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Tutkielma on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkielmassa käytettävä 

aikasarjadata haettiin Thomson Reutersin Eikon-tietokannasta. Data prosessoitiin Microsoft 

Excel-taulukkolaskelmaohjelmalla. Portfolioiden suoriutumista verrattiin vuosituottojen 

sekä riskikorjattujen suoriutumismittareiden avulla. Käytetyt suoriutumismittarit olivat 

Sharpen luku, Treynorin luku ja Jensenin alfa.  

Tarkasteluajanjaksolla tuulivoimaan keskittyvä teemasijoittaminen suoriutui yhtä hyvin tai 

paremmin kuin markkinat. Saksan tuulivoimaportfolio suoriutui selkeästi markkinoita 

paremmin. Yhdysvaltojen tuulivoimaportfolio suoriutui yhtä hyvin kuin markkinat, mutta 

sen volatiliteetti oli huomattavasti markkinaportfolion volatiliteettia korkeampi.  

  



 

ABSTRACT 

Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT 

School of Business and Management 

Business Administration 

 

Julia Räisänen 

 

Profitability of wind power themed investing in the markets of the United States and 

Germany during 2016-2020 

 

Bachelor’s thesis 

2022 

36 pages, 5 figures, 4 tables and 0 appendices 

Examiner: Postdoctoral Researcher Juha Soininen 

 

Keywords: Responsible investing, SRI, thematic investing, Sharpe measure, Treynor 

measure, Jensen’s alpha, wind power 

 

The objective of this bachelor’s thesis is to find out how wind power themed investing has 

performed compared to the markets in the United States and Germany from 2016 to 2020. 

Wind power portfolios were created for each of the markets. The DAX-index and S&P 500- 

index were used as market indexes.  

The study is performed as quantitative research. The data used in this study was retrieved 

from the Thomson Reuter’s Eikon database. The data was processed using Microsoft Excel 
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1 Johdanto 

Vastuullinen sijoittaminen on ilmiönä hyvin ajankohtainen. Sen suosion kasvu on nähtävissä 

niin akateemisessa kirjallisuudessa kuin julkisessa keskustelussakin. Ilmastonmuutoksen 

pysäyttämiseen käytettävissä olevan ajan huvetessa sijoittajat pyrkivät hyötymään 

kasvavasta ilmastohuolesta ja -tietoisuudesta joko taloudellisesti tai vaikuttamaan yritysten 

toimintaan (Amel-Zadeh & Serafeim 2018, 88). Yleisesti vastuullisuuden vaikutuksesta 

osakkeiden ja rahastojen suoriutumiseen on hyvin ristiriitaista tietoa, eikä voida 

yksiselitteisesti sanoa, onko vastuullinen vai niin sanotusti tavanomainen sijoituskohde 

toista kannattavampi. Joidenkin tutkimusten mukaan (Revelli & Viviani 2015; Managi, 

Okimoto & Matsuda 2012) vastuulliset sijoituskohteet eivät suoriudu paremmin eivätkä 

huonommin kuin tavanomaiset sijoituskohteet. Toisissa on havaittu mahdollisuus 

ylituottoihin (Auer 2016; Margolis & Walsh 2003). Renneboogin, Ter Horstin ja Zhangin 

(2008) tutkimuksen mukaan vastuulliset rahastot suoriutuivat vertailukohteitaan heikommin, 

mutta eroavaisuudet olivat tilastollisesti merkitseviä vain osassa tapauksista.  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan yhden vastuullisen sijoittamisen näkökulman, 

teemasijoittamisen, kannattavuutta tuulivoimaan keskittyvien teemaportfolioiden kautta. 

Teemasijoittamisessa sijoittaja keskittyy merkittäviin muutoksiin ja trendeihin, ja niiden 

tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. Aihe on ajankohtainen, koska teemasijoittamisen suosio 

on kasvanut viime vuosina huomattavasti. (Miziołek, Feder-Sempach & Zaremba 2020, 296, 

283–284.) Lisäksi uusiutuva energia, tuulivoima mukaan lukien, on yksi tämän hetken 

merkittävimmistä megatrendeistä, minkä vuoksi se sopii tarkasteltavaksi sijoitusteemaksi. 

Yhdessä ne tarjoavat tuoreen ja ajankohtaisen tutkimusnäkökulman. Aiheen 

mielenkiintoisuutta lisää aikaisempien tutkimustulosten ristiriitaisuudet.  

 

1.1 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on rajattu maantieteellisesti tarkastelemaan tuulivoima-alan listautuneita yrityksiä, 

joiden pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa tai Saksassa. Yhdysvallat ja Saksa ovat 

ratifioineet Pariisin ilmastosopimuksen (UNTC 2021) ja sitoutuneet täten muun muassa 
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lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa. Yhdessä Kiinan, Brasilian ja Alankomaiden 

kanssa Yhdysvallat ja Saksa tekivät noin 81 prosenttia kaikista tuulivoimakapasiteetin 

lisäyksistä vuonna 2020 (GWEC 2021, 44). Yhdysvaltain kapasiteetti kasvoi 15,4 prosenttia 

ja Saksan 2,7 prosenttia vuoden 2020 aikana (GWEC 2021, 53). Tuulivoimakapasiteetiltaan 

suurimmissa maissa Kiinassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Intiassa ja Espanjassa on yhteensä 

73 prosenttia maailman kapasiteetista (GWEC 2021, 44). Suurin valtio 

tuulivoimakapasiteetilla mitattuna on Kiina 38,8 prosentin osuudella. Yhdysvalloissa 

puolestaan on toiseksi eniten tuulivoimakapasiteettia maailmassa, vuoden 2020 loppuun 

mennessä noin 16,5 prosenttia, ja Saksassa puolestaan noin 8,5 prosenttia maailman 

kapasiteetista (GWEC 2021, 53; Suomen tuulivoimayhdistys 2021.) 

Portfolioiden suoriutumista vertaillaan aikavälillä 1.1.2016-31.12.2020. 

Tarkasteluajanjakso valittiin aiheen ajankohtaisuuden vuoksi mahdollisimman lähelle 

tutkimuksentekohetkeä. Tuulivoiman valinnassa tarkasteltavaksi sijoituskohteeksi on 

huomioitu teeman ajankohtaisuus ja merkitsevyys, ilmastonmuutoksen vaatimat muutokset 

energiantuotannossa, sekä opiskelijan omat mielenkiinnonkohteet. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko tuulivoima ollut kannattava sijoitusteema 

vuosien 2016–2020 aikana. Tutkielmassa tarkastellaan Yhdysvalloissa ja Saksassa 

tuulivoima-alalla toimivien yritysten osakkeista muodostettujen tuulivoimaportfolioiden 

suoriutumista markkinaportfolioihin verrattuna.  

Tutkielman päätutkimuskysymys on: 

”Miten tuulivoimaan keskittyvä teemasijoittaminen on suoriutunut markkinoihin verrattuna 

vuosina 2016–2020?” 

Päätutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaus kahden alatutkimuskysymyksen 

avulla: 

”Miten Saksan tuulivoimaportfolio on suoriutunut markkinoihin verrattuna vuosina 2016–

2020?” 
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”Miten Yhdysvaltojen tuulivoimaportfolio on suoriutunut markkinoihin verrattuna vuosina 

2016–2020?” 

 

1.3 Metodologia 

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena tutkimuksena vertailemalla tuulivoima- ja 

markkinaportfolioiden suoriutumista eri suoriutumismittareiden avulla. Thomson Reutersin 

Eikon -tietokannan Screener-sovellusta käyttämällä muodostetaan tuulivoimaportfoliot 

kummallekin tarkasteltavalle markkina-alueelle. Tuulivoimaportfolioita verrataan DAX- ja 

S&P 500-indekseihin markkinakohtaisesti. 

Tutkimuksen data kerätään pääasiassa Thomson Reutersin Eikon -tietokannasta. 

Poikkeuksen muodostaa riskittömien tuottojen aikasarjadatan hakeminen The Wall Street 

Journalin verkkosivuilta. Kerätystä datasta lasketaan kullekin portfoliolle Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelmaa käyttämällä annualisoidut tuotot ja volatiliteetit, beta-kertoimet, 

sekä Capital Asset Pricing -malliin perustuvat suoriutumismittarit Sharpen luku, Treynorin 

luku ja Jensenin alfa. 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma etenee seuraavasti. Seuraavassa kappaleessa käydään läpi tutkimukseen 

keskeisesti liittyvät käsitteet ja teoriat sekä teemasijoittamiseen liittyviä aikaisempia 

tutkimustuloksia. Teoreettinen viitekehys koostuu teemasijoittamisen käsitteen 

määrittelystä, modernista portfolioteoriasta ja Capital Asset Pricing -mallista. Kappaleessa 

kolme esitellään tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Neljännessä kappaleessa 

määritellään tutkimuksessa käytettävät markkinaportfoliot ja riskittömät tuotot sekä 

tutkimusta varten muodostetut tuulivoimaportfoliot. Tämän jälkeen viidenteen kappaleeseen 

on koottu tutkimuksessa saadut tulokset. Lopuksi yhteenvedossa ja johtopäätöksissä saadut 

tulokset kootaan yhteen ja sidotaan aikaisempiin tutkimustuloksiin.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

Vastuullisuuden määrittely on subjektiivista, eikä vastuullisen sijoittamisen toteuttamiseen 

ei ole olemassa yhtä oikeata tapaa. Vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja voidaan 

kuitenkin ryhmitellä pääpiirteidensä mukaisesti, esimerkiksi PRI:n (2021) ja Eurosifin 

(2021) määrittelytavan mukaisesti kuuteen luokkaan. Nämä ovat suosiminen, 

poissulkeminen, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen, ESG-integrointi, 

vaikuttavuussijoittaminen ja teemasijoittaminen. Finsifin (2021) mukaan muun muassa 

sijoitusstrategia, sijoitusvarallisuuden määrä sekä vastuulliseen sijoittamiseen käytettävissä 

olevat resurssit vaikuttavat lähestymistavan tai -tapojen valintaan. Lähestymistapoja voidaan 

siis käyttää myös rinnakkain. Tässä tutkielmassa keskitytään vastuullisen sijoittamisen 

lähestymistavoista ainoastaan teemasijoittamiseen, josta käytetään myös termiä temaattinen 

sijoittaminen. Teemasijoittamisen periaatteiden lisäksi tutkielman teoreettinen viitekehys 

koostuu modernista portfolioteoriasta ja Capital Asset Pricing -mallista. Kappaleen lopuksi 

käsitellään aikaisempia tutkimustuloksia teemasijoittamiseen liittyen. Kappale muodostaa 

pohjan tutkimuksen empiiriselle osalle ja tutkimustulosten tulkinnalle. 

 

2.1 Teemasijoittaminen 

Teemasijoittamisen perusperiaatteen tiivistää hyvin lausahdus ”Sijoita yhtiöihin, jotka ovat 

mieluummin osa ratkaisua kuin osa ongelmaa” (Kurittu 2021, 69). Teemasijoittamisessa 

sijoituskohteet valitaan jonkin teeman, esimerkiksi toimialan tai hyödykkeen, ympärille. 

Sijoittajan tavoitteena voi olla valitsemansa teeman tukeminen tai taloudellinen hyötyminen 

kasvupotentiaalia omaavasta teemasta. (Silvola & Landau 2021, 21.) 

Rahoitusyhtiö MSCI:n määritelmän mukaan teemasijoittamisessa pyritään tunnistamaan 

makrotaloudellisia, geopoliittisia ja teknologisia trendejä, joiden uskotaan toimivan 

hallitsevina ja selittävinä suoriutumiseen vaikuttavina tekijöinä sekä muuttavan 

markkinoiden ja yhteiskunnan toimintaa ja tarpeita pitkällä aikavälillä. Teemasijoittamisella 

pyritään siis pitkän aikavälin tuottoihin nousevia megatrendejä tunnistamalla, ei nopeisiin 

voittoihin lyhytaikaisia trendejä seuraamalla. Aluksi sijoittaja tunnistaa tai valitsee 
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sijoitusteemansa, ja pyrkii sitten muodostamaan mahdollisimman hajautetun portfolion 

yrityksistä, joiden uskoo kykenevän hyödyntämään kasvavaa teemaa ja sen vaikutusta 

markkinaolosuhteisiin. Teemasijoittaminen perustuu siis uusien liiketoimintamallien, 

disruptiivisen teknologian tai kuluttajakäyttäytymisen kehityksen aiheuttamiin muutoksiin. 

(Kumar, Doole, Garg, Bhalodia & Ghate 2019, 4.) Disruptiiviset teknologiat tarkoittavat 

edeltäjänsä syrjäyttäviä innovaatioita, jotka muuttavat merkittävästi sekä kuluttajien, 

toimialojen että yritysten toimintaa. Esimerkiksi autot ja televisiot olivat aikanaan 

disruptiivisia teknologioita. (Smith 2020.) 

Yhden suurimman yhdysvaltalaisen pörssinoteerattujen ETF-rahastojen tarjoajan Global 

X:n määritelmä eroaa edellä mainitusta siinä määrin, että yritys näkee myös lyhyen aikavälin 

teemasijoittamisen mahdollisena, ja teemasijoittaminen on jaettu tämän mukaisesti 

rakenteellisiin ja jaksoittaisiin teemoihin. Rakenteellinen teema perustuu Global X:n 

määritelmän mukaan ainutkertaiseen muutokseen, joka muuttaa kulloinkin vallitsevaa 

paradigmaa pitkällä aikavälillä. Muutokseen voivat johtaa muun muassa disruptiiviset 

teknologiat, väestönmuutokset ja muuttuva kulutuskäyttäytyminen. Jaksoittaisilla teemoilla 

puolestaan tarkoitetaan sellaisia lyhyen tai keskipitkän aikavälin ilmiöitä, jotka esiintyvät 

tyypillisesti suhdannevaihteluiden mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi vaihtelut koroissa ja 

valuuttojen arvoissa. (Jacobs 2019, 6.) 

Haasteita teemasijoittamiseen aiheuttaa muun muassa pitkäaikaisten megatrendien 

erottaminen lyhytaikaiseksi jäävistä trendeistä (Jacobs 2019, 4; Kumar et al. 2019, 7). 

Lyhytaikaisiin trendeihin luetaan myös suhdannemuutokset, joiden vaikutukset ovat 

merkittäviä, mutta useimmiten ohimeneviä. Pitkäaikaisten trendien tulee omata potentiaalia 

kasvuun ja laajaan markkinakattavuuteen, sekä olemassa olevien liiketoimintamallien 

rikkomiseen. (Kumar et al. 2019, 7.) Lisäksi sijoittajan tulee kyetä tunnistamaan, mitkä 

näihin trendeihin liittyvistä teemoista ovat kannattavia sijoituskohteita ja mitkä tahot tulevat 

hyötymään kyseisen teeman kasvusta ja vaikutuksista. Teemaportfolioon voidaan sisällyttää 

yritykset, jotka hyötyvät trendistä suoraan, tai lisäksi yritykset, jotka hyötyvät siitä 

epäsuorasti. (Jacobs 2019, 4; Kumar et al. 2019, 7–8.) Sijoittajan tulisi myös ajoittaa 

sijoituksensa siten, että tuotot ja ennusteet eivät ole vielä vaikuttaneet osakkeen arvostukseen 

(Jacobs 2019, 4; Kumar et al. 2019, 8). Jacobs (2019, 7) kuitenkin huomauttaa, että pitkän 

aikavälin disruptiivisiin teemoihin sijoittaessa oikean ajoituksen merkitys on jossain määrin 

matalampi muihin sijoituksiin verrattuna.  
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Vastuullisessa teemasijoittamisessa sijoitetaan johonkin toimialaan tai toimialan sisällä 

oleviin tuotteisiin (Hyrske, Lönnroth, Savilaakso & Sievänen 2020, 122), joiden nähdään 

aiheuttavan enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia, sillä harva yhtiö on 

yksiselitteisesti hyvä tai paha (Kurittu 2021, 69–70). Vastuullisuuteen liittyviä teemoja 

voivat olla muun muassa vesi, metsät tai ilmastonmuutos (Silvola & Landau 2021, 21). 

 

2.2 Moderni portfolioteoria 

Yhdysvaltalainen taloustieteilijä Harry Markowitz esitteli kehittämänsä portfolioteorian 

vuonna 1952 artikkelissaan ”Portfolio Selection”. Portfolio tarkoittaa yksittäisten 

sijoituskohteiden muodostamaa kokoelmaa (Niskanen & Niskanen 2016, 171; Knüpfer & 

Puttonen 2018, 141). Portfolioteorian mukaan sijoitettava varallisuus tulisikin hajauttaa 

useaan sijoituskohteeseen, arvopaperiin ja toimialaan epäsystemaattisen riskin 

minimoimiseksi ja voittojen maksimoimiseksi.  Sijoituskohteet tulisi valita niin, että ne 

korreloivat mahdollisimman vähän keskenään. Tällöin sijoituskohteita lisäämällä portfolion 

riski, eli tuottojen keskihajonta, laskee yksittäisten sijoituskohteiden tuottojen 

keskimääräistä keskihajontaa pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että kaikkien hajautettujen 

sijoitusten tuotot eivät ole samansuuntaisia, toisin kuin useasti esimerkiksi muutokset jonkin 

toimialan sisällä. Riskin pienentyminen hidastuu kuitenkin nopeasti, ja pysähtyy tietyssä 

pisteessä sijoituskohteita lisättäessä. (Markowitz 1952; Niskanen & Niskanen 2016, 176, 

187–188; Kallunki, Martikainen & Niemelä 2019, 29–32, 35.) Niskasen ja Niskasen (2016, 

187) mukaan osakeportfolion epäsystemaattista riskiä voidaan pienentää merkittävästi 

hajauttamalla ja valitsemalla 10–15 eri toimialojen osaketta.  

Epäsystemaattinen riski on siis pääasiassa yrityskohtaista riskiä (Kallunki et al. 2019, 35). 

Epäsystemaattisen riskin minimoiminen ei vaikuta osakkeen tuottovaatimukseen (Niskanen 

& Niskanen 2016, 191), eikä Portfolioteorian mukaisella hajauttamisella saavutettu riskin 

pieneneminen vähennä salkun tuottoa (Kallunki et al. 2019, 32). Systemaattista riskiä, eli 

markkinariskiä, ei puolestaan voida poistaa hajauttamalla, koska se aiheutuu 

osakemarkkinoiden yleisestä vaihtelusta ja vaikuttaa täten kaikkien arvopapereiden 

tuottoihin (Niskanen & Niskanen 2016, 179–180, 190; Kallunki et al. 2019, 35, 37).  
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Portfolioteoriaan kuuluu myös tehokkaan rintaman (engl. efficient frontier) käsite. Tehokas 

rintama kuvaa eri painokertoimilla muodostettujen portfolioiden maksimaalisia voittoja 

mahdollisimman matalalla riskillä. Portfolioteorian mukaan sijoittaja valitsee oman 

strategiansa mukaisesti haluamansa tuotto-odotuksen tai sietämänsä riskin ja tämän 

perusteella valitsee saman tuotto-odotuksen omaavista salkuista sen, jolla on pienin riski tai 

vastaavasti saman riskin sisältävistä salkuista sen, jolla on suurin tuotto-odotus (Knüpfer & 

Puttonen 2018, 146; Kallunki et al. 2019, 34–35). Tehokasta rintamaa havainnollistetaan alla 

kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Tehokas rintama (mukaillen Kallunki et al. 2019, 35) 

 

Kuvaajan pisteessä A on portfolio, jolla on matalin tuoton odotusarvo ja tuoton keskihajonta. 

Vastaavasti pisteen B portfoliolla on korkein tuoton odotusarvo ja tuoton keskihajonta. 

Pisteessä C sijaitsee minimivarianssiportfolio, jossa portfolion riski on kaikista mahdollisista 

portfolioista pienin. Kuvaaja havainnollistaa, kuinka jokaiselle katkoviivalla sijaitsevalle 

portfoliolle löytyy yhtenäiseltä viivalta vastine, jonka riski on sama, mutta tuotto-odotus 

korkeampi. Tämän seurauksena sijoittaja valitsee portfolionsa pisteiden C ja B väliltä, 

esimerkiksi pisteestä D. (Kallunki et al. 2019, 35) 
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2.3 Teemasijoittamisen suhde moderniin portfolioteoriaan 

Teemasijoittamisen periaatteet ovat jossain määrin ristiriidassa modernin portfolioteorian 

kanssa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sijoitusteemana tuulivoimaa Yhdysvaltojen ja 

Saksan markkinoilla, mikä rajoittaa merkittävästi sijoituskohteiden valintaa niin toimialan 

mukaisesti kuin maantieteellisestikin. Käytännössä sijoitusteema voi olla laajempi ja kattaa 

useita toisiinsa kytkeytyviä toimialoja. Maantieteellinen rajaus ei ole teemasijoittamisen 

kannalta välttämätöntä, mutta tässä tutkimuksessa käytetyssä näkökulmassa se heikentää 

hajautusmahdollisuuksia entisestään. 

Saman toimialan yritykset korreloivat positiivisesti keskenään, mikä lisää portfolion 

epäsystemaattista riskiä ja keskihajontaa. Sijoittajat pyrkivät portfolioteorian mukaiseen 

riskin ja tuottojen väliseen optimointiin kuitenkin eri määrin. He voivat sen sijaan painottaa 

strategiansa vastuulliseen sijoittamiseen, jonka vaikuttimena voivat toimia sekä taloudelliset 

että ei-taloudelliset tavoitteet, ja yhteiskunnallinen muutos. (Beal, Goyen & Phillips 2005, 

66.) Sijoituspäätöksiin vaikuttavat myös sijoittajien arvot, periaatteet ja uskomukset, joten 

ne voivat olla suuressakin ristiriidassa Markowitzin (1952) portfolioteorian kanssa. 

Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat rajoittavat portfolioon valittavia sijoituskohteita 

ja täten lisäävät riskiä. Ne eivät kuitenkaan välttämättä heikennä riskikorjattuja tuottoja, vaan 

voivat jopa parantaa niitä. (Barnett & Salomon 2006, 1103–1104.) Vastuullisen sijoittamisen 

lähestymistavoilla rajatut sijoituskohteet ovat myös todennäköisemmin markkinoita 

paremmin tuottavia, kuin portfolioteorian mukaisesti valitussa portfoliossa (Barnett & 

Salomon 2006, 1104, 1107). Toisaalta vastuullisella teemasijoittamisella voidaan myös 

rajata pitkän aikavälin riskejä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen energiantuotantoon 

aiheuttamiin muutoksiin voidaan varautua siirtämällä sijoitusvarallisuutta öljystä 

riippuvaisista kohteista uusiutuvaan energiaan. (Jacobs 2019, 3, 14–15.) 

 

2.4 Capital Asset Pricing -malli 

1960-luvulla Markowitzin (1952) portfolioteorian pohjalta kehitetty Capital Asset Pricing -

malli (CAPM-malli tai CAP-malli) (Niskanen & Niskanen 2016, 189) on keskeinen 

sijoituskohteiden hinnoitteluteoria. Kolme tutkijaa, Sharpe (1964), Lintner (1965) ja Mossin 
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(1966), päätyivät toisistaan riippumatta samoihin aikoihin samanlaiseen teoriaan (Niskanen 

& Niskanen 2016, 189; Kallunki et al. 2019, 326), jonka pohjalta on edelleen kehitetty useita 

suoriutumisen mittareita, kuten tässä tutkielmassa käytettävät Sharpen luku, Treynorin luku 

ja Jensenin alfa. Nämä suoriutumismittarit esitellään tarkemmin luvussa 3. 

CAPM-malli kuvaa, kuinka osakkeelle asetettu tuotto-odotus määräytyy riskin mukaisesti 

(Leppiniemi & Lounasmeri 2021). CAPM-mallia voidaan käyttää sijoituskohteen tai 

portfolion tuotto-odotuksen laskemiseen (Niskanen & Niskanen 2016, 189). Kuten 

modernissa portfolioteoriassa, myös CAPM-mallissa hyvin hajautetun portfolion tuotto-

odotus määräytyy systemaattisen riskin perusteella (Kallunki et al. 2019, 37; Knüpfer & 

Puttonen 2018, 153). Mallin mukaan sijoituskohteen tuotto-odotus kasvaa riskin kasvaessa, 

ja vastaavasti laskee riskin pienentyessä (Niskanen & Niskanen 2016, 189). CAPM-mallin 

mukaan laskettu tuotto-odotus ei kerro suoraan arvopaperin tai portfolion hintaa, vaan 

diskonttauskorkokannan, eli pääoman tuottovaatimuksen, joka huomioi systemaattisen 

riskin (Niskanen & Niskanen 2016, 193). 

CAPM-mallin yhtälö sijoituskohteen tuotto-odotukselle on seuraava: (Knüpfer & Puttonen 

2018, 153) 

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

jossa 

 E(ri) = yksittäisen sijoituskohteen i tuotto-odotus 

 rf = riskittömän sijoituskohteen tuotto 

 ßi = yksittäisen sijoituskohteen i beta 

 E(rm) = markkinaportfolion tuotto-odotus 

 

Tuotto-odotusten vastatessa systemaattista riskiä vallitsee markkinatasapaino (Niskanen & 

Niskanen 2016, 190). Markkinatasapainotilanteessa kaikki markkinoilla olevat 

sijoituskohteet ja portfoliot sijaitsevat arvopaperimarkkinasuoralla (engl. security market 

line, SML) (Niskanen & Niskanen 2016, 194). Tuotto-odotus muodostuu kahdesta osasta, 

riskittömästä tuotosta ja riskipreemiosta. Riskitön tuotto on korvaus viivästetystä 

kulutuksesta. Riskipreemio on markkinaportfolion riskipreemion ja betan tulo. 
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Sijoituskohteen beta on systemaattisen riskin mittari (Leppiniemi & Lounasmeri 2021; 

Knüpfer & Puttonen 2018, 153–155). Arvopaperimarkkinasuoraa havainnollistetaan 

kuvassa 2. CAPM-mallin mukaan portfolio voidaan muodostaa riskittömästä 

sijoituskohteesta sekä riskiä sisältävistä sijoituskohteista, kuten osakkeista (Kallunki et al. 

2019, 327). Tällöin tuotto-odotus on alimmillaan riskitön tuotto (rf), ja se kasvaa lineaarisesti 

betan, eli riskin, kasvaessa. 

 

 

Kuva 2. Arvopaperimarkkinasuora (mukaillen Knüpfer & Puttonen 2018, 153) 

 

Portfolioteorian tarkastelukohteena ollessa yksittäisen sijoittajan näkökulma, kuvaa CAPM-

malli puolestaan kaikkien markkinoilla olevien sijoittajien käyttäytymistä (Kallunki et al. 

2019, 327). CAPM-malli perustuukin ajatukselle siitä, että sijoittajien kumulatiivinen 

tuottovaatimus betaan nähden määrää osakkeiden tuotot rahoitusmarkkinoilla (Knüpfer & 

Puttonen 2018, 153). Beta voidaan laskea myös portfoliolle yksittäisten sijoituskohteiden 

betojen painotettuna keskiarvona, käyttäen painoina sijoituskohteiden suhteellisia osuuksia 

salkussa (Knüpfer & Puttonen 2018, 154–155). 

CAPM-mallin taustaoletuksina on sijoittajien rationaalisuus ja tavoite maksimoida hyöty, 

mitkä eivät täysin vastaa sijoittajien todellisia käyttäytymismalleja. Malli ei siis toimi 

virheettömästi käytännössä (Leppiniemi & Lounasmeri 2021; Niskanen & Niskanen 2016, 

170–171.) 
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2.5 Aikaisempia tutkimustuloksia teemasijoittamiseen liittyen 

Tämän tutkielman aihetta vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Teemasijoittamista 

on tutkittu pääasiassa temaattisten rahastojen näkökulmasta. Tutkimustuloksista ei voida 

vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä niiden vähäisyyden vuoksi. Lisäksi tutkimukset 

käsittelevät teemarahastoja useista eri näkökulmista. Tutkimuksissa vastuullisia 

teemarahastoja on verrattu keskenään, minkä lisäksi niitä on verrattu vastuullisiin 

rahastoihin, teemarahastoihin, eettisiin rahastoihin sekä niin kutsuttuihin tavanomaisiin 

rahastoihin. 

Ielasi, Rossolini ja Limberti (2018) tutkivat vastuullisten teemarahastojen ja perinteisempien 

eettisten rahastojen välisiä eroavaisuuksia portfolion ominaisuuksiin ja suoriutumiseen 

liittyen. Vastuullisten teemarahastojen portfolioon valittiin teemarahastot, joiden teemoina 

olivat puhdas energia, ilmastonmuutos, ympäristövastuu tai uskonnollinen vastuu. Eettiseen 

portfolioon valittiin rahastot, joiden keskeisimmäksi ominaisuudeksi Bloomberg-tietokanta 

oli määrittänyt eettisyyden tai ESG:n.  Tutkimuksessa vastuullisten teemarahastojen 

havaittiin omaavan matalamman markkina-arvon, mutta korkeamman substanssiarvon kuin 

eettiset rahastot. Vastuulliset teemarahastot olivat maantieteellisesti paremmin hajautettuja, 

mutta toimialahajautuksessa portfoliot pärjäsivät yhtä hyvin. Portfolioiden riskien välillä ei 

havaittu olevan eroavaisuuksia. Tutkijat olettivat vastuullisten teemarahastojen suoriutuvan 

huonommin, koska ne ovat tarkemmin rajattuja sijoituskohteiden valinnan suhteen. 

Rahastojen suoriutumisten välillä ei kuitenkaan havaittu merkitseviä eroja. Tutkijat 

havaitsivat lisäksi, että temaattista sijoittamista voidaan käyttää myös muiden vastuullisen 

sijoittamisen lähestymistapojen kanssa ilman, että se heikentää portfolion riskikorjattua 

tuottoa. 

Myös Ielasin ja Rossolinin (2019) tutkimuksen mukaan sillä, käytetäänkö teemasijoittamista 

sijoitusstrategiana yksin vai yhdessä muiden vastuullisen sijoittamisen lähestymistapojen 

kanssa, ei ole vaikutusta rahaston riskikorjattuun tuottoon. Tutkimuksessa verrattiin 

vastuullisia teemarahastoja muihin vastuullisiin rahastoihin sekä muihin teemarahastoihin. 

Lyhyellä aikavälillä muihin teemarahastoihin verrattaessa vastuulliset teemarahastot 

pärjäsivät heikommin sijoitustyylin eroavaisuuksien sekä ympäristö- ja yhteiskuntateemojen 

pitkäjänteisyyden vuoksi. Muihin vastuullisiin rahastoihin verrattuna suoriutumisessa ei 
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havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Tutkijat toteavatkin vastuullisten teemarahastojen 

suoriutumisen liittyvän ennemmin niiden vastuullisuuteen kuin temaattiseen näkökulmaan.  

Naffa ja Fain (2020) muodostivat yhdeksän ESG-teemaista megatrendiportfoliota, kolme 

kutakin ESG-aihealuetta kohden, ja tutkivat niiden riskikorjattua suoriutumista 

maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla vuosien 2015–2019 aikana. Tutkittaviksi 

megatrendeiksi Naffa ja Fain valitsivat ympäristöteemoista energiatehokkuuden, 

ruokaturvan ja veden niukkuuden, yhteiskunnallisista teemoista ikääntymisen, milleniaalit 

ja kaupungistumisen, sekä hallinnollisista teemoista kyberturvallisuuden, disruptiiviset 

teknologiat ja robotiikan. ESG-teemaportfolioiden korkeammista transaktiokustannuksista 

huolimatta suurimmalla osalla tutkituista teemoista riskikorjattu tuotto ei eronnut 

tilastollisesti merkitsevästi markkinaportfolion tuotoista. Energiatehokkuusportfolio, johon 

sisältyi myös tuulivoimaa, suoriutui tilastollisesti merkitsevästi markkinaportfoliota 

paremmin. 

Alvarezin ja Rodríguezin (2015) tutkimuksessa puolestaan veteen sijoittavien vastuullisten 

teemarahastojen suoriutumisessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa niin sanottuihin 

tavallisiin rahastoihin verrattuna. He huomauttavat vastuullisuudesta kiinnostuneiden 

sijoittajien suosivan arvojaan ja uskomuksiaan vastaavia sijoituskohteita, vaikka ne eivät 

suoriutuisikaan markkinoita paremmin.   

Amel-Zadehin ja Serafeimin (2018) tutkimuksen mukaan temaattista sijoitusstrategiaa 

hyödyntävät sijoittajat pyrkivätkin ajamaan muutoksia sijoituskohteissaan. He eivät 

todennäköisesti myöskään hyödynnä muita vastuullisia sijoitusstrategioita. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin ESG-näkökulman huomioimista sijoituspäätöksissä. Tutkimuksen mukaan 

suuret sijoittajat käyttävät teemasijoittamista piensijoittajia useammin, samoin 

eurooppalaiset sijoittajat yhdysvaltalaisia sijoittajia useammin. Sijoittajat pitivät vastuullisen 

sijoittamisen näkökulmista tärkeimpinä suosimista, aktiivista omistajuutta, poissulkemista 

ja ESG-integrointia. Teemasijoittamisen ei puolestaan nähty olevan merkittävä 

sijoitusstrategia seuraavan viiden vuoden aikana.  

Ivanisevic Hernausin (2019) tutkimus tukee edellä mainittuja tuloksia. Tutkimuksen mukaan 

useiden vastuullisen sijoittamisen näkökulmien yhtäaikainen käyttö voi jopa edistää 

hajauttamista sekä pienentää portfolion sisältämää riskiä. Tutkimus keskittyi 

eurooppalaisten vastuullisten rahastojen sijoitusstrategioiden eroavaisuuksiin ja jakoi 
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vastuullisen sijoittamisen strategiat neljään kategoriaan käytettyjen näkökulmien 

monipuolisuuden (homogeeninen vs. heterogeeninen) ja intensiteetin mukaisesti. 

Homogeenisten portfolioiden koostamiseen oli käytetty vain muutamia samankaltaisia 

kriteereitä, kuten usean samankaltaisen teeman yhdistelmää. Heterogeeniset portfoliot 

puolestaan oli muodostettu useita erilaisia vastuullisen sijoittamisen näkökulmia 

hyödyntämällä. Intensiteetti viittaa kirjaimellisesti siihen, millä intensiteetillä mitäkin 

strategiaa oli hyödynnetty. Matalaintensiteettisen heterogeenisen sijoitusstrategian havaittiin 

tuottavan tarkastelluista strategioista parhaiten, lukuun ottamatta lyhyttä aikaväliä, sen 

tarjoaman laajemman hajautusmahdollisuuden ansiosta. Tästä poiketen teemasijoittamisen 

huomattiin korreloivan myös yksinään käytettynä positiivisesti sekä lyhyen aikavälin (yhden 

vuoden sijoitushorisontti), keskipitkän aikavälin (kolmen vuoden sijoitushorisontti) että 

riskikorjatun tuoton kanssa. 
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3 Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden laskukaavat. 

Tutkielma tehtiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksessa käytetty data haettiin 

Thomson Reuters Eikon-tietokannasta ja laskut suoritettiin Microsoft Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla. Portfolioiden suoriutumista mitataan niiden annualisoitujen 

tuottojen ja volatiliteettien sekä CAPM-malliin perustuvien tunnuslukujen, Sharpen luvun, 

Treynorin luvun ja Jensenin alfan, avulla. Laskutoimituksia varten laskettiin myös 

markkinaportfolioiden sekä tuulivoimaportfolioiden beta-kertoimet. 

 

3.1 Volatiliteetti 

Volatiliteetti, eli tuoton keskihajonta, kuvaa sijoituksen kokonaisriskiä. Volatiliteetti mittaa 

kuinka paljon tuotot keskimäärin poikkeavat tuottojen keskiarvosta. Mitä suuremman arvon 

volatiliteetti saa, sitä suuremmat ovat sijoituskohteen hinnanmuutokset ja siitä aiheutuva 

riski. (Knüpfer & Puttonen 2018, 136; Vaihekoski 2004, 196.) Kalenterivuodessa on 

keskimäärin 252 kaupankäyntipäivää, joten päiväkohtaisesta aikasarjadatasta voidaan laskea 

vuositason volatiliteetti kertomalla päiväkohtainen volatiliteetti luvun 252 neliöjuurella 

(Macroption 2021). 

Volatiliteetin yhtälö on seuraava: (Kallunki et al. 2019, 326) 

𝜎𝑖 = √
∑ (𝑟𝑖−𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
   (2) 

jossa 

 σi = sijoituskohteen i volatiliteetti 

ri = sijoituskohteen i tuotto 

m = tuottojen keskiarvo 

n = havaintojen lukumäärä 
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3.2 Beta-kerroin 

Beta kuvaa, missä suhteessa osake tai portfolio seuraa markkinoiden muutoksia (Bodie, 

Kane & Marcus 2005, 283). Beta on siis sijoituskohteen systemaattisen riskin mittari. 

Riskitön sijoituskohde saa betan arvoksi nollan. (Leppiniemi & Lounasmeri 2021.) 

Markkinaportfolion betan arvo on yksi ja sijoituskohteita verrataan siihen. Ykköstä 

suuremmat arvot osoittavat sijoituskohteen arvon heilahtelevan markkinoita enemmän, ja 

omaavan täten suuremman riskin (Vaihekoski 2004, 204). Vastaavasti ykköstä pienemmän 

beta-kertoimen sijoituskohteet ovat markkinoita matalampiriskisiä. Portfolion beta-kerroin 

voidaan laskea sen sisältämien osakkeiden beta-kertoimien painotettuna keskiarvona. 

(Knüpfer & Puttonen 2018, 151, 153.) 

Betan yhtälö on seuraava: (Vaihekoski 2004, 204) 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
   (3) 

jossa 

 Cov(ri,rm) = osakkeen tuoton ja markkinaportfolion tuoton kovarianssi 

 Var(rm) = markkinaportfolion varianssi 

 

3.3 Sharpen luku 

Artikkelissaan ”Mutual Fund Performance” William Sharpe (1966) esitteli CAPM-mallin ja 

Treynorin luvun pohjalta kehittämänsä suoriutumismittarin. Mittarin nimeksi on 

myöhemmin vakiintunut Sharpen luku (engl. Sharpe’s measure tai Sharpe ratio) (Sharpe 

1994, 49). Sharpen luku kuvaa sitä, kuinka suuri portfolion riskikorjattu tuotto on suhteessa 

riskittömään sijoitukseen (Kallunki et al. 2019, 333). CAPM-mallin mukaan riskisempien 

portfolioiden tuotto-odotusten on oltava korkeampia kuin matalampiriskisten portfolioiden 

tuotto-odotukset (Niskanen & Niskanen 2016, 189). Suurempi arvo tarkoittaa siis parempaa 

riskiin suhteutettua tuottoa. (Kallunki et al. 2019, 333) Sharpen luku lasketaan jakamalla 

riskittömän tuoton ylittävä osa portfolion tuotosta sen kokonaisriskillä. Sharpen luvussa 
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kokonaisriskin mittarina käytetään portfolion volatiliteettia, eli keskihajontaa. (Kallunki et 

al. 2019, 333; Sharpe 1994, 51.) 

Sharpen luvun yhtälö on seuraava: (Bodie et al. 2005, 868) 

𝑆𝑝 =
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎𝑝
                                                                     (4) 

jossa 

 Sp = Sharpen luku portfoliolle p 

rp = portfolion p tuotto 

 rf = riskitön tuotto 

 σp = portfolion p volatiliteetti 

 

3.4 Treynorin luku  

Jack L. Treynor esitteli CAPM-mallin pohjalta kehittämänsä portfolion suoriutumismittarin 

artikkelissaan ”How to Rate Management of Investment Funds” vuonna 1966. Treynorin 

luku (engl. Treynor’s measure tai Treynor ratio) vastaa muutoin Sharpen lukua, mutta 

portfolion systemaattista riskiä kuvaavana riskimuuttujana toimii beta-kerroin (Kallunki et 

al. 2019, 333). Treynorin mukaan beta-kerroin, eli systemaattinen riski, soveltuu paremmin 

riskimuuttujaksi, koska systemaattista riskiä ei voida poistaa hajauttamalla. 

Epäsystemaattista riskiä ei Treynorin luvussa huomioida, koska portfolioteorian mukaisesti 

se aiheuttaa ylimääräistä riskiä ilman lisätuottoja, ja se voidaan hyvällä hajauttamisella 

poistaa portfoliosta. (Treynor 1965, 66.) Tämän vuoksi Treynorin luku antaa Sharpen lukua 

totuudenmukaisemman kuvan osakkeen vaikutuksesta hyvin hajautetun portfolion tuottoon 

ja riskiin (Bodie et al. 2005, 874). Suurempi Treynorin luku tarkoittaa sijoituskohteen 

saaneen parempaa riskiin suhteutettua tuottoa, kuin pienemmän Treynorin luvun omaava 

sijoituskohde (Kallunki et al. 2019, 333). 

Treynorin luvun yhtälö on seuraava: (Kallunki et al. 2019, 333–334) 

𝑇𝑝 =  
𝑅𝑝−𝑅𝑓

𝛽𝑝
                                                               (5) 
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jossa 

 Tp = portfolion p Treynorin luku 

 Rp = portfolion p keskimääräinen vuosituotto tarkasteluajanjaksolla 

 Rf = keskimääräinen riskitön vuosituotto tarkasteluajanjaksolla 

 ßp = portfolion p beta-kerroin tarkasteluajanjaksolla 

 

3.5 Jensenin alfa 

Myös Michael C. Jensenin (1968) artikkelissaan “The Performance of Mutual Funds in the 

Period 1945–1964” esittelemä Jensenin alfa (engl. Jensen’s measure tai Jensen’s alpha) 

kuvaa portfolion suoriutumista sen sisältämään riskiin nähden. Alfalla tarkoitetaan todellisen 

tuoton keskimääräistä poikkeamaa riskikorjatusta tuotosta (Vaihekoski 2004, 26), ja 

Jensenin alfa mittaa portfolion keskimääräistä tuottoa suhteessa CAPM-mallin ennustamaan 

tuottoon (Bodie et al. 2005, 868). Markkinaportfolio, johon sijoituskohdetta verrataan, saa 

alfan arvoksi nollan. Mikäli tunnusluku saa positiivisen arvon, on portfolion tuotto ollut 

tarkasteluajanjakson aikana parempi kuin sen riski edellyttäisi. Negatiivinen arvo puolestaan 

kertoo portfolion tuottojen alittaneen riskitason edellyttämät tuotot. (Kallunki et al. 2019, 

334; Jensen 1968, 394.) 

Jensenin alfan yhtälö on seuraava: (Bodie et al. 2005, 868) 

𝛼𝑝 = 𝑟𝑝 − [𝑟𝑓 + 𝛽𝑃(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)]   (6) 

jossa 

 αp = portfolion p Jensenin alfa 

 rp = portfolion p vuotuinen tuotto 

 rf = riskitön tuotto 

 βp = portfolion p beta-kerroin 

rm = markkinaportfolion vuotuinen tuotto 
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4 Tutkimusaineisto 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirinen aineisto. Tutkimusta varten muodostettiin 

tuulivoimaportfoliot Saksan ja Yhdysvaltojen markkinoille, sekä valittiin maakohtaiset 

markkinaindeksit, joihin niiden suoriutumista verrattiin. Lisäksi tässä luvussa määritellään 

tutkimuksessa käytetyt riskittömät tuotot. 

Tutkimusaineisto kerättiin Thomson Reutersin Eikon -tietokannasta. Tietokannan Screener-

sovellusta hyödyntäen muodostettiin kolmen osakkeen Yhdysvaltain tuulivoimaportfolio ja 

kahden osakkeen Saksan tuulivoimaportfolio. Näin muodostettujen tuulivoimaportfolioiden 

suoriutumista verrattiin markkinaportfolioihin aikavälillä 1.1.2016–31.12.2020. Eikon-

tietokannasta haettiin sekä markkina- että tuulivoimaportfolioille päiväkohtaiset 

sulkemishinnat tarkasteluajanjaksolta. Kaksi tutkimuksessa osana ollutta yritystä listautui 

pörssiin vuoden 2016 aikana, joten niiden osalta dataa ei ollut saatavilla tarkasteluajanjakson 

alkupuolelta. Saksan osuudessa tutkimusta valuuttana käytettiin euroa. Yhdysvaltojen 

osuudessa valuuttana käytettiin Yhdysvaltain dollaria. 

 

4.1 Markkinaportfoliot ja riskitön tuotto 

Tutkimusta varten valittiin indeksit kuvaamaan kumpaakin markkinaa ja niiden 

osakepörssiin kuuluvien yritysten keskimääräistä kehitystä. Saksan markkinoiden 

vertailuindeksiksi valittiin DAX-indeksi. Tarkasteluajanjakson aikana DAX-indeksi seurasi 

30 suurimman ja eniten vaihdetun saksalaisen osakkeen hintakehitystä (Deutsche Börse 

Group 2021). Tarkasteluajanjakson aikana DAX-indeksi edusti noin 75 prosenttia listattujen 

saksalaisten osakeyhtiöiden yhteenlasketusta osakepääomasta. Indeksiin kuuluvien 

osakkeiden vaihdanta muodosti 85 prosentin osuuden kaikista saksalaisten osakkeiden 

kaupoista. (Deutsche Börse Group 2021.) DAX-indeksi on tuottoindeksi, eli siinä on 

huomioitu myös osinkotuotot uudelleensijoitettuina. Täten se kuvastaa täysin indeksin 

suoriutumista. (Qontigo 2021b.) DAX-indeksi on yritysten markkina-arvoilla painotettu 

indeksi (Paasi 2020). Syyskuussa 2021 indeksi laajennettiin tarkastelemaan 30 yrityksen 
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sijaan 40 yritystä (Börse Frankfurt 2021; Qontigo 2021a), mutta tämä ei sijoitu 

tutkimuksessa tarkasteltavalle aikavälille, eikä täten vaikuta tutkimukseen. 

Yhdysvaltojen markkinoiden vertailuindeksinä käytettiin Standard & Poor’s 500 -indeksiä 

(S&P 500). Sen nähdään yleisesti edustavan Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tilaa ja 

muutoksia (S&P Dow Jones Indices 2021a). S&P 500-indeksi koostuu 500 suurimmasta 

yhdysvaltalaisesta pörssilistatusta yrityksestä ja kattaa noin 80 prosenttia yhdysvaltalaisten 

listattujen osakeyhtiöiden yhteenlasketusta osakepääomasta. (S&P Dow Jones Indices 

2021b.) Se oli maailman ensimmäinen indeksi, joka painotti yritykset niiden markkina-

arvojen mukaisesti (Paasi 2020). S&P 500-indeksi ei ole tuottoindeksi, eikä huomioi 

maksettuja osinkoja (S&P Dow Jones Indices 2021a). Tutkimuksessa on käytetty Thomson 

Reuters Eikon -tietokannasta saatavaa S&P 500 Total Return -indeksiä tavanomaisen S&P 

500-indeksin sijaan. Siinä yritysten jakamat osingot on uudelleensijoitettu indeksiin, mikä 

edistää tutkimuksen yhdenmukaisuutta ja parantaa tulosten luotettavuutta. Kuvassa 3 on 

kuvattu vertailuindeksien kuukausittaista kehitystä vuosina 2016–2020. 

 

 

Kuva 3. Vertailuindeksien kehitys vuosina 2016–2020 

 

Tutkimuksessa käytettävien suoriutumismittareiden laskentaan tarvitaan mittari 

riskittömälle tuotolle. Yhdysvaltojen markkinoilla riskittömänä tuottona käytettiin kolmen 

kuukauden U.S. Treasury billiä ja Saksan markkinoilla Saksan valtion 10 vuoden 

joukkovelkakirjan tuottoa. U.S. Treasury bill -velkainstrumentti on Yhdysvaltain valtion 

takaama, minkä vuoksi sitä voidaan pitää käytännössä riskittömänä sijoituksena 
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(Investopedia 2022). Saksan valtiolla on erinomainen luottoluokitus, joten Saksan valtion 10 

vuoden velkakirjaa pidetään erittäin matalariskisenä sijoituskohteena (Börse Stuttgart 2021). 

Riskittömien tuottojen kuukausittaista kehitystä vuosien 2016–2020 aikana on kuvattu 

kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Riskittömien tuottojen kehitys vuosina 2016–2020 

 

Riskittömien tuottojen päivittäinen aikasarjadata haettiin muusta datasta poiketen The Wall 

Street Journalin verkkosivuilta (The Wall Street Journal 2021a; The Wall Street Journal 

2021b). Tutkimuksessa käytetään aikasarjadatasta laskettuja keskiarvoja. Saksan valtion 10 

vuoden joukkovelkakirjan tuottona käytetään 0,058 prosentin korkoa. Kolmen kuukauden 

U.S. Treasury billin tuottona käytetään 1,141 prosentin korkoa.  

 

4.2 Tuulivoimaportfolioiden muodostaminen 

Tuulivoimaportfoliot muodostettiin Thomson Reuters Eikon -tietokannan Screener-

sovelluksen avulla. Yritysten pääkonttorin sijainniksi valittiin Saksa tai Yhdysvallat. 

Toimialaksi rajattiin ”Renewable Energy Equipment & Services”, eli vapaasti 

suomennettuna uusiutuvan energian laitteet ja palvelut. Näillä rajauksilla saadut tulokset 

käytiin manuaalisesti läpi. Portfolioihin valittiin yritykset, jotka joko tuottavat tuulivoimaa 

tai valmistavat ainoastaan tuulivoimaan liittyviä tuotteita. Osa tuulivoimaa tuottavista 
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yrityksistä tuottaa myös muita uusiutuvan energian muotoja. Kaikki tuulivoimaportfolioihin 

valitut yritykset ovat yhä toiminnassa tutkimuksentekohetkellä loppuvuodesta 2021. 

Yksi Yhdysvaltain tuulivoimaportfolioon muutoin soveltuva yritys jouduttiin karsimaan, 

sillä se oli perustettu vasta vuoden 2020 aikana. Lisäksi neljä muuta yritystä jouduttiin 

karsimaan aikasarjadatan merkittävien puutteiden vuoksi. Kumpaankin 

tuulivoimaportfolioon sisältyy yksi yritys, joka listautui vasta vuoden 2016 aikana. Näistä 

yrityksistä ei täten ole saatavilla aikasarjadataa ensimmäisen seitsemän kuukauden ajalta. 

Muista yrityksistä on saatavilla aikasarjadataa koko tarkasteluajanjakson, 1.1.2016–

31.12.2020, ajalta. 

Tuulivoimaportfoliot on rakennettu tasaosuuksin. Saksan tuulivoimaportfolion koostuessa 

kahdesta osakkeesta, on kummankin paino 50 prosenttia. Yhdysvaltojen tuulivoimaportfolio 

koostuu kolmesta osakkeesta, joten kunkin osakkeen painokerroin on noin 33,3 prosenttia. 

Painotustavaltaan tuulivoimaportfoliot eroavat siis yritysten markkina-arvojen mukaan 

painotetuista markkinaportfolioista. 

 

4.3 Tuulivoimaportfoliot 

Saksan markkinoilta valittiin kaksi yritystä tutkimuksen tuulivoimaportfolioon. Valitut 

yritykset olivat Abo Wind AG ja PNE AG. Abo Wind AG listattiin Hampurin pörssiin 

1.8.2016 (Abo Wind 2021), joten sitä edeltäviä arvoja ei kyseisestä yrityksestä 

aikasarjadatassa ole. Portfolio on painotettu yritysten kesken tasaosuuksin, niin että 

kummankin osakkeen paino on 50 prosenttia. Saksan tuulivoimaportfolioon valitut yritykset 

ovat nähtävissä taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Saksan markkinoiden tuulivoimaportfolio 

Yritys 

ABO WIND AG 

PNE AG 

 

Yhdysvaltojen markkinoilta valittiin kolme yritystä tutkimuksen tuulivoimaportfolioon. 

Valitut yritykset olivat TPI Composites Inc, CGE Energy Inc ja Broadwind Inc. Portfoliot 
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on painotettu tasaosuuksin, joten kolmen yrityksen portfoliossa kunkin osakkeen painoksi 

muodostuu noin 33,3 prosenttia. TPI Composites Inc listautui 22.7.2016, joten sitä edeltäviä 

arvoja aikasarjadatassa ei kyseisestä yrityksestä ole. CGE Energy Inc:n aikasarjadata oli 

osittain puutteellista. Puuttuvat arvot CGE Energy Inc:n sulkemishinnoissa korvattiin 

viimeisimmällä saatavissa olleella arvolla. Yhdysvaltojen tuulivoimaportfolioon valitut 

yritykset ovat nähtävissä taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Yhdysvaltojen markkinoiden tuulivoimaportfolio 

Yritys 

TPI COMPOSITES INC 

CGE ENERGY INC 

BROADWIND INC 

 

Kuvassa 5 nähdään muodostettujen tuulivoimaportfolioiden kuukausittainen kehitys vuosien 

2016–2020 aikana. 

 

 

Kuva 5. Tuulivoimaportfolioiden kehitys vuosina 2016–2020 

 

Kuvasta 5 on nähtävissä piikki Yhdysvaltain tuulivoimaportfolion tuotoissa loppuvuodesta 

2018. Yhdysvaltain tuulivoimaportfolion tuotot heittelevät muutoinkin sekä 

markkinaportfolion että Saksan tuulivoimaportfolion tuottoja voimakkaammin.  
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5 Tutkimustulokset 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimustulokset markkinakohtaisesti. Ensin tarkastellaan 

Saksan markkinoiden tuulivoimaportfolion suoriutumista DAX-indeksiin verrattuna. Sen 

jälkeen verrataan Yhdysvaltain markkinoiden tuulivoimaportfolion suoriutumista S&P 500 

Total Return -indeksiin nähden. Tarkastelu suoritettiin aikavälillä 1.1.2016–31.12.2020.  

Tutkimustulokset on koottu taulukoihin, joista ilmenevät portfolioiden tuotot, volatiliteetit, 

beta-kertoimet, Sharpen luvut, Treynorin luvut sekä Jensenin alfat. Jotta 

markkinaportfolioita ja tuulivoimaportfolioita voitaisiin verrata toisiinsa mahdollisimman 

totuudenmukaisesti, on niiden tuotot ja volatiliteetit annualisoitu. 

 

5.1 Saksan markkinoiden tutkimustulokset 

Taulukkoon 3 on koottu Saksan tuulivoimaportfolion ja markkinaportfoliona käytetyn 

DAX-indeksin annualisoidut tuotot ja volatiliteetit sekä aiemmin esiteltyjen 

suoriutumismittareiden saamat arvot. Riskittömänä tuottona laskelmissa käytettiin Saksan 

valtion 10 vuoden joukkovelkakirjan päivittäisen aikasarjadatan keskiarvoa 

tarkasteluajanjaksolla 1.1.2016–31.12.2020, joka oli 0,058 prosenttia. 

 

Taulukko 3. Saksan markkinoiden tutkimustulokset 

 DAX-indeksi Saksan tuulivoimaportfolio 

5 vuoden tuotto p.a. 5,93 % 39,56 % 

Annualisoitu volatiliteetti 20,28 % 25,71 % 

Beta-kerroin 1,00 0,32  

Sharpen luku 0,29 1,54 

Treynorin luku 0,06 1,23 

Jensenin alfa 0,00 0,38 

 

Saksan tuulivoimaportfolion vuosituotto oli 39,56 prosenttia, eli lähes seitsemänkertainen 

markkinaportfolion 5,93 prosentin vuosituottoon verrattuna. Myös volatiliteetti oli noin viisi 
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ja puoli prosenttiyksikköä korkeampi. DAX-indeksi koostui 30 osakkeesta ja 

tuulivoimaportfolio ainoastaan kahdesta saman toimialan osakkeesta, joten korkeampi 

volatiliteetti oli heikomman hajautuksen vuoksi odotettavissa. Vähäisemmän hajautuksen 

seurauksena tuulivoimaportfolion epäsystemaattinen riski on markkinaportfoliota 

korkeampi, mikä vaikuttaa kokonaisriskiä kuvaavaan volatiliteettiin. Markkinaportfoliota 

matalampi beta-kerroin kertoo tuulivoimaportfolion systemaattisen riskin olleen 

markkinoita matalampi. Beta-kertoimen arvo 0,32 tarkoittaa, että tuulivoimaportfolion 

tuoton muutokset olivat noin kolmasosa siitä, mitä markkinoilla keskimäärin tapahtui, oli 

kyse sitten tuoton kasvusta tai pienenemisestä.  

Niin Sharpen kuin Treynorin luvussa suurempi arvo tarkoittaa parempaa riskiin suhteutettua 

tuottoa. Saksan tuulivoimaportfolion Sharpen luku sai arvon 1,54 ja Treynorin luku arvon 

1,23. Kumpikin on huomattavasti markkinaindeksin saamia arvoja korkeampi. 

Markkinaindeksin Sharpen luku oli 0,29 ja Treynorin luku 0,06. Volatiliteetin ja beta-

kertoimen indikoimiin riskeihin suhteutettuna tuulivoimaportfolion riskikorjattu tuotto oli 

siis merkittävästi markkinaportfoliota parempi. 

Positiivinen Jensenin alfan arvo kertoo portfolion suoriutuneen sen riskitason edellyttämää 

tuottoa paremmin. Vertailukohteena oleva markkinaportfolio saa Jensenin alfan arvoksi aina 

nollan. Tuulivoimaportfolion alfa sai arvoksi 0,38, eli se suoriutui paremmin, kuin sen 

riskitaso edellyttäisi. Tuloksista nähdään tuulivoimaportfolion suoriutuneen markkinoita 

paremmin Saksan markkinoilla, myös riskiin suhteutettuna. 

 

5.2 Yhdysvaltain markkinoiden tutkimustulokset 

Taulukkoon 4 on koottu Yhdysvaltojen tuulivoimaportfolion ja markkinoita kuvaavan S&P 

500 Total Return -indeksin vuosituotot, annualisoidut volatiliteetit, beta-kertoimet sekä 

CAPM-malliin perustuvat suoriutumismittarit. Riskittömänä tuottona käytettiin kolmen 

kuukauden U.S. Treasury bill -velkakirjan päivittäisen aikasarjadatan keskiarvoa 

tarkasteluajanjaksolta 1.1.2016–31.12.2020, joka oli 1,141 prosenttia. 
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Taulukko 4. Yhdysvaltain markkinoiden tutkimustulokset 

 S&P 500 Yhdysvaltain tuulivoimaportfolio 

5 vuoden tuotto p.a. 15,57 %  17,05 % 

Annualisoitu volatiliteetti 19,22 % 111,05 % 

Beta-kerroin 1,00 0,93 

Sharpen luku 0,75 0,14 

Treynorin luku 0,14 0,17 

Jensenin alfa 0,00 0,03 

 

Taulukosta 4 nähdään, että Yhdysvaltain tuulivoimaportfolion annualisoitu tuotto on hieman 

markkinaindeksiä korkeampi. Tuulivoimaportfolion vuosituotto oli 17,05 prosenttia ja 

markkinaportfolion 15,57 prosenttia. Tuulivoimaportfolion volatiliteetti, eli kokonaisriski, 

on kuitenkin yli viisinkertainen markkinaportfolioon verrattuna. Tuulivoimaportfolio 

koostui ainoastaan kolmesta tuulivoima-alan osakkeesta ja markkinaportfolio 500 

osakkeesta, joten samoin kuin Saksan markkinoilla, oli tuulivoimaportfolion suurempi 

volatiliteetti odotettavissa vähäisen hajautuksen takia. Beta-kertoimen mukaan 

tuulivoimaportfolion systemaattinen riski oli markkinaportfolion systemaattista riskiä 

matalampi. Tuulivoimaportfolion beta-kerroin oli 0,93, joten ero markkinaportfolioon ei 

ollut kuitenkaan kovin suuri. 

Suoriutumismittareiden antamat tulokset ovat melko tasaisia. Sharpen luvun mukaan, eli 

portfolioiden volatiliteetteihin suhteutettuna, markkinaportfolio suoriutui 

tuulivoimaportfoliota paremmin. Markkinaportfolion Sharpen luku sai arvon 0,75 ja 

tuulivoimaportfolion arvon 0,14. Kuten edellä mainittiin, tuulivoimaportfolion volatiliteetti 

oli huomattavasti markkinaportfolion volatiliteettia korkeampi, mikä on vaikuttanut 

merkittävästi Sharpen luvun eroihin. 

Yhdysvaltain tuulivoimaportfolio sai Treynorin luvun arvoksi 0,17 ja markkinaportfolio 

0,14. Portfolioiden vuosituotot ja beta-kertoimet olivat melko lähellä toisiaan, joten 

Treynorin lukuunkaan ei syntynyt suuria eroavaisuuksia. Treynorin luvun mukaan 

tuulivoimaportfolio suoriutui siis hieman markkinoita paremmin, mutta ero on erittäin pieni. 

Myöskään portfolioiden Jensenin alfoissa ei ole suurta eroa. Tuulivoimaportfolion alfa oli 

0,03 ja vertailuportfolion alfa on aina nolla. Jensenin alfan mukaan Yhdysvaltain 

tuulivoimaportfolio suoriutui siis hieman paremmin, kuin sen riskitaso edellyttäisi. Tässäkin 

tapauksessa ero on kuitenkin häviävän pieni.  
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää, miten tuulivoimaan keskittyvä 

teemasijoittaminen suoriutui markkinoihin verrattuna vuosina 2016–2020. Vastaus pyrittiin 

löytämään kahden alatutkimuskysymyksen avulla, joista toinen keskittyi Saksan ja toinen 

Yhdysvaltain markkinoihin. Tutkimusta varten luotiin kahden osakkeen tuulivoimaportfolio 

Saksan markkinoille ja kolmen osakkeen tuulivoimaportfolio Yhdysvaltain markkinoille. 

Tuulivoimaportfolioista sekä markkinaportfolioista haettiin päivittäiset aikasarjadatat 

Thomson Reuters Eikon -tietokannasta aikaväliltä 1.1.2016–31.12.2020. Tuulivoima- ja 

markkinaportfolioita verrattiin toisiinsa markkinakohtaisesti vuosituottojen, volatiliteetin, 

beta-kertoimen sekä CAPM-malliin perustuvien Sharpen luvun, Treynorin luvun ja Jensenin 

alfan perusteella. Laskelmat suoritettiin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. 

Saatujen tutkimustulosten perusteella Saksan markkinoilla tuulivoimaportfolio suoriutui 

kaikilla mittareilla selvästi markkinaportfoliota paremmin, huolimatta sen hieman 

korkeammasta volatiliteetistä. Yhdysvaltojen markkinoilla tulokset eivät olleet yhtä 

yksiselitteisiä. Tuulivoimaportfolion tuotto ja suoriutumismittareiden saamat arvot olivat 

melko saman tasoisia, mutta tuulivoimaportfolion volatiliteetti oli huomattavasti korkeampi. 

Yhdysvaltain tuulivoimaportfolion koostuessa ainoastaan kolmesta saman toimialan 

osakkeesta, oli 500 osakkeen S&P 500-indeksiä korkeampi volatiliteetti odotettavissa. 

Lisäksi Yhdysvaltain tuulivoimaportfolion tuotoissa oli huomattava piikki loppuvuodesta 

2018, mikä vaikutti sen volatiliteettiin merkittävästi. 

Alatutkimuskysymyksiin voidaan vastata, että Saksan markkinoilla tuulivoimaportfolio 

suoriutui markkinoita paremmin vuosina 2016–2020. Yhdysvaltojen markkinoilla 

puolestaan tuulivoimaportfolio suoriutui yhtä hyvin kuin markkinat, mutta sen volatiliteetti 

oli merkittävästi markkinaportfolion volatiliteettia korkeampi. Tutkimuskysymykseen 

vastatessa voidaan siis sanoa, että tuulivoimaan keskittyvä teemasijoittaminen suoriutui yhtä 

hyvin tai paremmin kuin markkinat.  

Saadut tulokset eivät tuulivoimaportfolioiden pienuuden takia ole kovin luotettavia. Lisäksi 

aikasarjadatassa oli puutteellisuuksia, vaikka yritykset, joiden aikasarjadata oli eniten 

puutteellista, rajattiinkin tutkimuksesta pois. Luotettavampien tutkimustulosten saamiseksi 

tuulivoimateeman kattavuutta olisi voitu laajentaa käsittämään yrityksiä, jotka liittyvät 
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tuulivoiman tuotantoon laajemmassa mittakaavassa. Tällöin tuulivoimaportfolioiden kokoa 

olisi saatu kasvatettua, eikä yksittäisen yrityksen merkitys olisi ollut yhtä suuri. 

Tätä tutkielmaa vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty, mutta yleisesti vastuulliseen 

sijoittamiseen liittyvät aikaisemmat tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Naffa ja Fain 

(2020) havaitsivat tutkimuksessaan tuulivoimaa sisältävän energiatehokkuusteemaisen 

portfolion suoriutuneen markkinoita paremmin. Tutkimukset eroavat paljon toisistaan, mutta 

tässä tutkielmassa saatujen tulosten voidaan katsoa olevan linjassa Naffan ja Fainin (2020) 

tutkimuksen kanssa. Tämän tutkielman heikon luotettavuuden takia sen ei voida kuitenkaan 

katsoa tuovan suurta lisäarvoa tulosten ristiriitaisuuksien selvittämiseen. 

Tutkimus oli rajattu maantieteellisesti käsittelemään ainoastaan yrityksiä, joiden pääkonttori 

sijaitsi Saksassa tai Yhdysvalloissa. Näiden valtioiden tuulivoimakapasiteetit olivat jo 

tarkasteltavan aikavälin alkupuolella maailman suurimpien joukossa. Tutkimuksessa 

havaittiin tuulivoimaportfolioiden systemaattisten riskien olleen markkinaportfolioiden 

systemaattisia riskejä pienemmät. Tätä voisi mahdollisesti selittää se, että sekä Saksassa että 

Yhdysvalloissa tuulivoimainvestointeja tehtiin melko tasaisesti koko tarkasteluajanjakson 

ajan (BWE 2022; EIA 2021).  

Teemasijoittamisen määritelmän mukaan sijoittaja pyrkii löytämään pitkän aikavälin 

megatrendejä. Yksi tämän hetken merkittävimmistä megatrendeistä on uusiutuva energia. 

Tarkasteluajanjakso oli vain viiden vuoden mittainen, mutta uusiutuvaan energiaan 

siirtyminen ja sen kehittyminen jatkuu vielä pitkään. Kuten aiemmin mainittiin, Saksa ja 

Yhdysvallat ovat tuulivoimakapasiteetiltaan maailman suurimpien joukossa. Niiden lisäksi 

kasvupotentiaalia löytyy yhä runsaasti eri puolilta maailmaa. Tämä tarjoaa tulevaisuudessa 

mahdollisuuksia niin sijoittajille kuin tutkijoillekin.  

Jatkotutkimuksissa tulee kiinnittää huomiota tutkimusaineiston laatuun ja laajempaan 

kattavuuteen, jotta saataisiin luotettavampia ja laadukkaampia tutkimustuloksia. Kuten 

aiemmin mainittiin, olisi tuulivoimateeman ja sitä kautta tuulivoimaportfolioiden kattavuus 

voinut olla laajempi. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäi useita yrityksiä, joiden 

sisällyttäminen tuulivoimaportfolioihin olisi lisännyt tutkimuksen kattavuutta ja 

luotettavuutta. Tuulivoimateeman kehittymistä olisi mielenkiintoista seurata jatkossa myös 

kasvavilla markkina-alueilla, joissa tuulivoiman asema energiantuotannossa ei ole vielä yhtä 

vakaa.  
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