ja markkinaindeksin tuottoon sekä riskittömään korkoon 

liittyvät päiväkohtaiset aikasarjat noudettiin Thomson Reutersin ylläpitämästä Datastream-

tietokannasta ja ne prosessoitiin hyödyntäen Microsoft Exceliä.  

 

Tutkimusaineistoon kuului yhteensä 33 epäeettistä osaketta, joista muodostettiin aluksi yksi 

kokonaisportfolio. Lisäksi osakkeista muodostettiin kolme toimialakohtaista portfoliota 

alkoholi-, tupakka- ja uhkapelitoimialoilla toimivien yhtiöiden perusteella. Tutkimuksen 

kohteeksi otettiin kaikki New Yorkin pörssissä tarkasteluajanjaksolla noteerattuna olleet 

kyseisten toimialojen osakkeet, eli portfolioiden muodostamisessa otettiin huomioon pörssiin 

kesken aikajänteen listautuneet sekä sieltä poistuneet yhtiöt. Portfolioiden suoriutumista 

tarkasteltiin ensin riskikorjaamattomien vuotuisten raakatuottojen ja volatiliteetin osalta. Eri 

sijoituskohteiden tuottoja vertailtaessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista ottaa huomioon 

myös sijoituskohteiden riski, joten portfolioita verrattiin sekä markkinaindeksiin että toisiinsa 

myös riskikorjattujen menestysmittareiden avulla. Riskikorjattujen tuottojen tarkastelussa 

hyödynnettiin Sharpen ja Treynorin lukuja sekä Jensenin alfaa. 

 

Tutkimustuloksista havaittiin epäeettisen kokonaisportfolion alisuoriutuneen vuotuisten 

raakatuottojen perusteella markkinaindeksiin nähden vuosina valitulla kymmenen vuoden 

tarkasteluajanjaksolla. Myös kokonaisportfolion tuottojen heilahtelua eli volatiliteettia 

voidaan pitää markkinaindeksiä heikompana, sillä volatiliteetti oli korkeampi tutkimuksen 

aikajänteen puitteissa. Näin ollen sen lisäksi että kokonaisportfolio on tuottanut markkinoita 

huonommin, on se myös ollut keskimäärin riskisempi sijoituskohde. Epäeettinen 
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kokonaisportfolio tuotti markkinaindeksiä heikommin myös riskikorjattujen 

suoritusmittareiden valossa. Jensenin alfa sai alisuoriutumista kuvaavan negatiivisen arvon, 

eikä kokonaisportfolio onnistunut päihittämään markkinaindeksiä myöskään Sharpen tai 

Treynorin luvun perusteella. Alhaisemman raakatuoton lisäksi myös markkinaindeksiä 

korkeampi volatiliteetti ja lähelle markkinabetaa jäänyt beta-kerroin vaikuttivat osaltaan 

heikentävästi kokonaisportfolion Sharpen ja Treynorin lukuja laskettaessa. 

 

Päätutkimuskysymyksen ohella tarkasteltiin lisäksi alakysymysten mukaisesti 

toimialakohtaisten portfolioiden menestymistä niin epäeettiseen kokonaisportfolioon kuin 

markkinaindeksiinkin verrattuna. Tarkasteluajanjaksolla myöskään toimialakohtaiset 

portfoliot eivät onnistuneet tuottamaan ylituottoa markkinaindeksiin nähden lukuun 

ottamatta alkoholiportfolion Treynorin lukua ja uhkapeliportfolion positiivista Jensenin alfaa. 

Alkoholi- ja tupakkatoimialojen keskimääräinen vuotuinen raakatuottoprosentti oli kuitenkin 

epäeettistä kokonaisportfoliota suurempi. Positiivisesta alfasta huolimatta selvästi heikoin 

suoriutuja tuotoilla mitattuna oli uhkapelitoimiala, joka oli tarkasteluajanjaksolla myös 

portfolioista riskisin sekä beta-kertoimen että volatiliteetin osalta. Vuotuisia raakatuottoja 

vastaava toimialojen paremmuusjärjestys säilyi samana myös Sharpen ja Treynorin lukuja 

tarkasteltaessa alkoholiportfolion suoriutuessa parhaiten ja uhkapeliportfolion suoriutuessa 

heikoiten. 

 

5.1 Johtopäätökset 

 
Tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta synnin triumviraatin toimialoille sijoittamista ei 

voida pitää keskimääräistä kannattavampana sijoitusstrategiana. Toimialojen välillä ilmeni 

kuitenkin eroja, ja alkoholitoimialan portfolion sekä raaka- että riskikorjatut tuotot olivat 

suhteellisen lähellä markkinaindeksin vastaavia tuottoja Treynorin luvun yltäessä 

markkinaindeksin vastaavan ylikin. Sen sijaan uhkapelitoimialan tuotto on jäänyt hyvinkin 

kauas markkinatuotosta, vaikka tuotto onkin ollut positiivinen kymmenen vuoden 

tarkasteluajanjaksolla. Tutkimustulokset ovat osittain ristiriitaisia tutkielman toisessa luvussa 

esitettyjen aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Valtaosa tutkijoista tai tutkijaryhmistä 

esittivät tutkimuksissaan epäeettisten osakkeiden tuottaneen ylituottoa markkinaindeksiin 
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nähden, vaikkakin kahdessa tuoreimmassa tutkimuksessa on saatu viitteitä samansuuntaisista 

tuloksista kuin tässä tutkielmassa. Soler-Domínguez & Matallín-Sáez (2016) havaitsivat 

epäeettisen VICEX-rahaston suoriutuneen keskimääräistä heikommin laskusuhdanteen aikana 

ja Lobe & Walkshäusl (2016) kumosivat väitteet epäeettisten osakkeiden ylituotoista 

markkinoihin verrattuna lukuun ottamatta 1960- ja 1970-lukuja. Kyseisten tutkimusten ja 

tämän tutkielman tuloksia verrattaessa on kuitenkin otettava huomioon epäeettisten 

toimialojen rajaukset. Ensin mainitussa tutkimuksessa hyödynnetty VICEX-rahasto sijoittaa 

tässä tutkielmassa käytetyn synnin triumviraatin lisäksi muun muassa aseteollisuuteen. Lobe 

& Walkshäusl (2016) sisällyttivät puolestaan tutkimukseensa alkoholi-, tupakka- ja 

uhkapelitoimialojen lisäksi aikuisviihde-, ase- ja ydinvoimateollisuuden. 

 

Kuten aiemmin on todettu, lukuisat ainoastaan synnin triumviraatin kolmeen toimialaan 

keskittyneet tutkimukset ovat osoittaneet todeksi epäeettisten osakkeiden ylituotot. 

Vertailukelpoisuutta tämän tutkielman kanssa heikentää kuitenkin muun muassa 

merkittävästi pidemmät, vuosikymmenten mittaiset tarkasteluajanjaksot. Näin ollen on 

mahdollista, että epäeettinen sijoitusstrategia on ollut merkittävästi kannattavampaa 

esimerkiksi ennen 2000-luvun alkua. Tätä ajatusta tukee myös Loben & Walkshäuslin (2016) 

edellisessä kappaleessa esitetty havainto epäeettisen sijoitusstrategian kannattavuudesta 

1960- ja 1970-lukujen aikana.  

 

Aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna epäeettisten osakkeiden suhteellinen heikko 

suoriutuminen voi osaltaan selittyä yhteiskunnallisten vastuullisuustekijöiden avulla. 

Sosiaaliset normit koskien eettisyyttä ja yhteiskuntavastuuta ohjaavat tällä hetkellä erittäin 

voimakkaasti sekä institutionaalisten että yksityisten sijoittajien käyttäytymistä. Perspektiiviä 

nykyaikaiselle, kollektiiviselle eettisyysajattelulle voidaan saada aiemmin tässä tutkielmassa 

mainitusta Hongin & Kacperczykin (2009) tutkimuksesta, jossa todetaan tupakan 

haittavaikutusten nousseen yleiseen tietoisuuteen 1960-luvun tietämillä. Samaisen synnin 

triumviraatin ympärille keskittyvän tutkimuksen tarkasteluajanjakso alkaa jo vuodesta 1926, 

joten tutkimus sisältää nykyajan yhteiskuntiin verrattuna merkittävästi eriäviä sosiaalisia 

normeja ja ajattelumalleja. 
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Tämän tutkielman tulosten pohjalta esimerkiksi Durandin et al. (2013a) ja Listonin (2016) 

tutkimustulokset näyttäytyvät jossain määrin uudessa valossa. Tutkijat totesivat sosiaalisten 

normien vaikuttavan hyvinkin vahvasti yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien 

taipumukseen vältellä epäeettisiä sijoituskohteita. Tämän tutkielman perusteella sosiaalisten 

normien seuraaminen vaikuttaisi kahdensuuntaiselta win-win-tilanteelta. Tällöin sijoittaja 

saisi kollektiivisen hyväksynnän ja mahdollisesti paremman omantunnon lisäksi keskimäärin 

korkeampia tuottoja verrattuna epäeettiseen sijoitusstrategiaan. Luonnollisesti 

tämänkaltainen tilanne helpottaisi myös monen sijoittajan päätöksentekoa, sillä sosiaalisia 

normeja tai henkilökohtaista etiikkaa vastaan taistelemalla ei olisi saatavilla taloudellisesti 

kannattavampaa lopputulosta. 

 

5.2 Luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

 
Tutkimuksen luotettavuutta edesauttoi portfolioiden muodostaminen erikseen jokaiselle 

kymmenelle vuodelle tarkasteluajanjakson puitteissa. Näin ollen tutkimuksen kohteeksi 

valikoituivat tosiasiallisesti kaikki tutkimuksen aikajänteen sisällä noteerattuna olleet 

epäeettiset osakkeet. Jos toimialakohtaiset portfoliot ja sitä kautta myös kokonaisportfolio 

olisi muodostettu esimerkiksi vain tarkasteluajanjakson ensimmäisen tai viimeisen vuoden 

perusteella, olisi osa valittujen toimialojen osakkeista jäänyt pimentoon ja sitä kautta tulosten 

luotettavuus olisi heikentynyt. Vaikka tutkimukseen valikoituivat mukaan kaikkien 

määritellyillä toimialoilla operoivien yritysten osakkeet, voisi suurempi epäeettisten 

osakkeiden lukumäärä kasvattaa tutkimuksen luotettavuutta. Tämä kuitenkin vaatisi 

tutkimuksen laajentamista koskemaan myös muita markkinapaikkoja tai -alueita New Yorkin 

pörssin ja Yhdysvaltojen lisäksi. 

 

Kymmenen vuoden tarkasteluajanjakso oli riittävän pitkä, jotta tämänkaltaista vertailua 

osakkeiden suoriutumisen osalta voidaan tehdä. Toki on selvää, että tulokset olisivat vielä 

luotettavampia pidemmällä aikajänteellä, jolloin voitaisiin tarkastella osakkeiden 

suoriutumista myös esimerkiksi nousu- ja laskusuhdanteissa. Tutkimuksen luotettavuutta 

paransi osaltaan tuottoindeksin hyödyntäminen sekä portfolioiden että markkinaindeksin 

tuottoja laskettaessa. Tuottoindeksi ottaa huomioon varsinaisen osakkeen arvon lisäksi myös 
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maksetut osingot uudelleensijoitettuina, joten sen hyödyntäminen niin epäeettisten 

osakkeiden kuin markkinaindeksinkin aikasarjojen osalta oli tulosten vääristymisen 

ehkäisemiseksi tärkeää. Lisäksi datan prosessoinnin pohjana toimineita päivätuottoja kustakin 

aikasarjasta voidaan pitää jossain määrin tarkempina ja luotettavimpina esimerkiksi 

kuukausituottoihin nähden. Portfolioille tehtyjen lineaaristen regressioanalyysien pohjalta 

saadut beta-kertoimet olivat tilastollisesti merkitseviä valitulla viiden prosentin riskitasolla 

sekä vuosittain että koko kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla. Myös koko aikajänteen 

Jensenin alfat olivat tilastollisesti merkitseviä lukuun ottamatta uhkapelitoimialan portfoliota. 

Tässä tapauksessa on syytä muistaa, että juuri kyseinen uhkapeliportfolion Jensenin alfa oli 

ainoa, joka sai tarkasteluajanjaksolla positiivisen arvon ylituoton merkiksi. Myöskään osa 

yksittäisten tarkasteluvuosien alfoista ei saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä valitulla 

riskitasolla. 

 

Aiheeseen liittyvissä mahdollisissa jatkotutkimuksissa voitaisiin kasvattaa 

tarkasteluajanjakson lisäksi esimerkiksi valittujen epäeettisten toimialojen lukumäärää. 

Synnin triumviraatin lisäksi lukuisissa aikaisemmissakin tutkimuksissa on hyödynnetty jonkin 

verran laajempaa näkökulmaa epäeettisiksi luettaviin toimialoihin. Tarkastelun kohteena 

olevien toimialojen lukumäärän kasvattaminen vaikuttaisi mitä luultavimmin vahvasti myös 

tutkimustuloksiin, sillä epäeettisten osakkeiden keskinäinen korrelaatio muodostuisi 

todennäköisesti ainakin jonkin verran matalammaksi kuin kolmen toimialan tapauksessa, mikä 

vaikuttaisi osaltaan portfolion volatiliteettiin.  

 

Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi epäeettisen sijoitusstrategian kannattavuutta 

voitaisiin verrata muihin strategioihin, kuten sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen. 

Vertailua voitaisiin tehdä myös selkeästi toisistaan eriävien kulttuurien välillä tai 

vaihtoehtoisesti esimerkiksi erilaisten länsimaalaisten markkina-alueiden, kuten Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan välillä. Tutkielman kolmannessa luvussa esitetystä kuvaajasta 1 voidaan 

nähdä, että tämän tutkielman aikajänteen puitteissa ei ole koettu pitkiä laskukausia 

tarkastelun kohteena olevilla Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Näin ollen tarkasteluajanjakson 

pidentämisen, maantieteellisen rajauksen muuttamisen tai näiden yhdistelmän avulla 
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voitaisiin tehdä havaintoja epäeettisen sijoitusstrategian kannattavuudesta nousu- ja 

laskusuhdanteissa.  

 



 

 

 

34 

Lähdeluettelo 

 

Chang, C.E. (2013) The VICEX Fund: Recent Shortcomings of a Long-Run Success Story. Journal 

of Management and Sustainability, 3, 3. 

 

Chong, J., Her, M. & Phillips, G.M. (2006) To sin or not to sin? Now that’s the question. Journal 

of Asset Management, 6, 6, 406-417. 

 

Colonnello, S., Curatola, G. & Gioffré, A. (2019) Pricing sin stocks: Ethical preference vs. risk 

aversion. European Economic Review, 118, 69-100. 

 

Durand, R.B., Koh, S. & Limkriangkrai, M. (2013a) Saints versus Sinners. Does morality matter? 

Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 24, 166. 

 

Durand, R.B., Koh, S. & Tan, P. (2013b) The price of sin in the Pacific-Basin. Pacific-Basin 

Finance Journal, 21, 1, 899-913. 

 

Fabozzi, F., Ma, K.C. & Oliphant, B. (2008) Sin Stock Returns. Journal of Portfolio Management, 

35, 1, 82-94. 

 

Fama, E.F. & French, K.R. (2004) The capital asset pricing model: Theory and evidence. Journal 

of Economic Perspectives, 18, 3, 25-46. 

 

Fauver, L. & McDonald, M.B. (2014) International variation in sin stocks and its effects on 

equity valuation. Journal of Corporate Finance, 25, 173-187. 

 

Hong, H. & Kacperczyk, M. (2009) The price of sin: The effects of social norms on markets. 

Journal of Financial Economics, 93, 1, 15-36. 

 

Hough, J. (2018) The New Sin Stock. Barron’s, 98, 13, 25-26. 

 



 

 

 

35 

Jensen, M.C. (1967) The performance of mutual funds in the period 1945-1964. The Journal of 

Finance, 23, 2, 389-416. 

 

Jo, H., Saha, T., Sharma, R. & Wright, S. (2010) Socially responsible investing vs. vice investing. 

Academic and Business Research Institute Conference – Las Vegas. 

 

Kallunki, J-P., Martikainen, M. & Niemelä, J. (2019) Ammattimainen sijoittaminen. 8. uud. p. 

[e-kirja]. Alma Talent, Helsinki. 

 

Kempf, A. & Osthoff, P. (2007) The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio 

Performance. European Financial Management, 13, 5, 908-922. 

 

Kim, I. & Venkatachalam, M. (2011) Are Sin Stocks Paying the Price for Accounting Sins? 

Journal of Accounting, Auditing & Finance, 26, 2, 415-442. 

 

Knüpfer, S. & Puttonen, V. (2018) Moderni rahoitus. 10. uud. p. [e-kirja]. Alma Talent, Helsinki.  

 

Liston, D.P. (2016) Sin stock returns and investor sentiment. Quarterly Review of Economics 

and Finance, 59, 63-70. 

 

Lobe, S. & Walkshäusl, C. (2016) Vice versus virtue investing around the world. Review of 

Managerial Science, 10, 2, 303-344. 

 

Long, D.M., Wann, C. & Brockman, C. (2016) Unethical business behavior and stock 

performance. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 20, 3, 115 

 

Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, 1, 77-91. 

 

Merton, R.C. (1987) A simple model of capital market equilibrium with incomplete 

information. The Journal of Finance, 42, 3, 483-510. 

 



 

 

 

36 

Mollet, J.C. & Ziegler, A. (2014) Socially responsible investing and stock performance: New 

empirical evidence for the US and European stock markets. Review of Financial Economics, 23, 

4, 208-216 

 

Nikkinen, J., Rothovius, T. & Sahlström, P. (2002) Arvopaperisijoittaminen. Dark Oy, Vantaa. 

 

Niskanen, J. & Niskanen, M. (2007) Yritysrahoitus. 5.-6. p. Edita, Helsinki. 

 

Renneboog, L., Ter Horst, J. & Zhang, C. (2008) The price of ethics and stakeholder governance: 

The performance of socially responsible mutual funds. Journal of Corporate Finance, 14, 3, 

302-322. 

 

Richey, G. (2016) Sin Is In: An Alternative to Socially Responsible Investing? Journal of 

Investing, 25, 2, 136-143. 

 

Salaber, J. (2007) The Determinants of Sin Stock Returns: Evidence on the European market. 

IDEAS Working Paper Series from RePEc. 

 

Salaber, J. (2009) Sin Stock Returns Over the Business Cycle. SSRN Electronic Journal. 

 

Sharpe, W.F. (1964) Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of 

risk. The Journal of Finance, 19, 3, 425-442. 

 

Sharpe, W.F. (1966) Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39, 1, 119-138. 

 

Soler-Domínguez, A. & Matallín-Sáez, J.C. (2016) Socially (ir)responsible investing? The 

performance of the VICEX Fund from a business cycle perspective. Finance Research Letters, 

16, 190-195. 

 

Statman, M. & Glushkov, D. (2009) The Wages of Social Responsibility. Financial Analysts 

Journal, 65, 4, 33-46. 



 

 

 

37 

 

Vaihekoski, M. (2004) Rahoitusalan sovellukset ja Excel. Dark Oy, Vantaa. 

 

Wann, C.R. & Brockman, C. (2016) Unethical business behavior and stock performance. 

Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 20, 3, 115-122. 

 

Waxler, C. (2004) Stocking up on sin: How to crush the market with vice-based investing. [e-

kirja]. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.



 

 

 

Liitteet 

 
Liite 1. Toimialakohtaiset portfoliot 

Alkoholi Tupakka Uhkapelit 

Ambev 22nd Century Group 500.com 

Anheuser-Busch Altria Group Accel Entertainment 

Beam British American Tobacco Bally Technologies 

The Boston Beer Company Lorillard Boyd Gaming 

Brown-Forman Philip Morris Dover Downs 

Compania CVCS Unidas Pyxus International Everi Holdings 

Constellation Brands Reynolds American International Game Technology 

Diageo Turning Point Brands Las Vegas Sands 

Fomento Economico Mexicano Universal Corporation MGM Resorts 

Molson Coors Vector Group Nevada Gold & Casinos 

    PlayAGS 

    Studio City International 

    Twin River Worldwide 
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