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koituksena on selvittää, onko Pohjoismaiden vastuullisten portfolioiden menestyksen välillä 

nähtävissä eroavaisuuksia. 

Tutkimuksen empiriaosuus toteutetaan kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimuk-

sessa luotiin kolme osakeportfoliota korkeiden ESG-pisteytyksien perusteella. Osakeportfo-
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tries portfolios relative to the market index.   

The empirical part is carried out using a quantitative research method. In this thesis, three 
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the Oslo, Helsinki and Stockholm stock exchanges based on geographical location. The 
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1  Johdanto 

Ilmastonmuutos on yksi tämän hetken ajankohtaisimmista asioista. Kasvihuonekaasujen 

määrä ilmakehässä on kasvanut huolestuttavalla tavalla, jonka seurauksena ilmasto lämpe-

nee, jäätiköt sulavat sekä luonnon monimuotoisuus kärsii. Ihmisten aiheuttamat negatiiviset 

ulkoisvaikutukset ympäristöön ovat voineet johtua tietämättömyydestä, mutta myös välinpi-

tämättömyydestä. Yksi merkki tietoisuuden lisääntymisestä ilmastonmuutosta vastaan on 

kansainvälinen Pariisin sopimus, jonka yhtenä tavoitteena on pitää maapallon keskilämpöti-

lan nousu alle kahdessa asteessa. Lisäksi sopimuksessa sitoudutaan päästöjen vähentämiseen 

sekä erilaisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. (Hyrske, Lönnroth, Savilaakso & 

Sievänen 2019; WWF 2021) 

Vastuullisella sijoittamisella (engl. Sosiaclly Responsible Investing, SRI) pyritään vaikutta-

maan yhteiskuntaan ja ympäristöön tavoitteena arvon luominen pitkällä aikavälillä. Se voi-

daankin määritellä sijoitusstrategiaksi, jossa huomioidaan sijoituspäätöksissä ympäristölliset 

(engl. Environmental), sosiaaliset (engl. Social) sekä hallinnolliset (engl. Governance) asiat. 

Tästä voidaan käyttää termiä ESG-tekijät. (Silvola & Landau 2019) Sijoittajien rooli muu-

toksessa kohti vastuullisempaa tulevaisuutta on tänä päivänä suuri, kun puhutaan merkittä-

vistä yhteiskunnallisista asioista, kuten ihmisoikeuksista, yritysten ja yhteiskunnan välisistä 

suhteista sekä sosiaalisen ja taloudellisen arvon kasvattamisessa pääomamarkkinoilla. vas-

tuullinen sijoittaminen on eräänlainen keino vaikuttaa yritysten käyttäytymiseen yhteiskun-

nallisissa ja ympäristöongelmissa, tavoitteena siirtyä kohti kestävämpää kehitystä. (Louche, 

Hebb & Bradshaw 2014) Tavoitteena vastuullisella sijoittamisella on saavuttaa positiivisia 

vaikutuksia yhteiskuntaan, mutta myös saavuttaa taloudellista kilpailukykyistä tuottoa. Mie-

lenkiintoista onkin, voiko vastuullisella sijoittamisella saavuttaa tuottoja vai onko kyse pel-

kästä hyväntekeväisyydestä.  

Tutkimukset vastuullisesta sijoittamisesta ja sen taloudellisesta menestyksestä ovat olleet 

ristiriitaisia. Kempfin ja Osthoffin (2007) mukaan vastuullisella sijoitusstrategialla olisi 

mahdollista saavuttaa ylituottoja. Kun taas Renneboog, Ter Horst & Zhang (2008) osoittivat 

tutkimuksessaan, että vastuullisen sijoittamisen taloudellinen tuotto olisi pienempää vastuul-

lisuuden takia. 
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 Tässä tutkielmassa vertaan Suomen, Ruotsin sekä Norjan vastuullisten pörssiyhtiöiden 

osakkeiden menestymistä verraten Pohjoismaisen pörssin markkinaindeksiin. Tutkimukset 

vastuullisen sijoitusstrategian menestyksestä Pohjoismaissa, ovat hyvin vähäisiä, joten ai-

hetta on mielenkiintoista tutkia.  

 

1.1  Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia vastuullista sijoittamista ja sitä, miten vastuulliset 

osakeportfoliot ovat menestyneet Pohjoismaissa markkinaindeksiin verrattuna aikavälillä 

2016–2021. Tutkimuksen tavoitteena on myös vertailla Pohjoismaiden vastuullisten yritys-

ten portfolioiden suoriutumisen eroja. Tutkimuksessa verrataan tutkimusta varten kehitetty-

jen vastuullisten osakeportfolioiden tuottoja markkinaindeksin tuottoihin. 

Tutkimuksen pääkysymyksenä toimii: 

1. Miten vastuullinen sijoitusstrategia on menestynyt Pohjoismaissa vuosina 2016– 

2021? 

Päätutkimuskysymystä tukemaan ja tarkentamaan on laadittu alakysymys: 

1. voidaanko Suomen, Ruotsin tai Norjan välillä nähdä eroja vastuullisten yritysten 

portfolioiden suoriutumisessa markkinaindeksiin nähden? 

 

1.2  Tutkimuksen rajaukset 

Portfolioiden menestyksen mittaamisen apuna käytetään Sharpen lukua, Treynorin lukua 

sekä Jensenin alfaa. Tutkimuksessa käytetty aineisto on rajattu pohjoismaihin, sillä Pohjois-

maiden osalta tutkimuksia vastuullisesta sijoittamisesta on melko vähän. Vertailussa ovat 

Helsingin, Oslon sekä Tukholman pörssin ESG-pisteiden perusteella valitut yhtiöt, joiden 

osakkeista muodostetaan portfoliot. Osakeportfolioita verrataan OMX Nordic 120 -indek-

siin. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus huomioida rahastojen omistamiseen liittyviä kustannuk-

sia, joita ovat esimerkiksi merkintä- ja lunastuspalkkiot. Tutkimus rajataan ajallisesti 
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tutkimaan vuosia 2016–2021. Portfoliot muodostetaan ESG-pisteytyksien perusteella, joten 

tutkimuksen aikaperiodi kohdistui lähivuosille, koska ESG-pisteytyksien datan saatavuus on 

parempi.  

 

1.3  Tutkielman rakenne 

Tutkielma koostuu kuudesta luvusta, jossa aluksi esitetään johdanto, joka sisältää tutkimus-

kysymykset ja tutkimuksen rajaukset. Johdannosta edetään toiseen lukuun, jossa tarkastel-

laan vastuullista sijoittamista ja vastuullisen sijoittamisen strategioita. Lisäksi osiossa esitel-

lään myös ESG-pisteytyksen periaatteet sekä aikaisempia tutkimuksia vastuullisesta sijoit-

tamisesta. Kolmannessa luvussa, käydään läpi tutkimukselle oleellisimmat rahoituksen teo-

riat Portfolio -teoria, Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi sekä CAPM-malli. Neljännessä 

luvussa käsitellään empiirisessä osiossa käytettyä tutkimusaineistoa sekä -menetelmiä sekä 

esitellään osakeportfoliot. Viides luku pitää puolestaan sisällään tutkimuksen empiirisen 

osion. Luvussa tutkitaan vastuullisten osakeportfolioiden menestystä verraten markkinain-

deksiin apuna kolme riskikorjattua menestysmittaria. Lisäksi osiossa verrataan myös osake-

portfolioita keskenään suhteessa markkinaindeksiin. Viimeinen luku sisältää yhteenvedon 

sekä johtopäätökset tutkielmasta.  
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2  Vastuullinen sijoittaminen 

Yhteiskunnallisesti vastuullinen sijoittaminen eli SRI (engl. Socially responsible investing) 

on vain yksi termi monien joukossa, kuvaamaan sijoitusmuotoa, jossa huomioidaan pelkän 

taloudellisen tuoton lisäksi vastuullisuuteen liittyvät eettiset, ympäristölliset, sosiaaliset sekä 

hallinnolliset asiat. Vastuullinen sijoittaminen on viime vuosien aikana kasvattanut suosio-

taan. Suosion kasvu on lisännyt myös akateemista kiinnostusta ilmiötä kohtaan ja kirjallisuus 

vastuullisesta sijoittamisesta on lisääntynyt. ESG-sijoittamisen suosio ei tule suurena yllä-

tyksenä tänä päivänä. Ympäristöllinen (E) heijastaa ympäristöhaasteiden, kuten ilmaston-

muutoksen ajankohtaisuuteen, Sosiaalinen (S) viittaa liiketoiminnan mukauttamiseen nyky-

päivän yhteiskunnallisiin tarpeisiin nähden sekä hallinnolliset (G) liittyvät hallintotavan laa-

dun korrelointiin arvon luomisen kanssa. (Louche 2014; Renneboog et al. 2008; Ruggie & 

Middleton 2019) 

Vastuullisen sijoittamisen ideana on alentaa sijoitusriskiä sekä tuottaa suurempaa taloudel-

lista arvoa niin yksittäisille osakkeille kuin koko yhteiskunnan taloudelle. Ensimmäiset so-

siaalisesti vastuulliset sijoitusrahastot perustettiin vuonna 1970. Silloin vastuullinen sijoitta-

minen pohjautui pääasiassa negatiivisen seulonnan ympärille, eli epäeettisiä sijoituskohteita 

vältettiin. Esimerkkinä negatiivisesta seulonnasta on Etelä-Afrikka, jota vältettiin sijoitus-

kohteena 1980-luvulla, tarkoituksena lopettaa maassa rotuerottelupolitiikan harjoittaminen. 

Negatiivinen seulonta esitellään tarkemmin osiossa, jossa käsitellään vastuullisen sijoittami-

sen strategioita. Lisäksi 1990-luvulla perustettiin ensimmäinen yritys tutkimaan ja markki-

noimaan julkisesti noteerattujen yritysten sosiaalisia ja ympäristöllisiä tietoja sijoittajille. 

Samoihin aikoihin syntyi myös useita sidosryhmiä koskevia aloitteita, joissa määriteltiin yri-

tysten ESG-raportoinnin periaatteet.  (Louche 2014; Ruggie & Middleton 2019)  

ESG-investointien haasteena saattaa tulevaisuudessa olla tiedon sekalaisuus ja sen laatu kol-

mella eri alalla (ympäristöllinen, sosiaalinen & hallinnollinen). Tiedon laatu on erityisesti 

heikkoa sosiaalisen alan suhteen, jonka seurauksena voi olla, että sijoittaja tekee sijoituspää-

töksensä vääränlaisen tiedon perusteella ja liikkeellelaskijat voidaan arvioida väärin har-

haanjohtavien luokituksien perusteella. (Ruggie & Middleton 2019) 
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Pohjoismaissa vastuullinen sijoittaminen on kehittynyt yrityksien epäeettisen käyttäytymi-

sen paljastumisen takia. Ruotsissa vastuullinen sijoittaminen alkoi 1960-luvulla, jolloin pe-

rustettiin maan ensimmäinen eettinen rahasto. Vastaavasti Norjassa sekä Tanskassa ensim-

mäiset eettiset rahastot tulivat saataville 1980-luvun lopulla. Suomessa vastuullisen sijoitta-

misen rahastot tulivat muita pohjoismaita jäljessä vuonna 1999. Toisin kuin muissa pohjois-

maissa, Suomessa ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä koskien vastuullista sijoittamista. 

(Scholtens & Sievänen 2013) 

 

2.1  ESG- pisteytys 

Drempeticin, Kleinin sekä Zwergelin (2019) mukaan kestävän ja vastuullisen sijoittamisen 

käsite perustuu sijoittajien tekemiin sijoituspäätöksiin etiikkansa mukaisesti. Sijoittamispää-

tökset kohdistuvat yrityksiin, joille luokituslaitokset ovat antaneet pisteytyksiä vastuullisuu-

den eri osa-alueilta, joita ovat ympäristö-, sosiaali- ja hallinnolliset asiat. Näitä pisteytyksiä 

kutsutaan yleisesti termillä ESG-pisteytys. Vastuulliset sijoittajat sekä rahoitustuotteiden 

tarjoajat luottavat luokituslaitoksien pisteytyksiin ja käyttävät niitä apuna portfolioiden luo-

misessa. Nykypäivänä ESG-pisteytyksien kasvava määrä mahdollistaa tarkemman analyy-

sin yritysten sosiaalisen ja taloudellisen suorituskyvyn välisistä suhteista. (Dorfleitner, Hal-

britter & Nguyen 2015) 

Sijoittajat voivat myös ottaa huomioon portfolion luonnissa sen riskin, että yrityksen ESG-

pisteytys voi laskea sen nykyisestä arvosta. ESG-riski määritellään salkun ESG-pisteytyk-

sien keskimääräisistä muutoksista. Useat ESG-luokituslaitokset mittaavat siis yrityksen vas-

tuullista suoriutumiskykyä. On tärkeä huomioida luokituslaitoksien erot arvostusmenetel-

missä sekä niiden käyttämät taustatiedot yrityksistä. (Dorfleitner et al. 2015)  

ESG-pisteytykset koostetaan erilaisista vastuullisuuden osa-alueista, joille annetaan pisteitä 

eri painoarvoilla. Esimerkiksi Refinitivin Eikon-tietokannan aineisto on kerätty yritysten ti-

linpäätöksistä, verkkosivuilta, kansalaisjärjestöjen verkkosivuilta, arvopaperimarkkinoilta, 

vastuullisuusraporteista sekä uutislähteistä. Aineistoon kerätään tietoa yli 500 tekijästä, 

joista seulotaan 186 sopivinta mittaria. (Refinitiv 2021). Alla olevassa Taulukossa 1. esite-

tään mitä 186 indikaattoria pitää sisällään. 
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Taulukko 1. Refinitivin ESG-pisteytyksien painoarvot (Refinitiv, 2021) 

 

2.2  Vastuullisen sijoittamisen strategiat 

Vastuullisen sijoittamisen strategioita on olemassa lukuisia. Aikaisemmin strategioita oli 

vielä suurempi määrä, mutta nyt niitä on pystytty rajaamaan samankaltaisuuksien mukaan 

laajempiin ryhmiin. Vastuulliseen sijoittamiseen on siis monia eri tapoja, joista sijoittaja va-

litsee itselleen parhaimman strategian. On myös mahdollista, että useampaa strategiaa käy-

tetään yhtäaikaisesti, mutta sijoittajat pyrkivät usein laittamaan eri strategiat paremmuusjär-

jestykseen. Sopivinta strategiaa valittaessa on huomioitava, että strategiat eroavat suurelta 

osin tuotto-riski-profiileiltaan. Sijoittajat pyrkivätkin sopivimman strategian valinnalla saa-

vuttamaan ylituottoja. Sijoitusstrategian valintaan vaikuttavat esimerkiksi sijoitusvarallisuu-

den määrä, tavoitteet, periaatteet sekä myös resurssit. Yksityissijoittajan strategia voi erota 

suurelta osin  instituutiosijoittajan strategiasta.  GSIA-organisaation mukaan suosituimpia 

strategioita ovat seulonta, ESG-integrointi sekä aktiivinen omistajuus, mutta strategioiden 

käytössä on myös maantieteellisesti eroja. (Hyrske et al. 2020; GSIA 2018; Silvola & Lan-

dau 2019; Finsif 2022b) Seuraavissa kappaleissa käydään läpi suosituimmat strategiat. 

 

Pillar Category Indicators in scoring

Resource Use 20

Environmental Emission 28

Innovation 20

Workforce 30

Social Human rights 8

Community 14

Product Responsibility 10

Management 35

Governance Shareholders 12

CSR Strategy 9

TOTAL 186
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2.2.1  Negatiivinen ja positiivinen seulonta 

Negatiivinen seulonta on yksi perinteisimpiä strategioita vastuullisessa sijoittamisessa. Sen 

ideana on tiettyjen sijoituskohteiden välttäminen. Näitä sijoituskohteita ovat epäeettiset, vas-

tuuttomat sekä huonoiksi todetut palveluita ja tuotteita valmistavat yritykset. Yleensä pois-

suljetut yritykset ovat sijoittajan itse valitsemia omaan moraaliin ja ajatusmaailmaan mu-

kautuen. Eli yksinkertaisesti sijoittajat määrittelevät itse tuotteet ja palvelut, joita eivät halua 

investoinneillaan rahoittaa. Esimerkiksi terveyttä edistävät yritykset voivat poissuljennalla 

seuloa terveyteen negatiivisesti vaikuttavia yrityksiä. Muita negatiivisen seulonnan strate-

giana vältettäviä sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi tupakkatuotteita tai aseteollisuutta 

tuottavat yritykset.  Usein myös poissuljettavaan yritykseen kytköksissä olevat toimijat pois-

suljetaan. Poissuljennat peilautuvat yhteiskunnan yleiseen moraalikäsitykseen. Pohjois-

maissa poissuljennan kohteena ovat usein kiistanalaiset ja tavalliset aseet, tupakka, alkoholi, 

aikuisviihde sekä uhkapelit. (Hyrske et al. 2019) 

Poissuljennalla on myös omat haasteensa. On hyvin vaikeaa välttää täysin poissuljettavaksi 

tarkoitettuja tuotteita tai palveluita, sillä useat yritykset tuottavat palveluita tai tuotteita, josta 

esimerkiksi vain pieni osa olisi suljettavaksi tarkoitettuja. Tämän ongelman ratkaisuksi on 

otettu käyttöön toiminta, jossa määritellään kuinka paljon poissuljettavaksi tarkoitettu tuote 

tai palvelu vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon prosenteissa. Prosenttimäärään ei ole vakiintu-

nutta lukua, vaan jokainen sijoittaja määrittää haluamansa rajan. (Hyrske et al. 2019) 

Negatiivisen seulonnan vastakohtana on puolestaan positiivinen seulonta. Positiivisessa seu-

lonnassa pyritään aktiivisesti löytämään vastuullisia sijoituskohteita, sen sijaan että yritettäi-

siin poissulkea niitä. Tälle strategialle ei ole vakiintunutta käytännön määritelmää ja näin 

ollen erilaiset suosimiseen perustuvat ratkaisut eroavat suuresti toisistaan. (Hyrske et al. 

2019). Kuten jo osion alussa mainittiin, strategioita on mahdollista käyttää myös yhtäaikai-

sesti. On siis mahdollista, että negatiivista ja positiivista seulontaa käytetään samanaikai-

sesti. Näin ollen voidaan saavuttaa pelkän yksittäisen strategian käytön sijaan toisiaan täy-

dentäviä malleja. Aikaisemmin negatiivinen seulonta on ollut strategioista käytetyin, mutta 

viime vuosina positiivinen seulonta on kasvattanut suosiotaan. (Scholtens & Sievänen 2013) 
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2.2.2  Aktiivinen omistajuus 

Aktiivinen omistajuus kuvaa arvopaperin omistajan suhdetta yrityksen johtoon. Osakkeen-

omistaja omistaa osakekirjan määrittelemän osan yritystä, jolloin osakkeenomistajalle syn-

tyy oikeus vaikuttaa yhtiön toimintaan. Aktiivinen omistaja viestii vastuullisuustavoitteita 

yhtiön hallitukselle tai johdolle sekä seuraa myös ESG-tavoitteiden toteutumista. Aktiivinen 

omistaja voi myös pyrkiä puuttumaan yhtiön epäkohtiin. Osakkeenomistajan oikeutta käyt-

täen, aktiivinen omistaja voi osallistua yhtiökokouksiin ja pyrkiä vaikuttamaan vastuullisuu-

den edistämiseen. Aktiivisella omistajuudella pystytään myös vähentämään päämies-agentti 

ongelmaa, sillä aktiivinen omistaja on paremmin tietoinen yhtiön asioista. Erityisesti isom-

mat instituutionaaliset sijoittajat pitävät aktiivista omistajuutta suuressa arvossa. (Hyrske et 

al. 2020; Silvola & Landau 2019)  

 

2.2.3  ESG-integrointi 

 ESG-integroinnilla tarkoitetaan sitä, että otetaan huomioon ESG-tekijöiden vaikutukset si-

joituskohteen arvonmuodostuksessa. ESG-integroinnille ei ole määritelty tarkkaa määritel-

mää, vaan sijoittajat toteuttavat strategiaa parhaaksi havaitsemallaan tavalla. Tällaisia eri 

menetelmiä voivat olla esimerkiksi ESG-datan, -analyysin tai -luokituksien analysointi ja 

niiden käyttö sijoituspäätöksien apuna. (Silvola & Landau 2019) ESG-tietojen hyväksikäyt-

töä sijoituspäätöksissä hyödynnetään, koska niiden oletetaan vaikuttavan sijoituskohteen 

tuotto- sekä riskiprofiiliin pidemmällä aikavälillä (Finsif 2022b)  

 

2.3  Aikaisempia tutkimuksia 

Vastuullista sijoittamista on tutkittu jonkin verran, mutta tutkimukset ovat painottuneet kä-

sittelemään vastuullista sijoittamista ilmiönä ja käsitteenä. Lisäksi tutkimuksia on tehty vas-

tuullisen sijoitusstrategian menestyksestä. Tutkimustulokset sijoitusstrategian menestyk-

sestä ovat olleet hieman ristiriitaisia. Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia vastuullisen 

sijoitusstrategian menestyksestä molemmilta kannoilta. Lisäksi osiossa esitellään Scholten-

sin ja Sieväsen (2013) tutkimus vastuullisen sijoittamisen eroista Pohjoismaissa. 
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Kempf ja Ostoff (2007) suorittivat tutkimuksen, jossa he sijoittivat vuosina 1992–2004 kor-

kean vastuullisuuden osakkeisiin, jotka kuuluivat S&P 500 – sekä DS 400-indekseihin. Tut-

kimuksessa kokeiltiin useaa eri vastuullisen sijoittamisen strategiaa. Matalan vastuullisuu-

den osakkeita vältettiin. Tutkimustulokset osoittivat, että vastuullinen portfolio tuotti yli-

määräistä epänormaalia tuottoa. Tutkimuksessa parhaaksi havaittu strategia yritysten valin-

noille oli positiivinen seulonta, jolla pystyttiin saavuttamaan ylituottoja. Puolestaan negatii-

visella seulonnalla ei saavutettu ylituottoja.  

Renneboog et al. (2008) suorittivat tutkimuksen vastuullisesta sijoittamisesta. Tutkimuk-

sessa käytettiin tutkimusaineistona yli 400 sosiaalisesti vastuullista rahastoa. Tutkimuksessa 

selvitettiin kahdelle tutkimuskysymykselle vastausta. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, 

suoriutuvatko vastuulliset rahastot heikommin kuin perinteiset rahastot sekä vaikuttaako ra-

hastojen seulonta negatiivisesti rahastojen suoriutumiseen. Toinen tutkimuskysymys puo-

lestaan oli päinvastainen, suoriutuvatko vastuulliset rahastot perinteisiä rahastoja paremmin 

sekä onko seulonnalla positiivisia vaikutuksia rahastojen suoriutumiseen. Tutkimustulokset  

vastuullisten rahastojen ja perinteisten rahastojen suoriutumisista olivat pieniä. Riskimu-

kautettujen tuottojen erot olivat pieniä, mutta perinteiset rahastot suoriutuivat hieman pa-

remmin. Suuremmat erot tutkimustuloksissa olivat seulonnan vaikutuksista rahastojen me-

nestykseen. Yrityksiä rajaava seulonta vaikutti negatiivisesti rahastojen suoriutumiseen.   

Auer (2016) tarkasteli puolestaan vastuullisten osakkeiden suoriutumista Euroopan markki-

noilla vuodesta 2004–2012. Tutkimuksessa muodostettiin vastuullisista osakkeista portfoli-

oita siten, että ne jaoteltiin jokaiseen kolmeen ESG:n osa-alueeseen. Tutkimuksessa selvisi, 

että negatiivinen seulonta ei lisää tai vähennä portfolion tuoton määrään. Lisäksi painotta-

malla ESG:n hallinnollista osa-aluetta pystyttiin saavuttamaan ylituottoja. Positiivinen seu-

lonta puolestaan heikensi portfolion tehokkuutta. Sijoittajien tulisi tutkimuksen mukaan kes-

kittyä matalampien ESG:n yritysten seulomiseen. Tulokset ovat näin ollen ristiriidassa Ren-

neboog et al. (2008) ja Kempfin ja Ostoffin (2007) tuloksiin, jossa yritysten negatiivinen 

seulominen vaikutti negatiivisesti suoriutumiseen. 

 Bodhanwala ja Bodhanwala (2020) tutkivat vastuullisten osakeportfolioiden menestymistä 

verrattuna markkinaindeksiin. Tutkimus kattoi seitsemän maantieteellistä aluetta, joita olivat 

Yhdysvallat, Iso-Britannia, Australia, Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina. Tutkimuksessa todet-

tiin, että Yhdysvaltojen vastuullinen osakeportfolio tuotti huomattavasti enemmän kuin ver-

tailuindeksi. Puolestaan Iso-Britannian sekä Australian vastuulliset osakeportfoliot 
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menestyivät vertailuindeksin mukaisesti. Kehitysmaiden tulokset olivat ristiriidassa kehitty-

neiden maiden kanssa. Kehitysmaiden tapauksessa vastuulliset osakeportfoliot eivät menes-

tyneet paremmin suhteessa markkinaindeksiin. Kuitenkin tutkimuksessa huomattiin, että 

suurimassa osassa maita vastuullisten portfolioiden volatiliteetti oli pienempi verrattuna 

markkinaindeksiin. Näin ollen tutkimuksessa todettiin, että vastuullisella sijoittamisella voi-

daan pienempää riskejä. 

Scholtens ja Sievänen (2013) tutkivat sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen eroja Pohjois-

maiden välillä. Tutkimuksessa tutkittiin vastuullisen sijoittamisen rakennetta ja kokoa kus-

sakin Pohjoismaassa. Tutkimuksessa tutkittiin, voidaanko eroja Suomen, Ruotsin, Norjan ja 

Tanskan välillä yhdistää vastuullisen sijoittamisen määrään kussakin Pohjoismaassa. Tutki-

muksessa huomattiin, että erityisesti taloudellinen avoimuus, eläkeläisten määrä sekä kult-

tuuriset arvot voivat olla syynä eroavaisuudelle vastuullisessa sijoittamisessa maiden välillä.   
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3  Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät rahoituksen teoriat 

Tässä luvussa käyn läpi vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä rahoituksen teorioita läpi. Käyn 

läpi Markowitzin vuonna 1952 kehittelemän portfolioteorian, tehokkaiden markkinoiden hy-

poteesin sekä Sharpen vuonna 1964 kehittämän Capital Asset Pricing -mallin (CAPM).  

 

3.1  Portfolio -teoria 

Rahoituksen tunnetun portfolioteorian kehitti Yhdysvaltalainen Harry Markowitz vuonna 

1952. Portfolioteorian pääideana on hajauttaminen sijoittamisessa. Teoriaa voidaan pitää si-

joittamistoiminnan yhtenä kulmakivistä. Teoriassa sijoittamisen riskiä pyritään pienentä-

mään hajauttamalla ja muodostamalla sijoitussalkkuja eli portfolioita. Portfolion sisällön ha-

jauttaminen useaan sijoituskohteeseen kuten esimerkiksi osakkeisiin, joukkolainoihin ja 

kiinteistöihin, pienentää portfolion riskiä, mutta ei kuitenkaan poista sitä kokonaan. Sijoi-

tuksien epäsystemaattinen, eli hajautettavissa oleva riski, on siis mahdollista poistaa, mutta 

systemaattista markkinariskiä on mahdotonta poistaa, osakemarkkinoiden vaihtelusta joh-

tuen. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2019) 

 

 

kuvio 1. Portfolio teorian laskeva rajahyöty (mukailtu Knüper & Puttonen, 2018) 
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Kuviossa 1. on esitetty systemaattinen ja epäsystemaattinen riski portfoliossa. Portfolion ko-

konaisriski koostuu, kun nämä kaksi riskiä yhdistetään. Salkun tuoton varianssi laskee, kun 

sijoituskohteiden lukumäärä salkussa kasvaa. Kuviosta voidaankin huomata, että kun sijoi-

tuskohteita on portfoliossa riittävästi, epäsystemaattinen riski saadaan minimoitua.  (Knüper 

& Puttonen 2018). 

Portfolion tuotto saadaan laskemalla yksittäisten sijoituskohteiden tuotot yhteen sijoituskoh-

teiden painoarvolla sijoitussalkussa (Knüpfer & Puttonen 2018). Teoriassa käytetään tuotto-

odotusta sijoitusten toteutuneen tuoton sijasta. Portfolion riski pystytään mittaamaan tuoton 

keskihajonnalla. Markowitz huomasi teoriassaan, että portfolion riski riippuu arvopaperei-

den määrästä sekä arvopapereiden tuottojen välisistä vaihteluista eli kovariansseista. Jos 

portfolion kovarianssi on positiivinen, kuten esimerkiksi samalla toimialalla toimivien yri-

tysten osakkeiden tuotot, niin arvopapereiden tuotot liikkuvat samansuuntaisesti. Negatiivi-

sen kovarianssin tapauksessa tuotot liikkuvat päinvastaiseen suuntaan. Jos portfolion kova-

rianssi on matala, tuotot liikkuvat siis eri suuntaan. Näin ollen voidaan päätellä, että mitä 

matalampi portfolion kovarianssi on, sitä suurempi hyöty hajauttamisesta on. (Kallunki et 

al. 2019) 

 

3.2  Tehokkaat markkinat 

Markkinoiden tehokkuus kuvaa sitä ilmiötä, jossa arvopapereiden hinnat reagoivat reaaliai-

kaisesti sekä oikein uuteen informaatioon. Rahoitusmarkkinat ovat muihin markkinoihin 

verrattuna jopa tehokkaimmat. Rahoitusmarkkinoiden tehokkuus johtuu informaation laa-

juudesta, saatavuudesta sekä toimijoiden suuresta määrästä markkinoilla. Markkinoiden te-

hokkuus voidaan jakaa heikosti tehokkaisiin, puolivahvasti tehokkaisiin sekä vahvasti te-

hokkaisiin markkinoihin. Heikosti tehokkailla markkinoilla informaatio perustuu pelkästään 

historiallisiin tietoihin, jolloin tuottojen kehitystä ei voida mitenkään arvioida. Puolivahvasti 

tehokkailla markkinoilla informaatio koostuu historiallisista tuotoista sekä julkisesti saata-

villa olevista informaatioista. Tehokkailla markkinoilla informaatio sisältää puolestaan kai-

ken historiallisen, julkisen sekä sisäpiiritiedon. Keskeisin rahoitusmarkkinoiden tehtävä on 

allokoida varoja ylijäämäsektorilta alijäämäisille sektoreille ja vieläpä mahdollisimman te-

hokkaasti. Näin ollen rahoitusmarkkinoiden toimivuudella on suuri rooli yhteiskunnassa. 

Mikäli markkinat eivät toimisi tehokkaasti, varojen allokointi sektorilta toiselle olisi 



13 

 

tehotonta sekä sijoittajille syntyisi mahdollisuus saavuttaa ylituottoja ilman vastaavia ris-

kejä. (Knüpfer & Puttonen 2018) 

Tehokkaiden markkinoiden reaktioita voidaan kuvata alla olevalla kuviolla 2. 

 

 

kuvio 2. Markkinoiden tehokkuus (mukailtu Knüper & Puttonen, 2018) 

 

Kuviossa 2. on nähtävillä tehokkaiden ja tehottomien markkinoiden reaktiot, kun markki-

noille ilmaantuu jokin yllättävä positiivinen informaatio. Tehokkailla markkinoilla reaktio 

positiiviseen informaatioon tapahtuu nopeasti ja esimerkiksi arvopaperin hinta korjaantuu 

välittömästi uudelle tasolle. Tehottomilla markkinoilla reaktio on hidas ja arvopaperin hinta 

korjaantuu ajan kuluessa positiivisen informaation edellyttävälle tasolle.  

Tehokkailla markkinoilla hinta korjaantuu välittömästi uudelle tasolle. On kuitenkin huomi-

oitava, että markkinahinta ei välttämättä vastaa aina hinnan todellista tasoa, sillä markkina-

hinta voi olla todellista arvoa korkeammalla tai matalammalla. Arvojen vaihteluiden tulee 

kuitenkin olla satunnaisia ja ennalta arvaamattomia. Lisäksi arvojen poikkeamat eivät saa 

korreloida minkään tietyn muuttujan suhteen. Kuten jo mainittiin, tehottomilla markkinoilla 

sijoittajat voisivat saavuttaa ylituottoja ilman vastaavaa riskiä. Tehokkailla markkinoilla ar-

vojen satunnaiset vaihtelut estävät sijoittajia löytämään jatkuvasti yli- tai aliarvostettuja ar-

vopapereita. Voidaan siis sanoa, että markkinoita jatkuvasti voittavia sijoitusstrategioita ei 

ole. (Knüpfer & Puttonen 2018) 
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3.3  Capital Asset Pricing -malli (CAPM) 

Capital Asset Pricing -malli on William Sharpen vuonna 1964 ja John Lintnerin vuonna 

1965 kehittelemä sijoitushyödykkeiden arvonmääritysmalli. Sharpe on saanut myös vuonna 

1990 mallin kehittämisestä Nobel-palkinnon. CAPM perustuu Markowitzin vuonna 1959 

kehittelemään portfolio malliin. CAPM on edelleen käytössä esimerkiksi yritysten pääoma-

kustannuksien arvioinnissa sekä portfolioiden suorituskyvyn mittaamisen apuna. Mallin 

avulla pystytään mittaamaan ennusteita riskistä ja odotetun tuoton suhteesta. (Fama & 

French 2004) 

Äskeisessä osiossa käsiteltyä systemaattista riskiä, voidaan mitata betan avulla. Koska si-

joittajat eivät pysty hajauttamaan systemaattista riskiä pois, vaativat he näin ollen riskistä 

korvausta. Markkinoilla osakkeiden tuotot määräytyvät sijoittajien tuottovaatimuksena sys-

temaattiseen riskiin nähden.  Sijoittajan tuottovaatimusta pystytään mittaamaan CAPM-mal-

lin avulla. Mallin avulla pystytään määrittelemään, kuinka paljon tietyllä riskitasolla sijoi-

tuskohteen tuoton määrä pitäisi olla. CAPM-mallin matemaattinen kaava on esitetty alapuo-

lella (Knüpfer et al. 2018; Nikkinen et al. 2002) 

 

Capital Asset Pricing -mallin kaava (1) esitetään muodossa 

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

𝐸(𝑟𝑖 )= odotettu tuotto 

𝑅𝑓= riskitön tuotto 

𝛽𝑖= beta-kerroin 

𝐸(𝑟𝑚) – 𝑅𝑓= markkinaportfolion riskipreemio 
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Kuvio 3. Capital Asset Pricing -malli (Mukailtu Knüpfer et al., 2018) 

Kuviossa 3 havainnollistetaan CAPM-malli. Mitä korkeampi riski arvopaperilla on, sitä 

korkeamman tuottovaatimuksen sijoittajat siitä vaativat.  

Mallin empiiriset ongelmiksi on väitetty olevan mallin teoreettiset puutteet, jotka voivat joh-

tua mallissa yksinkertaistuista monista oletuksista tai myös vaikeuksista toteuttaa mallin mu-

kaisia valideja testejä. Mallin epäonnistuminen empiirisissä testeissä tarkoittaa sitä, että mal-

lissa on joitakin harhaisia sovelluksia. (Fama et al. 2004) 
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4  Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirisessä osiossa käytetty tutkimusaineisto sekä tut-

kimusmenetelmät. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimukseen va-

littiin yhteensä 42 sosiaalisesti vastuullisia Pohjoismaisia pörssiyhtiön osakkeita, joista muo-

dostettiin maakohtaisesti portfoliot, jotka kukin sisältävät 14 vastuullista osaketta. Tutki-

muksessa portfolioille muodostettiin tuottoindeksi, jota vertailtiin markkinaindeksiin näh-

den. Tutkimuksen aikaperiodiksi muodostuu 1.1.2016-1.1.2021. Luvussa käydään läpi myös 

riskikorjatun tuoton mittaamisen apuna käytetyt mittarit. Tutkimuksen toteuttamisessa käy-

tettiin apuna Microsoft Exceliä.  

 

4.1  Portfoliot 

Tutkimusta varten on luotu Tukholman, Helsingin sekä Oslon pörssin osakkeista portfoliot 

korkeiden ESG-pisteiden perusteella. Portfolioiden kokonaistuottoja vertaillaan tutkimuk-

sen aikaperiodilta. Portfolioiden ESG-pisteytykset ovat haettu Refinitiv Eikon-tietokannasta 

vuodelta 2021 ja haussa on käytetty best-in-class -menetelmää, eli mitään toimialoja ei ra-

jattu pois ja korkeimmat ESG-pisteet saaneet yritykset valittiin. Kaikki portfoliot sisältävät 

14 eri pörssiyhtiön osaketta, joten yksittäisen osakkeen painoarvo portfoliossa on 7,14 pro-

senttia. Portfoliot ovat luotu siten, että portfolion sisällä olisi mahdollisimman laajasti eri 

toimialoilta olevia pörssiyhtiöitä. Kuitenkin portfolioissa on havaittavissa joitakin päällek-

käisyyksiä toimialojen suhteen. Eri toimialoja on kuitenkin yli 14, joten portfolioissa on 

kohtalainen hajautuksen taso.  

Eikonin -tietokannasta saatavilla oleva Refinitivin keräämä ESG-data koostuu yli 500 mit-

tarista, joista valitaan 186 sopivinta mittaria. ESG-mittarit jaotellaan kolmeen yläkategori-

aan, joita ovat: ympäristö (Environmental), sosiaaliset tekijät (Social) sekä hallinto (Gover-

nance). Mittarit ovat jaoteltu vielä kymmeneen eri osatekijään, joista jokaiselle on määritelty 

oma pistemäärä sekä sen painoarvo. ESG-pisteiden vaihteluväli on 0 – 1, joka esitetään ar-

vosanoin huonoimmasta arvosanasta D- parhaaseen arvosanaan A+.  (Refinitiv 2021) Kaikki 

tutkimukseen valitut pörssiyhtiöt saivat ESG-pisteidensä perusteella arvosanoja väliltä B - 
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A. Seuraavaksi luvussa esitellään Helsingin, Tukholman sekä Oslon pörssien osakeportfo-

liot. 

 

4.1.1  Helsingin pörssin portfolio 

 

Taulukko 2. Helsingin pörssin portfolio 

 

Helsingin pörssin portfolio sisältää siis 14 Nasdaq OMX Helsingin osaketta. Korkeimmat 

ESG-pisteet portfoliossa on saanut Nokia Oyj, jonka pisteet 91,05 vastaavat Refinitivin 

luokitusarvosanaa A. Portfolion ESG-pisteytyksien keskiarvo on 80,2, joka vastaa Refiniti-

vin luokitusarvosanaa A-, johon kuuluvat arvot 0.750000<0.833333 (Refinitiv 2021). Ar-

voa voidaan pitää siis lähes erinomaisena arvosanana. Portfolio sisältää toimialoja 12 eri 

alalta, joten hajautus on portfoliossa kohtuullinen.  
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4.1.2  Tukholman pörssin portfolio 

 

Taulukko 3. Tukholman pörssin portfolio 

 

Tukholman pörssin portfolion sisältää 14 Nasdaq OMX Stockholmin osaketta. Portfolion 

ESG-pisteiden keskiarvo on 85,6, joka vastaa Refinitivin luokitusarvosanaa A 

(0.833333<0.916666), joka on erittäin hyvä arvosana (Refinitiv 2021). Parhaimman ESG-

arvosanan 93.2 pörssiyhtiöistä on saanut Volvo AB. Portfolio sisältää toimialoja myös 12 

eri toimialalta.  



19 

 

4.1.3  Oslon pörssin portfolio 

 

Taulukko 4. Oslon pörssin portfolio 

 

Oslon pörssin portfolio sisältää myös 14 osaketta OSEBX Oslon pörssiyhtiöistä. ESG-pis-

teiden keskiarvo on Oslon pörssin portfoliolla kaikista tutkimuksen portfolioista matalin 

76,6. Arvosana vastaa silti Refinitivin luokitusta A- (0.750000<0.833333), joten arvosana 

on myös erittäin hyvä (Refinitiv 2021). Korkeimmat ESG-pisteet 92,19 saanut yritys on Sto-

rebrand ASA. Toimialoja portfoliossa on myös 12 eri toimialalta.  
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4.2  Vertailuindeksi ja riskitön tuotto 

Vertailuindeksinä tutkimuksessa käytettiin Nasdaqin OMX Nordic 120 -indeksiä. Indeksi 

koostuu 120 suurimmasta Nasdaq OMX Kööpenhaminan, Nasdaq OMX Helsingin, Nasdaq 

OMX Oslon sekä Nasdaq OMX Tukholman pörssin 150 vaihdetuimmista osakkeista (Nas-

daq 2022). Kuviossa 4. on nähtävillä Nasdaq OMX Nordic 120 -indeksin tuottoindeksi  tut-

kimuksen tarkasteluajankohtana 1.1.2016-1.1.2021.  

 

 

Kuvio 4. OMX Nordic 120 -indeksin tuottoindeksi tarkasteluajanjaksolla 

 

Riskittömänä tuottona tutkimuksessa käytetään kolmen kuukauden Euribor-koron arvoa. 

Euribor korko mittaa kurssitasoa, jolla Euroopan talous- ja rahaliiton alueen pankit voivat 

saada euromääräistä rahoitusta ilman vakuuksia. (The European Money Markets Institute 

2022). Kuviossa 5. on nähtävissä kolmen kuukauden Euribor -koron kehitys tutkimuksen 

tarkasteluajankohtana 1.1.2016-1.12021. Tutkimuksen aikaperiodin aikana koron arvo on 

ollut negatiivinen. 
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Kuvio 5. 3kk Euribor -koron arvonkehitys tarkasteluajanjaksolla 

 

4.3  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa mitataan portfolioiden suoriutumista CAPM-malliin perustuvien tunnuslu-

kujen avulla, joita ovat Sharpen luku, Treynorin luku sekä Jensenin alfa.  

 

4.3.1  Sharpen luku 

Sharpen luku (1966) on Sharpen kehittelemä portfolion suoriutumiskykyä mittaava tunnus-

luku. Sharpen luku mittaa sitä tuoton osaa, joka ylittää riskittömän tuoton ja sen suhdetta 

kokonaisriskiin eli volatiliteettiin nähden. (Edwards 2016)  

Mitä suurempi Sharpen luvun arvo on, sitä parempi on portfolion riskiin mukautettu tuotto 

(Kallunki et al. 2019). Sharpen luku on esitetty alla olevan kaavan 2. mukaan.  

 

𝑠𝑖 =
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝜎𝑝
                                                       (2) 
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Si = Sharpen luku 

𝑅𝑖 = portfolion tuotto-odotus 

𝑅𝑓 = riskitön tuotto 

𝜎𝑝 = portfolion volatiliteetti  

 

4.3.2  Treynorin luku 

Treynorin mukaan (1965) salkunhoitajan tulisi pystyä hajauttamaan kaikki epäsystemaatti-

nen riski. Treynorin luvun suhde on muuten samanlainen Sharpen luvun kanssa, mutta siinä 

käytetään jakajana kokonaisriskin sijaan pelkkää systemaattista riskiä. Treynorin indikaat-

tori mittaa siis ylituoton tai riskipreemion suhdetta, jakamalla se systemaattisella riskillä eli 

beta-kertoimella. (Edwards 2016). Treynorin luku voidaan esittää alla olevan kaavan 3. mu-

kaisesti (Kallunki et al. 2019)  

 

𝑇𝑖 =
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝛽𝑖
                                                                (3) 

 

𝑇𝑖 = Treynorin luku  

𝑅𝑖 = portfolion tuotto-odotus 

𝑅𝑓 = riskitön tuotto 

𝛽𝑖 = Portfolion beta 

 

4.3.3  Jensenin alfa 

Tutkimuksessa käytetty Jensenin alfa (1968) on riskipainotettu portfolion suorituskyvyn 

mittari. Jensenin alfassa mitataan ylituottoja odotettuihin tuottoihin nähden, kunkin portfo-

lion systemaattiseen riskitasoon nähden. Eli tunnusluku mittaa sitä, onko portfolio tuottanut 
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enemmän kuin sen kyseisellä riskitasolla tulisi tuottaa. Jos portfolio on tuottanut enemmän 

kuin sen riskitaso edellyttäisi, on Jensenin alfa positiivinen. Kun taas puolestaan, jos portfo-

lio on tuottanut vähemmän kuin portfolion riskitaso vaatisi, on Jensenin alfa negatiivinen. 

(Edwards 2016; Kallunki et al. 2019) Jensenin alfa voidaan esittää kaavan 4. mukaisesti 

 

∝𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 − 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)                                               (4) 

∝𝑖 = Jensenin alfa 

𝑅𝑖 = portfolion tuotto 

𝑅𝑓 = riskitön tuotto 

𝑅𝑚 = markkinatuotto 

𝛽𝑖 = portfolion beta 
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5  Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia, jolla pyritään vastaamaan tutkielman tut-

kimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan vuosituottojen ja kolmen 

riskikorjatun mittarin avulla. Luvun alussa käydään läpi portfolioiden sekä markkinaindek-

sin vuosituottoja, jonka jälkeen esitellään Sharpen luvun, Treynorin luvun sekä Jensenin al-

fan tulokset.  

 

 

Taulukko 5. Vuosituotot sekä volatiliteetit 

 

Taulukossa 5. on esitelty portfolioiden sekä vertailuindeksin keskimääräiset vuosituotot ja 

volatiliteetit. Portfolioista parhaimmat keskimääräiset vuosituotot tarkasteluajankohtana 

saavutti Helsingin pörssin portfolio (15,70%), joka on noin kahdeksan prosenttiyksikköä 

enemmän kuin vertailuindeksinä käytetty OMX Nordic 120-indeksin keskimääräinen vuo-

situotto (7,80%). Tukholman pörssin portfolion vuosituotto 15,40% jäi vain hieman Helsin-

gin portfolion tuloksesta. Oslon pörssin portfolio saavutti portfolioista matalimman tuoton 

(11,70%), mutta oli silti lähes neljä prosenttiyksikköä vertailuindeksiä  parempi. Jokainen 

vastuullinen portfolio saavutti siis paremmat vuosituotot verrattuna markkinaindeksiin. Kor-

keimman vuosituoton yksittäisistä vastuullisista yrityksistä saavutti Helsingin pörssin port-

folion yritys Finnair Oyj (38,53%) sekä toiseksi korkeimman tuloksen saavutti  Tukholman 

portfoliosta Svenska Cellulosa SCA AB (36,38%). Kaikkien yritysten yksittäiset vuosituotot 

ovat nähtävillä liitteistä 1, 2 ja 3. 

Portfolioista matalimman volatiliteetin saavutti Oslon pörssin portfolio (6,28%), joka oli 

vertailuindeksiä lähes kuusi prosenttiyksikköä matalampi. Oslon pörssin portfolion volatili-

teetti oli portfolioista selvästi matalin. Kaikkien vastuullisten portfolioiden volatiliteetit oli-

vat markkinaindeksin volatiliteettia (12,18%) matalammat. Voidaan näin ollen sanoa, että 

Helsinki Tukholma Oslo NOMXN120

vuosituotto 15,70 % 15,40 % 11,70 % 7,80 %

volatiliteetti 11,97 % 10,21 % 6,28 % 12,18 %
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portfolioiden tuottojen keskimääräinen vaihtelu on pienempää verrattuna markkinaindek-

siin. Yksittäisistä yrityksistä matalimman volatiliteetin saavutti Oslon pörssin portfolion yri-

tys Orkla ASA (16,25%). Kaikkien yksittäisten yritysten volatiliteetit ovat nähtävissä liit-

teistä 1,2 ja 3. Kaiken kaikkiaan vastuullisia yrityksiä valitsemalla on siis voitu saavuttaa 

parempia tuottoja sekä pienentämään volatiliteettia verrattuna markkinaindeksiin.  

Portfolioita tarkasteltiin myös vuosituottojen lisäksi riskikorjattujen mittareiden avulla, 

koska pelkän tuoton tarkastelun sijaan on tärkeää myös tarkastella portfolioiden menesty-

mistä riski huomioon ottaen. Seuraavaksi käydään läpi tunnuslukujen tulokset.   

 

5.1  Sharpen luku 

Sharpen luku mittaa tuoton suhdetta kokonaisriskiin verrattuna. Taulukossa 6. on esitelty 

Sharpen luvut sekä niiden osatekijät. Korkeimman Sharpen luvun 2,42 saavutti Oslon pörs-

sin portfolio. Korkeimman riskikorjatun tuoton tulosta selittää Oslon pörssin portfolion ma-

tala volatiliteetti (6,28%), joka on myös muihin portfolioihin verrattuna matalin volatiliteetti. 

Tukholman pörssin portfolio suoriutui toiseksi parhaiten tuloksella 1,851, jonka volatiliteetti 

on myös toiseksi matalin (10,21%). Helsingin pörssin portfolion tulos Sharpen osalta oli 

portfolioista matalin (1,604), jonka tulosta selittää myös sen portfolioista korkein volatili-

teetti (11,97%). Korkea volatiliteetti laskee riskikorjattuja tuottoja. Huomioitavaa tuloksissa 

on kuitenkin se, että jokainen vastuullisen pörssiyhtiön portfolio saavutti paremman Sharpen 

luvun verrattuna markkinaindeksiin. Portfolioiden tuotto-odotukset sekä volatiliteetit saa-

vuttivat myös paremmat arvot verrattuna markkinaindeksiin. Näin ollen voidaan todeta, että 

vastuullisella sijoitusstrategialla on voinut saavuttaa parempaa tuottoa riski huomioon ot-

taen.  

 

Taulukko 6. Sharpen luvut ja niiden osatekijät 

 

Sharpen luku Helsinki Tukholma Oslo NOMXN120

tuotto-odotus 15,70 % 15,40 % 11,70 % 7,80 %

riskitön tuotto -0,35 % -0,35 % -0,35 % -0,35 %

volatiliteetti 11,97 % 10,21 % 6,28 % 12,18 %

Sharpen luku 1,604 1,851 2,42 0,93
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5.2  Treynorin luku 

Treynorin luku mittaa tuoton suhdetta markkinariskiin, joka saadaan mitattua betan avulla. 

Yksittäisten osakkeiden beta kertoimet on saatu jakamalla osakkeen ja vertailuindeksin ko-

varianssit indeksin varianssilla. Portfolioiden beta arvot ovat saatu laskemalla yritysten beta 

arvojen keskiarvo suhteutettuna niiden painoarvoihin portfoliossa. Taulukosta 7. huomataan, 

että korkeimman Treynorin luvun saavutti Helsingin pörssin portfolio (0,178), jonka betan 

arvo 1,08 on portfolioista matalin. Tukholman ja Helsingin pörssin portfoliot pärjäsivät 

myös markkinaindeksin tulosta (0,113) paremmin. Markkinoiden betan arvo on 1. Oslon 

pörssin portfolion Treynorin luku (0,098) oli portfolioista matalin ja saavutti myös markki-

naindeksiä matalamman arvon. Oslon pörssin portfolion matalaa tulosta selittää sen korkea 

beta arvo, joka on myös korkein vertailtavista kohteista. Treynorin lukua tarkasteltaessa voi-

daan sanoa, että tulokset pysyivät samassa linjassa Sharpen luvun kanssa. Vastuullinen port-

folio pärjäsi keskimääräisesti paremmin kuin markkinaindeksi.  

 

Taulukko 7. Treynorin luvut ja niiden osatekijät 

 

5.3  Jensenin alfa 

Jensenin alfalla pystytään mittaamaan portfolion mahdollisia ylituottoja. Jos portfolio olisi 

tuottanut enemmän kuin sen riskitaso edellyttäisi olisi tunnusluvun arvo positiivinen. Puo-

lestaan jos tulos on negatiivinen, portfolio on tuottanut vähemmän mitä sen riskitaso vaatisi. 

Taulukosta 8. on nähtävillä portfolioiden tulokset. Kuten tuloksista huomataan yksikään 

portfolio ei ole saavuttanut CAPM-mallin antamaa ennustetta korkeampia ylituottoja. Hel-

singin pörssin portfolion tulos -0,124% oli tuloksista lähimpänä CAPM-mallin ennustetta. 

Portfolioiden tuloksista huomataan, että ne eivät eroa suurelta osin toisistaan. Tuloksista 

Treynorin luku Helsinki Tukholma Oslo NOMXN120

tuotto-odotus 15,70 % 15,40 % 11,70 % 7,80 %

riskitön tuotto -0,35 % -0,35 % -0,35 % -0,35 %

Beta 1,08 1,27 1,55 1

Treynorin luku 0,178 0,149 0,098 0,113
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voidaan päätellä, että vastuullisilla portfolioilla ei ole saavutettu ylituottoja tarkasteluajan-

kohtana.  

 

 

 

 

 

Taulukko 8. Jensenin alfat ja niiden osatekijät 

 

Edellä esitetyt tulokset osoittautuivat vastuullisten pörssiyhtiön portfolioiden hyväksi. On 

tärkeää analysoida tuloksia kokonaisvaltaisesti tuoton ja riskin osalta, jotta voidaan arvioida 

portfolioiden sekä markkinaindeksin menestystä. Tuloksista parhaiten pärjäsi Helsingin 

pörssin portfolio, jonka tuotto-odotus oli muita portfolioita sekä markkinaindeksiä korke-

ampi. Lisäksi Helsingin pörssin portfolio saavutti parhaimmat arvot Treynorin luvun ja Jen-

senin alfan osalta. Helsingin pörssin portfolio saavutti jokaisella tunnusluvulla mitattuna pa-

remmat arvot verrattuna markkinaindeksiin. Tukholman pörssin portfolion Sharpen luku oli 

portfolioita sekä vertailuindeksiä parempi. Portfolioiden Jensenin alfan negatiivinen tulos 

osoittaa, että vastuullisten portfolioiden tuotto on ollut pienempää mitä sen riskitaso vaatisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jensenin alfa Helsinki Tukholma Oslo

tuotto-odotus 15,70 % 15,40 % 11,70 %

riskitön tuotto -0,35 % -0,35 % -0,35 %

markkinatuotto 8,57 % 8,57 % 8,57 %

Beta 1,08 1,27 1,55

Jensenin alfa -0,124 -0,13 -0,169
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6  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli  tarkastella tutkimusta varten luotujen Helsingin, Tuk-

holman ja Oslon vastuullisten pörssiyhtiöiden portfolioiden menestystä Pohjoismaisista 

osakkeista koostuvaan markkinaindeksiin verrattuna aikavälillä 2016–2021. Tavoitteena oli 

tarkastella vastuullisten portfolioiden menestymistä markkinaindeksiin nähden, mutta myös 

verrata portfolioiden menestystä keskenään. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutki-

muksena ja sen aineisto kerättiin Refinitiv Eikon-tietokannasta. Portfoliot luotiin käyttä-

mällä best-in-class -menetelmää, jossa parhaat ESG-pisteet saaneet yritykset valittiin. Myös 

Kempf ja Osthoff (2007) käyttivät tutkimuksessaan samaa menetelmää ja havaitsivat sillä 

olevan positiivisia vaikutuksia tuottoon. Tutkimuksessa ei käytetty negatiivista seulontaa 

lainkaan, sillä esimerkiksi Renneboog et al. (2008) huomasivat tutkimuksessaan negatiivisen 

seulonnan haitalliset vaikutukset sijoitusten menestymiseen. Jokainen portfolio sisälsi 14 

osaketta ja niiden hajautus tapahtui valitsemalla portfolioihin yrityksiä eri toimialoilta. Vas-

tuullisten portfolioiden sekä markkinaindeksin menestystä mitattiin prosentuaalisten vuosi-

tuottojen, volatiliteetin sekä kolmen riskikorjatun mittarin avulla.  

Tutkielman tarkoituksena oli vastata päätutkimuskysymykseen: 

1. Miten vastuullinen sijoitusstrategia on menestynyt Pohjoismaissa vuosina 2016– 

2021? 

Tässä tutkimuksessa tulokset osoittautuivat vastuullisten portfolioiden hyväksi. Tutkimuk-

sessa Helsingin sekä Tukholman pörssin portfoliot pärjäsivät jokaisella menestystä mittaa-

valla mittarilla paremmin kuin vertailuindeksinä ollut OMX Nordic 120-indeksi. Vertailuin-

deksi pärjäsi ainoastaan Oslon pörssin portfoliota paremmin Treynorin luvun mittarilla. Näin 

ollen voidaan vastata tutkielman päätutkimuskysymykseen, että vastuullinen sijoitusstrate-

gia Pohjoismaissa vuosina 2016–2021 on pärjännyt vertailuindeksiä paremmin. Voidaan siis 

sanoa, että vastuullinen sijoitusstrategia on ollut kilpailukykyinen strategia tuottojen ja me-

nestysmittareiden mukaan Pohjoismaissa. Tutkimuksessa on kuitenkin huomioitava, että 

portfolioiden Jensenin alfan arvo oli negatiivinen, joten voidaan päätellä, että portfolioilla ei 

pystytty kuitenkaan saavuttamaan epänormaaleja ylituottoja. Tulokset olivat samassa lin-

jassa Kempfin ja Osthoffin (2008) tuloksien kanssa, vastuullisella sijoittamisella on voitu 
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saavuttaa parempaa tuottoa ja pienentää riskiä. Tulokset olivat myös samassa linjassa Bod-

hanwalan ja Bodhanwalan (2020) tekemän tutkimuksen kanssa, vastuullisella sijoitusstrate-

gialla on pystytty vähentämään riskejä.  

Lisäksi tutkielmassa pyrittiin vastaamaan alakysymykseen: 

1. voidaanko Suomen, Ruotsin tai Norjan välillä nähdä eroja vastuullisten yritysten 

portfolioiden suoriutumisessa markkinaindeksiin nähden? 

Myös tutkielman alakysymykseen saatiin vastaus. Helsingin pörssin portfolio suoriutui niin 

tuoton kuin riskin osalta portfolioista keskimääräisesti parhaiten. Tukholman pörssin port-

folio ei jäänyt tuotto-odotukseltaan kuitenkaan kauas Helsingin pörssin portfoliosta. Lisäksi 

Helsingin ja Tukholman portfolioiden riskikorjattujen mittarien tuloksissa ei ollut suuria 

eroja. Oslon pörssin portfolio pärjäsi portfolioista heikoiten. Portfolioita vertailtaessa on kui-

tenkin huomioitava se, että portfolioiden toimialoissa oli vaihtelevuutta portfolioiden välillä. 

Lisäksi osa toimialoista oli edustettuna useamman kerran samassa portfoliossa. Näin ollen 

vastuulliset portfoliot eivät olleet täydellisen vertailukelpoisia keskenään.  

Vastuullinen sijoittaminen on viime vuosikymmenten aikana ollut kasvava trendi. EY 

(2017) mukaan vastuullisen sijoittaminen on kokenut suuren kasvun ja kysyntä tulee tule-

vaisuudessa kasvamaan entisestään. Ilmastonmuutos ja kasvavan väestön määrän tuomat 

haasteet tulevat jatkossakin myötävaikuttamaan vastuullisen sijoittamisen kasvavaan tren-

diin. Näin ollen voidaan päätellä, että vastuullisen sijoittamisen tutkimukset tulevat tulevai-

suudessa lisääntymään. Tutkimuksia vastuullisesta sijoittamisesta on jo tehty jonkin verran, 

mutta niiden määrä Pohjoismaissa on melko vähäistä. ESG-datan saatavuus tulee varmasti 

tulevaisuudessa paranemaan, mikä osaltaan edesauttaa aiheen tutkimista. Näin ollen jatko-

tutkimusaiheena voisi olla esimerkiksi vastuullisen sijoitusstrategian tarkastelu koko Poh-

joismaiden alueelta tai esimerkiksi Pohjoismaisten vastuullisten pörssiyhtiöiden menestyk-

sen vertaaminen täysin erilaiseen markkinaan.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Helsingin pörssin portfolion yritysten vuosituotot ja volatiliteetit 

 

 

 

Liite 2. Tukholman pörssin portfolion yritysten vuosituotot sekä volatiliteetit 

 

 

 

Yritys Keskimääräinen tuotto p.a.% Volatiliteetti p.a.%

Stora Enso Oyj 18,83486356 28,9933

Huhtamaki Oyj 17,48787168 22,4698

Kesko Oyj 25,88543348 22,7935

Outokumpu Oyj 18,37366451 47,7644

Nokia Oyj -6,611062859 34,7035

Finnair Oyj 38,53577758 54,8092

Wartsila Oyj Abp -1,529064027 25,455

Fortum Oyj 10,31466911 26,732

Sanoma Oyj 31,70479676 30,5179

UPM-Kymmene Oyj 21,45636663 24,9793

Konecranes Abp 10,27455716 43,5949

Nordea Bank Abp 1,634468634 26,7604

Orion Oyj 13,90176998 30,9851

Valmet Oyj 20,20316832 26,5954

Yritys Keskimääräinen tuotto p.a.% Volatiliteetti p.a.%

Granges AB 17,87971648 43,6113

Coor Service Management Holding AB 19,81807713 38,4233

alfa laav 10,35 26,4357

Atlas Copco AB 24,23265084 21,4947

Castellum AB 16,91329773 21,116

Elekta AB (publ) 9,229084198 31,9037

BillerudKorsnas AB (publ) 10,16992699 22,9435

Fabege AB 21,85933869 23,6679

Mekonomen AB -6,938322402 38,8194

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5,906646274 29,1995

Boliden AB 22,5603158 30,6219

Electrolux AB 5,187715804 27,0823

Svenska Cellulosa SCA AB 36,38165781 23,1995

Volvo AB 21,5247876 25,29
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Liite 3. Oslon pörssin portfolion yritysten vuosituotot sekä volatiliteetit 

 

 

Yritys Keskimääräinen tuotto p.a.% Volatiliteetti p.a.%

Schibsted ASA 16,47054633 32,2322

Kongsberg Gruppen ASA 14,7750259 26,082

Atea ASA 16,25366867 27,1908

Norsk Hydro ASA 7,026814756 36,7222

Orkla ASA 16,28487469 16,2502

Storebrand ASA 17,73719677 35,4731

DNB Bank ASA 11,73861362 30,2225

Mowi ASA 18,91135576 28,1229

Sparebank 1 SR Bank ASA 17,0614863 30,7969

TGS ASA 5,255585608 48,2333

Equinor ASA 7,763000374 26,3444

Yara International ASA 5,808212599 25,2868

Aker Solutions ASA -4,015819539 68,2745

Multiconsult ASA 12,8146057 39,6586


