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Tiivistelmä – Abstract 
 
Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristövastuun (E), sosiaalisen vas-
tuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) huomioimista sijoituspäätöksissä. Vastuul-
lisen sijoittamisen kannalta oleellista ovat kestävän kehityksen edistäminen, 
luonnonvarojen riittävyyden takaaminen ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen. 
Yritysten toiminnasta riippumattomat osapuolet julkaisevat yritysvastuuta ku-
vaavia ESG-luokitteluja. ESG-luokitteluissa yritykset arvotetaan sen mukaan, 
miten ne menestyvät ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan 
osa-alueilla. 
 
Vastuullisen sijoittamisen portfoliotuotot kiinnostavat sijoittajia, ja aiheesta on 
tehty paljon niin alan kirjallisuutta kuin empiirisiä tutkimuksia. Tässä tutkiel-
massa tutkitaan osaketuottoja eri vastuullisuusluokissa arvotettujen portfolioi-
den välillä. Tutkielmassa tarkastellaan osakkeiden kuukausituottoja neljän eri 
toimialan ja kolmen eri EGS-luokittelutason kesken. Tutkimusmenetelmänä 
käytetään Fama & French -faktorimallilla suoritettavaa regressioanalyysia. Ai-
kaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta ei löydy samanlaista empiiristä tutki-
musta, jossa oltaisiin testattu Fama & French –mallin avulla nimenomaan vas-
tuullisuuden vaikutusta mallin selityskykyyn. Empiirisen tutkimuksen tarkoi-
tuksena on selvittää, kykeneekö Fama & French malli havaitsemaan vaihtelua 
portfolioiden tuotoissa, kun portfoliot on rakennettu ESG-kriteerien perusteel-
la. 
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1 JOHDANTO  

Globaaliksi megatrendiksi muodostunut vastuullisuus näkyy ihmisten arjessa 
vastuullisina valintoina, joita teemme arjessa. Kuluttajat voivat valita vähäpääs-
töisen sähköauton, paidan joka on tuotettu eettisesti toimivassa tehtaassa, tai 
kuluttaja suosia työpaikkoja jotka kohtelevat työntekijöitään tasa-arvoisesti. 
Nämä kaikki edellä mainitut ovat vastuullisia valintoja, joiden kysyntä on kas-
vanut kuluttajien keskuudessa, ja joiden tarjonta on kasvanut suosion myötä 
suureksi. Myös sijoittajille on syntynyt vastuullinen vaihtoehto sijoittamiseen, 
joka antaa heille mahdollisuuden tehdä vastuullista osakepoimintaa. 
 Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristövastuun (E), sosiaalisen 
vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) huomioimista sijoituspäätöksissä. Ym-
päristövastuun kannalta olennaista on luonnonvarojen riittävyydestä huoleh-
timinen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen tor-
juminen. Sosiaalinen vastuu sisältää ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden 
edistämisen, sekä tasa-arvoisesta kohtelusta huolehtimisen yhteiskunnassa. 
Hyvän hallintotavan periaatteisiin lukeutuu muun muassa korruption ja lah-
jonnan ehkäiseminen, sekä yritysten tuotantoketjun eettisyydestä huolehtimi-
nen. 
 Vastuullinen sijoittaja ottaa edellä esitetyt vastuullisuusteemat huomioon 
sijoituspäätöksissään. Vastuullisen sijoituspäätöksen voi tehdä kuitenkin useal-
la eri tavalla. Sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksen sen perusteella, mikä yritys 
harjoittaa puhtainta ilmastopolitiikkaa, tai minkä tuotannossa on käytetty eni-
ten kierrätettäviä materiaaleja. Päinvastaista vastuullista sijoitustapaa kutsu-
taan poissulkemiseksi, eli sijoittaja päättää olla sijoittamatta tiettyihin yrityksiin 
tai toimialoihin. Tyypillisesti tähän sijoitusstrategiaan lukeutuu kiistanalaisten 
yritysten, kuten tupakka-, alkoholi-, uhkapelaus-, aikuisviihde- ja aseteollisuu-
den –toimialojen yritysten, poissulkeminen sijoituspäätöksistä. Kolmas tapa 
harjoittaa vastuullista sijoittamista on niin kutsuttu vaikuttavuussijoittaminen. 
Tällöin sijoittaja tekee sijoituspäätöksen halutessaan vaikuttaa positiivisesti sen 
avulla yhteiskunnan päätöksentekoon. Vaikuttavuussijoittamiseen lukeutuu 
esimerkiksi sijoittaminen yritykseen, jonka eettisiä arvoja haluaa kannattaa. 
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Mistä sijoittaja tunnistaa vastuullisen sijoituksen? Yritykset julkaisevat toimin-
nastaan erilaisia raportteja ja katsauksia, jotka sisältävät julkista informaatiota 
niin sijoittajien kuin kuluttajien käyttöön. Yritysten julkaisemat vastuullisuus-
raportit sisältävät tietoa yrityksen toiminnan vastuullisuudesta kaikissa kol-
messa eri vastuullisuusteemassa, eli ympäristövastuussa (E), sosiaalisessa vas-
tuussa (S) ja hyvässä hallintotavassa (G). Myös täysin yrityksen toiminnasta 
riippumattomat toimijat julkaisevat vastuullisuusraportteja, joissa he pisteyttä-
vät yrityksiä ESG-pisteiden avulla. ESG-pisteet helpottavat sijoittajien vastuul-
lista päätöksentekoa ja jakavat analyysiä yrityksen toiminnasta myös yrityksen 
ulkopuolisen toimijan näkökulmasta. Näiden tietojen perusteella sijoittaja voi 
tehdä sijoituspäätökset ja luoda omat standardit omalle vastuulliselle sijoittami-
selleen. 

Sijoittaminen tarkoittaa kuitenkin myös rahallisen hyödyn tavoittelua ja 
tuottojen kasvattamista. Siksi vastuullisen sijoittamisen tuotoista on olemassa 
paljon kirjallisuutta ja jonkin verran empiiristä tutkimusta. Vastuullisen sijoit-
tamisen avulla pyritään parantamaan sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiilia. 
Tutkimusten mukaan vastuullinen sijoittaminen tuottaa ylituottoa pitkällä ai-
kavälillä. Vastuullisia osakkeita pidetään myös matalariskisinä. Molempia väit-
teitä ollaan perusteltu sillä, että vastuulliset yritykset pärjäävät tulevaisuudessa 
paremmin.  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan vastuullisuus-parametrin vaikutuksia 
portfolion riski- ja tuottoprofiiliin. Tutkielmassa sitä analysoidaan miten vas-
tuullisuus, ESG-luokituksella mitattuna, vaikuttaa osakkeiden kuukausituot-
toihin. Testaan hypoteesiani lisäämällä vastuullisuuden yhdeksi tekijäksi port-
foliotuotoille. 

Tutkielman aineisto koostuu yritysten logaritmisista kuukausituotoista 
vuosilta 2007-2019. Aineistossa on yrityksiä neljältä toimialalta: lääkeaineiden 
ja muiden lääkevalmisteiden valmistus, kuljetus ja varastointi, kaivostoiminta 
ja louhinta, sekä vähittäiskauppa. Yritysten kuukausituotot on jaettu kunkin 
toimialan sisällä niiden ESG-pisteiden perusteella sarjoihin. Aineistojaon avulla 
pyritään tutkimaan tuottoja eri vastuullisuuskriteereissä menestyvillä yrityksil-
lä. Tutkimusmenetelmänä käytetään Fama & French faktorimallilla suoritetta-
vaa regressioanalyysia. 

Tutkielman rakenne on seuraava. Luvussa 2 esittelen Fama & French fak-
torimallin, sekä vastuullisen sijoittamisen teorian ja sen yhteyden Fama & 
French faktorimalliin. Luvussa 3 käyn läpi sitä, miten yritysten vastuullisuutta 
mitataan ja millaista vastuullisuusaineistoa on olemassa. Luvussa 4 esittelen 
aikaisempia tutkimuksia ja tutkimusten tuloksia vastuullisuuden ja portfolion 
tuotto-odotusten välillä. Luvussa 5 esittelen tutkimusaineiston ja –menetelmän, 
jolla pyrin etsimään löydöksiä vastuullisuuden vaikutuksista toimialakohtai-
sesti rakennettuihin portfolioihin. Luvussa 6 esitän tutkimukseni etenemisen ja 
sen tulokset. Lopulta luvussa 7 kokoan tulokset yhteen ja esitän johtopäätökset.  
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2 TEORIA 

2.1 Fama & French -faktorimallit 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan vastuullisuuden vaikutusta portfolion tuotto-
odotuksiin. Yleisesti käytetty tapa analysoida portfolion arvonmuodostumista 
ja sen odotettuja tuottoja, on käyttää William F. Sharpen (1964) Capital Asset 
Pricing –mallia, eli CAPM-mallia. CAPM-mallin avulla selvitetään kohteen odo-
tettu tuotto tulevaisuudessa ottamalla huomioon sekä kohteen systemaattinen 
riski, että markkinaportfolion odotettu tuotto: 

 

 (1)     E(ri) = rƒ + i[E(rm) - rƒ],  
 

jossa E(ri) on osakkeen odotettu tuotto, rƒ kuvaa riskitöntä korkoa, E(rm) on 
markkinaportfolion odotettu tuotto, ja i –kerroin kuvaa osakkeen i tuoton 
herkkyyttä markkinaportfolion tuoton muutoksille. CAPM-mallin arvopaperi-
markkinasuora (kuva 1) kuvaa yksittäisen sijoituskohteen odotetun tuoton riip-
puvuutta markkinaportfolion tuotosta.  

CAPM-malli on saanut osakseen kuitenkin kritiikkiä, koska mallissa ei 
oteta huomioon edellä mainittujen tekijöiden lisäksi muita vaikuttavia tekijöitä, 
jotka kuitenkin empiiristen havaintojen osalta vaikuttavat osakkeen tai portfoli-
on arvonmuodostumiseen (Erdinc, 2017). Useat tutkijat ovatkin löytäneet muut-
tujia, jotka vaikuttavat portfolion odotettuihin tuottoihin ja joita CAPM-malli ei 
kuitenkaan ennusta.  

CAPM-malliin kohdistuneen kritiikin seurauksena kehitettiin vaihtoehtoi-
sia tapoja analysoida portfolion tuottoja perustuen havaittuihin uusiin muuttu-
jiin. Harvey, Liu & Zhu (2016) esittelee arvonmuodostumiseen vaikuttavat 
muuttujat, jotka eivät ole mukana CAPM-mallissa anomalioina. Anomalioilla 
tarkoitetaan empiirisiä havaintoja tai lainalaisuuksia, jotka eivät ole yhteenso-
pivia vallitsevan teorian (tässä yhteydessä CAMP-mallin) kanssa (Harvey, Liu 
& Zhu, 2016). Tässä tutkielmassa käytettävä vastuullisuus lukeutuu juuri täl-
laisten anomalioiden joukkoon. 
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Tunnistettujen anomalioiden myötä myös Eugene Fama ja Kenneth French 
(1993) julkaisivat 3-faktorimallin, joka on empiirinen laajennus CAPM-mallista. 
Bartholdy & Peare (2005) mukaan CAPM-malli sopii tuotto-odotusten selvittä-
miseen silloin, kun kyseessä on yhden osakkeen tuottojen arvonmuodostus. 
Heidän mukaansa puolestaan Eugene Faman ja Kenneth Frenchin (1993) luoma 
Fama & French 3-faktorimalli sopii paremmin tuottojen selvittämiseen, kun on 
kyseessä useasta osakkeesta koostuva portfolio.  

Siinä missä CAPM-mallia käytetään hinnoittelumallina odotettujen tuot-
toasteiden ennustamisessa, niin Fama & French 3-faktorimalli tekee saman, 
mutta malli sisältää enemmän selittäviä tekijöitä. Fama & French 3-faktorimalli 
lisää selittäviksi tekijöiksi myös yrityksen kokoon liittyvän riskin (size risk) ja 
sen arvoon liittyvän riskin (value risk): 
 

(2)     Rit – Rƒt = it + 1(RMt - Rƒt) + 2 SMBt + 3 HMLt + it 

 

Yrityksen kokoon liittyvä faktori (SMBt) kertoo miten yritysten markkina-
arvolla mitattu koko vaikuttaa yrityksen osakkeiden tuotto-odotuksiin. Arvoon 
liittyvä faktori (HMLt) puolestaan kuvastaa sitä, miten yrityksen kirjanpitoar-
von ja markkina-arvon välinen suhdeluku1 vaikuttaa kyseisen yrityksen osak-
keiden tuotto-odotuksiin.  

Tuloksia yrityksen koko- ja arvofaktoreiden vaikutuksista portfoliotuot-
toihin löytyy myöhemmin myös Fama & French (2015) tutkimuksesta. Tutki-
muksen tulosten mukaan tuotto-odotukset ovat suuremmat niillä yrityksillä, 
jotka ovat kooltaan pienempiä. Yrityskoon kasvaessa, tuotto-odotukset laskevat, 
mutta kuitenkin alenevasti. Tätä ilmiötä on perusteltu size effectin avulla (Des-
ban & Jarjir, 2017). Size effect perustuu siihen, että yrityksen koon ollessa pieni2, 
sen kasvupotentiaali nähdään suurempana suhteessa kooltaan suurten yritys-
ten kasvupotentiaaliin. Myös pienten yritysten osakehinnat ovat matalammat, 
joten sijoittajien arvostaessa niiden kasvupotentiaalia, niiden tuotto-odotukset 
nousevat suhteessa korkeammalle kuin suurten yritysten antamat tuotot. On 
sanottu, että size effect vaikuttaa pieniin yrityksiin voimakkaammin, ja yritys-
koon kasvaessa tietyn pisteen ylitse, size effectillä ei ole enää vaikusta tuottoihin 
(Pratt & Grabowski, 2014.)  

Yrityksen arvofaktorin (HMLt) kasvaessa, myös yrityksen tuotto-
odotukset kasvavat (Fama & French, 2015). Yrityksen arvofaktori kasvaa tilan-
teessa, jossa kirjanpidon ja markkina-arvon välinen suhdeluku pienenee. Suh-
deluvun pienentyessä, eli arvofaktorin kasvaessa, sijoittajat pitävät yrityksen 
osakkeita aliarvostettuna. Puolestaan matala arvofaktori kertoo osakkeen kor-
keasta markkina-arvosta, jota sijoittajat pitävät yliarvostettuna. Fama & French 
(2015) perustelevat edellä mainitun tuloksen arvofaktorin ja tuotto-odotusten 
välisestä suhteesta value effectillä, joka perustuu juuri sijoittajien (yli- tai ali) ar-
vostukseen osakkeita kohtaan (Fama & French, 2015). Mitä pienempi on yrityk-

                                                 
1  Yrityksen kirjanpitoarvo/yrityksen markkina-arvo (eng. book-to-market ratio). 
2  Yrityskoon luokittelussa käytettään seuraavaa ryhmittelyä: large-cap yritykset (> ¢10 

billion), medium-cap yritykset (¢2-¢10 billion) ja small-cap yritykset (< ¢2 billion). 
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sen arvofaktori, sitä yliarvostetumpana sijoittajat pitävät yritystä suhteessa yri-
tyksen todelliseen liiketoiminnalliseen arvoon.  

Myöhemmin Novy-Marx (2013) löydös yritysten sekä kannattavuuden, et-
tä investointien positiivisista vaikutuksista yrityksen tuotto-odotuksiin, sai 
myös Faman ja Frenchin päivittämään faktorimalliaan. Tuottavuuden ja inves-
tointiasteen on empiirisesti havaittu vaikuttavan yrityksen keskimääräisiin 
tuottoihin kirjanpito- ja markkina-arvon välisen suhteen kautta (Fama & French, 
2015). Fama & French (2015) 5-faktorimalli ottaa 3-faktorimallin muuttujien li-
säksi huomioon myös kannattavuutta (RMWt) ja investointeja (CMAt) kuvaavat 
faktorit: 
 
(3)     Rit – Rƒt = it + 1(RMt - Rƒt) + 2 SMBt + 3 HMLt + 4 RMWt + 5 CMAt it 

 

Mallin RMWt -faktori kuvaa sitä, kuinka yrityksen kannattavuus vaikuttaa osa-
ketuottoihin. Yrityksen kannattavuus on määritetty sen perusteella, kuinka va-
kaaksi tai heikoksi yrityksen liiketoiminnallinen kannattavuus3 on määritelty. 
Yleinen oletus on, mitä vakaammasta yrityksestä on kyse, sen suuremmat ovat 
sen tuotto-odotukset. Desban & Jarjir (2017) mukaan kannattavuutta kuvaava 
RMWt –faktori käyttäytyy kuitenkin hyvin samalla tavalla kuin HMLt –faktori, 
johon vaikuttaa value effect. Heidän mukaansa vakaampi kannattavuus ei siis 
välttämättä heijastu suoraa korkeampiin tuottoihin, vaan tällaiset yritykset saat-
tavat olla jopa hinnoiteltu heikon kannattavuuden yrityksiksi. (Desban & Jarjir, 
2017.) 

Investointeja kuvaava CMAt –faktori puolestaan kertoo, kuinka yrityksen 
investointiaste vaikuttaa tuottoihin. Fama & French (2015) mukaan osakkeiden 
tuotot ovat suuremmat niille yrityksille, jotka investoivat vähemmän. Myös 
Desban & Jarjir (2017) tukee samoja löydöksiä. Tämä perustuu sijoittajien mata-
liin osakekurssi-odotuksiin investointiajanjakson jälkeen. Ajanjakson jälkeen, 
jolloin yritykset ovat hankkineet paljon ulkoista pääomaa, sijoittajat odottavat 
keskimääräistä matalampia osaketuottoja. Puolestaan matalan investointiasteen 
aikana sijoittajat pitävät yritysten osakekursseja ja -tuottoja vakaina, ja siten 
myös tuotto-odotukset nousevat korkeammalle. Fama & French faktorimalliin 
lisätty CMAt –faktori korreloi siis negatiivisesti tuotto-odotusten kanssa. 
 Fama ja French suorittivat 5-faktorimallille testauksen myös vuonna 2017, 
jolloin he testasivat mallin selitysastetta ja muuttujien käyttäytymistä kansain-
välisellä osake-aineistolla. Myös tässä tutkimuksessa saatiin tulokseksi, että ma-
talampi investointiaste johtaa korkeampiin tuotto-odotuksiin useimmilla maan-
tieteellisillä alueilla. Korkeampi tuottavuus johti tutkimuksessa korkeampiin 
tuotto-odotuksiin. Yrityksen koolla havaittiin olevan merkittävimpiä vaikutuk-
sia tuloksiin. Pienten yritysten kohdalla tulokset investointiasteen ja tuottavuu-
den suhteen olivat yllä (Fama & French, 1993) mainittujen tulosten mukaisia, 
mutta yrityskoon kasvaessa investointiasteen ja kannattavuuden vaikutukset 
heikkenivät hieman. (Fama & French, 2017.) 

                                                 
3  Liiketoiminnallinen kannattavuus voidaan mitata vaihtelevasti erilaisilla liiketoi-

minnan arvoa kukaavilla luvuilla, kuten ROE, ROA tai ROI –luvut.  
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Erdinc (2017) tutkimuksen mukaan selittävien muuttujien lukumäärän kasvu 
lisää mallin selitysastetta. Erdinc (2017) suoritti tutkimuksen turkkilaisella osa-
ke-aineistolla vuosilta 2000-2017. Tutkimus suoritettiin laskemalla portfolioiden 
tuotto-odotukset CAPM-mallilla, Fama & French 3-faktorimallilla ja 5-
faktorimallilla, sekä vertailemalla tuloksia keskenään. Fama & French 5-
faktorimalli suoriutui vertailusta korkeimmalla selitysasteella. Hoang & Phong 
(2012)4 mukaan keskimääräinen R2 luku Fama & French mallilla laskettuna oli 
kaikille portfoliolle 81,03%, kun vastaava luku CAPM-mallilla laskettuna oli 
75,61%. Etenkin kun kyseessä oli portfolio, jonka yritysten kirjanpitoar-
vo/markkina-arvo oli matala (B/L & S/L)5, niin Fama & French mallin seli-
tysaste oli korkeimmillaan. (Hoang & Phong, 2012.) 

Myös Pongrapeeporn, Smith & Wickens (2013) suorittivat vertailun 
CAPM-mallin ja Fama & French –mallin välillä, tekemällä autoregressiivisen 
monimuuttuja-analyysin 25 portfoliolle. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään 
eroja toimialojen välillä, koska tuotto-odotusten oletetaan olevan erilaisia toi-
mialasta riippuen. Myös tämän tutkielman regressiolla pyritään analysoimaan 
vastuullisuuden vaikutuksia toimialakohtaisesti. Pongrapeeporn ym. (2013) 
tuloksena saatiin, että etenkin yrityksen arvoa kuvaava HML –faktori on mer-
kittävä selittäjä portfolion tuotto-odotuksille. Vastaavasti yrityksen koolla (SMB) 
ei todettu olevan merkittävää vaikutusta tuottoihin. Myös heidän tutkimuksen-
sa mukaan Fama & French -faktorimallit kykenevät selittämään portfolioiden 
välisiä tuottoeroja keskimäärin selkeämmin kuin miten CAPM-malli pystyy 
selittämään.  

2.2 Vastuullinen sijoittaminen 

Odotetun hyödyn maksimointiin perustuvan portfolioteorian (Markowitz, 1952) 
mukaan rationaalisesti käyttäytyvä sijoittaja tekee sijoituspäätökset ainoastaan 
tuotto-riski –suhteen perusteella. CAPM-malli voi silloin riittää ennustamaan 
tuotto-odotukset, kun tavoitteena on yksinkertaisesti varallisuuden maksimoin-
ti (Pongrapeeporn ym., 2013). Portfolioteorian mukaan voidaan todeta, että ai-
noa sijoittajakäyttäytymisen muoto on odotetun tuoton maksimointi annetulla 
riskinkarttamisen tasolla, eikä sijoittaja tee päätöksiä millään muulla perusteella. 

Tämän mukaan kaikki sijoittajat kuuluisivat IPS eli irresponsible profit-
seekers -sijoittajiin. Auer & Schumacher (2015) määritelmän mukaan tällaiset 
sijoittajat tavoittelevat ainoastaan mahdollisimman korkeita tuottoja. Tämä tar-
koittaa, että muihin tekijöihin, kuten vastuullisuuteen, ei kiinnitetä huomiota 
sijoituspäätöksiä tehtäessä. IPS -sijoittajat ovat valmiita sijoittamaan myös ky-

                                                 
4  Hoang, T. & Phong, N. (2012) tutkimus suoritettiin japanilaisella osake-aineistolla 

vuosilta 2007-2011. Aineisto jaettiin 6 portfolioon yrityksen koon (small ja big) sekä 
niiden book-to-market arvon (low, medium ja high) mukaan. 

5  Kaksi portfoliota: 1) Big size + low book-to-market ratio & 2) Small size + low book-
to-market ratio 
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seenalaisiin osakkeisiin, mikäli ne lisäävät portfolion odotettua tuottoa (Auer & 
Schumacher, 2015.) 

Mikäli edellä kuvattu teoria pitää paikkaansa, ja kaikki sijoittajat kuuluvat 
IPS -sijoittajiin, niin kannattaako sijoittajan tavoitella toiminnallaan mitään 
muuta kuin tuottojen maksimointia, myös silläkin uhalla, että riski-tuotto suh-
de muuttuu rationaalisen sijoittajan kannalta epäsuotuisammaksi? Mikäli sijoit-
tajat käyttäytyvät perinteisten rahoituksen teorioiden mukaan rationaalisesti, 
riskin kasvattaminen on kannattavaa ainoastaan silloin, mikäli se lisää odotettu-
ja tuottoja suhteessa enemmän (Beal, Goyen & Phillips, 2005.)  

Useiden tutkimusten mukaan yrityksen kohtaamat riskit laskevat silloin, 
kun yritystoiminta on vastuullista (Auer & Schumacher, 2015). Tämä ilmenee 
yrityksen korkeampina riskikorjattuina kassavirtoina, jotka kasvavat vastuulli-
sen yritystoiminnan myötä. Yrityksen kohtaamien riskien pieneneminen johtuu 
Giese, Lee, Melas, Nagy & Nishikawa (2019) mukaan alentuneista pääomakus-
tannuksista, ja siitä, ettei yritys ole enää niin altis markkinoiden muutoksille 
(Giese ym., 2019). Voisiko vastuullisuus siis olla uusi muuttuja sijoittajan port-
foliotuotoille? 

Fama & French faktorimallit tarjoavat hyvän alustan tutkijoille testata vas-
tuullisuuden vaikutusta portfolion tuotto-odotuksiin. Vastuullisuuden on kui-
tenkin todettu lisäävän portfolion tuotto-odotuksia ainoastaan pitkällä aikavä-
lillä (Dimson, Karakas & Li, 2015). Lyhyellä aikavälillä vastuullinen sijoittami-
nen tuottaa joko vähemmän tai korkeintaan saman verran kuin benchmark –
sijoitus (markkinaportfolio). Tutkimuksen mukaan lyhyellä aikavälillä vastuul-
linen sijoitus ei kykene kilpailemaan markkinaportfolion tuottojen kanssa 
(Dimson ym., 2015). Tällöin voimme päätellä, että vastuullisuus lisää rationaali-
sesti käyttäytyvien sijoittajien kiinnostusta ainoastaan pitkällä aikavälillä, koska 
silloin portfolion tuotto-odotukset ovat suuremmat kuin markkinaportfoliolla. 

Perinteisen voittoa tavoittelevan sijoittajaprofiilin (IPS) rinnalle on tullut 
myös muita sijoittajaryhmiä, jotka eivät vastaa yleisiä rahoituksen teorioita tai 
sijoittajakäyttäytymisen normeja. Vastuullisen sijoittamisen kirjallisuudessa 
esitellään VDI eli value-driven investor -sijoittaja, joka keskittyy sijoituspäätöksis-
sään ei-rahallisen arvon tavoittelemiseen. Hän pyrkii tekemään eettisesti vas-
tuullisia sijoituspäätöksiä, ja on siten valmis kohtaamaan sijoituksilleen suu-
remmat riskit. Toisin kuin rationaalinen sijoittaja, VDI –sijoittaja tekee sijoitus-
päätökset omien henkilökohtaisten arvojen perusteella. Hän valitsee sijoitukset 
oman eettisen arvomaailmansa perusteella, ja hyväksyy siten sijoitusportfoliol-
leen korkeammat riskit rahallisten tuottojen kustannuksella. 

VDI ja IPS -sijoittajaprofiilin väliin jää RPS eli responsible profit-seeker -
sijoittaja, joka kiinnittävät sijoituspäätöksissään huomiota vastuullisuuteen, 
mutta pitävät kuitenkin myös huolta salkkunsa tuotto-odotuksista – ”Doing 
good while doing well”, kuten johdanto kappaleessa jo sanottiin (Auer & Schu-
macher, 2015). RPS -sijoittajat tekevät sijoituspäätöksen ottaen huomioon riski-
tuotto –suhteen. Tällainen vastuullinen sijoittaja pyrkii parempaan portfolion 
kokonaisriskin hallintaan, luomalla kestäviä pitkän aikavälin tuottoja, lisäämäl-
lä ympäristöä (E), yhteiskuntavastuuta (S) ja hyvää hallintotapaa (G) edustavia 
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tekijöitä sijoitusstrategiaan, kuitenkaan unohtamatta kasvavien tuotto-
odotusten tavoittelemista. 

Vastuullisen sijoittajan portfolio koostuu vastuullisten yritysten osakkeista. 
Auer & Schumacher (2015) mukaan vastuullisessa sijoitusstrategiassa voidaan 
hyödyntää kahta erilaista osakepoimintatapaa. Vastuullisesti tehty osake-
poiminta voidaan toteuttaa joko poissulkemalla kiistanalaiset osakkeet, tai te-
kemällä poiminta ainoastaan hyvän ESG-menestyksen perusteella. Kiistanalais-
ten osakkeiden poissulkemisella tarkoitetaan sitä, että salkusta jätetään auto-
maattisesti pois kyseenalaisten toimialojen, kuten tupakka-, alkoholi-, uhkape-
laus-, aikuisviihde- ja aseteollisuuden, osakkeet. Hyvän ESG-menestyksen pe-
rusteella tehtävään vastuullisen sijoittamisen strategiaan kuuluu puolestaan 
päinvastainen lähestymistapa, eli valitaan salkkuun kaikkein vastuullisimpien 
yritysten osakkeita. Vastuulliset sijoittajat seuraavat erilaisia vastuullisuusin-
deksejä, ja suosivat niissä menestyviä yrityksiä osakepoiminnassa. Luvussa 3 
esitellään enemmän tällaisten vastuullisuuskriteerien metodologiaa. 

Modernia sijoittajakäyttäytymistä tutkivan tieteensuunnan mukaan sijoit-
tajien preferenssit ovat muuttuneet korkeiden tuottojen tavoittelun lisäksi vas-
tuullisuuden tavoitteluun. Tämä näkyy sekä kahden jälkimmäisenä esitellyn 
sijoittajaprofiilin (VDI ja RPS) määrän, sekä vastuullisen sijoittamisen suosion 
määrän kasvuna. Nordnetin blogissa 10.6.2019 julkaistun tutkimuksen mukaan 
vastuullisten sijoitusten määrä kasvoi vuoden 2017 850 miljoonan euron tasosta 
vuoden 2018 1,5 miljardin euron tasoon (Tuppurainen, 2019). Etenkin 1990-
luvulla syntyneiden sijoittajien päätöksentekoon vaikuttaa nyt osakkeiden me-
nestys myös ESG-kriteereillä mitattuna (Chang, Krueger & Witte, 2019).  

Onko RPS -sijoittajien hyötyfunktiossa siis muiden tekijöiden lisäksi myös 
vastuullisuus yhtenä argmenttina? Chang ym. (2019) mukaan vastuullisten si-
joittajien hyötyfunktiossa yhteiskunnallisen hyödyn saaminen kompensoi tuot-
tojen maksimoinnin tavoitetta. Myös Beal ym. (2005) mukaan vastuullinen si-
joittaminen lisää sijoittajan hyötyfunktioon ylimääräisen hyödyn tavanomaisen 
rahallisen arvon lisäksi: 

 

    (4)     U = ƒ(E(R), (R), e), 

jossa e on sijoituspäätöksen vastuullisuuden asteluku (degree of ethicalness). 
Sijoitus tuottaa siis sekä rahallisen hyödyn, että vastuullisen hyödyn. Vastuulli-
suuden lisääminen sijoittajan hyötyfunktioon näkyy hyötyfunktion graafisessa 

esitysmuodossa kolmiulotteisuutena (x= E(R), y=(R) ja z= e). Puolestaan tavalli-
sen sijoittajan hyötyfunktio voitaisiin kuvata kaksiakselisella kuvaajalla (x= E(R), 

y=(R)) (Beal ym., 2005). 
Vastuullisen sijoittajan hyötyfunktiossa (4) sijoittaja tekee valinnan näiden 

kolmen muuttujan välillä. Beal ym. (2005) tutkimuksen mukaan 84 % sijoittajis-
ta eivät ole useimmin valmiita luopumaan rahallisesta tuotosta saadakseen vas-
tuullista hyötyä tilalle. Kuitenkin suurin osa näistä sijoittajista (62%) huomioi 
kaikki kolme tekijää, ja tekee vaihtokauppaa kolmen muuttujan välillä. Tutki-
muksen sijoittajista 24% ottaa vastuullisuuden aina huomioon sijoituspäätöksis-
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sä, ja 14% sijoittajista ei lainkaan. Beal ym. (2005) tutkimus toteutettiin kysely-
tutkimuksena, johon osallistui 1400 osakkeenomistajaa. Tutkimuskyselyn vas-
tausaste oli lähes 70 %.  
Sijoittajien lisääntynyt kiinnostus vastuullisuuden tuotto-odotuksista on luonut 
vastuullisuudesta uuden anomalian portfoliotuottojen tutkimiseen. Fama & 
French –faktorimalli tarjoaa mahdollisuuden lisätä vastuullisuutta kuvaava 
muuttuja mukaan kyseiseen malliin, jonka avulla kyetään empiirisesti selvittä-
mään vastuullisuuden vaikutuksia portfolion tuotoissa (Aoudia & Marsat, 2016; 
Hart & Dowell, 2011; Hong & Kacperczyk, 2009). Luvussa 4 esitellään enemmän 
aikaisempia tutkimuksia vastuullisuudesta ja portfolion tuotto-odotuksista. 
Faktorimallien hyödyntäminen tämän tutkielman tutkimuskysymyksessä on 
aiheellista ja perusteltua, koska malli pyrkii havaitsemaan nimenomaan anoma-
lioina tunnettujen parametrien vaikutusta portfoliotuotoissa. 
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3 ESG LUOKITTELU JA MITTARISTO 

Tässä tutkielmassa yritysten vastuullisuutta mitataan johdantoluvussa esitellyn 
ympäristövastuun (E), sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) eli 
ESG-luokittelun perusteella. ESG-luokittelu on perustettu yritysten vastuulli-
suuden luokittamista, tutkimusta ja analysointia varten. ESG-luokittelun hyö-
dyntäminen tutkimuksissa ja sijoituspäätöksissä on ollut erityisen suosittua Eu-
roopassa, mutta vastuullisuuskriteerien suosio kasvaa kovaa vauhtia myös 
muualla maailmassa (International Trade Centre, 2019). Yrityksiä pisteytetään 
eri ESG-kriteereihin sen mukaan, miten ne toimivat ympäristövastuun, sosiaali-
sen vastuun ja hyvän hallintotavan osa-alueilla, eli kuinka vastuullisia toimia 
yrityksellä on kussakin kolmessa teemassa. Sijoittajat ja analyytikot voivat hyö-
dyntää ESG-kriteerien luomaa informaatiota selvittääkseen osakkeiden tuotto-
odotusten riskejä ja mahdollisuuksista, jotka syntyvät joko vastuullisuudesta tai 
vastuuttomuudesta. ESG-luokittelut ja -kriteerit on luotu helpottamaan sekä 
yksittäisiä että institutionaalisia sijoittajia saamaan informaatiota yritysten vas-
tuullisuudesta. 
 Useat osake-aineistoja ja –indeksejä tuottavat yritykset julkaisevat myös 
kyseistä ESG-informaatiota. Tällaiset ESG-informaatiota sisältävät aineistot tar-
koittavat vastuullisuustietoja sisältäviä raportteja ja indeksejä, jotka ovat paljolti 
verrattavissa tavanomaisiin osakekehitystä koskeviin raportteihin ja indeksei-
hin. Esimerkkinä mainittakoon MSCI:n tuottama MSCI ESG Leaders Index6, 
joka sisältää sekä osake- että ESG-informaatiota kaikista maailman vastuulli-
simmista yrityksistä kaikilla toimialoilla. Nämä ESG-provider -yritykset (kuten 
MSCI) ovat määrittäneet kukin omat vastuullisuuskriteerinsä, ja julkaisevat niin 
yritys-, toimiala-, kuin portfoliokohtaisia raportteja vastuullisuudesta.  
 ESG-informaation tuottaminen ja sen hyödyntäminen investointipäätök-
sissä on tärkeää, ja sen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa (Interna-

                                                 
6  MSCI ESG Leaders Index on osakeindeksi, joka koostuu MSCI ESG Ratingin par-

haiksi ja vastuullisimmiksi luokittelemien yritysten osakehinnoista jokaiselta toimi-
alalta. Yritysten lukumäärä indeksissä on rajallinen. MSCI ESG Leader Indexistä on 
automaattisesti poistettu kiistanalaiset toimialat, jotka tuottavat seuraavia tuotteita: 
tupakka, uhkapelit, alkoholi, ydinvoima ja aseet. 
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tional Trade Centre, 2019). Yrityksen liiketoiminnan tunnusluvut ja osakkeiden 
historiallinen tuotto eivät anna riittävää informaatiota sijoittajalle yrityksen ris-
keistä ja mahdollisuuksista sijoituskohteena. Historiallisten tuottojen valossa 
yritykset saattavat näyttää tasavertaisilta sijoituskohteilta, kun taas ESG-
luokittelun perusteella yritysten välisissä riski- ja tuottoprofiileissa voi olla pal-
jonkin eroa. Vuonna 2011 vain 20% S&P 500 listatuista yrityksistä tuotti itses-
tään minkäänlaisia vastuullisuusraportteja. Vastaava luku vuonna 2015 oli jo 
81% (Governance & Accountability Institute, 2016). 
 Kolmansien osapuolten, eli ESG-provider –yritysten, tuottama aineisto on 
tärkeää, koska ulkopuolisen asiantuntijan tekemää arviota pidetään luotetta-
vampana kuin yrityksen itsensä julkaisema tieto. Sijoittajille halutaan tarjota 
mahdollisimman luotettavaa ja vertailukelpoista informaatiota, joten siksi yri-
tykset tarjoavat tietoa sijoittajien saataville yritysten ulkopuolisten asiantunti-
joiden välityksellä. ESG-datassa on kuitenkin omat heikkoudet juuri näiden 
informaatiota tuottavien yritysten osalta. Ei ole nimittäin olemassa yhteistä 
standardia tai määritelmää siitä, miten heidän tulisi pisteyttää yritysten vas-
tuullisuutta, tai miten ESG-kriteerejä tulisi luoda. Tästä johtuen jokainen ESG-
provider luo itse oman metodologian aineiston keräämiseen, tutkimuksen tuot-
tamiseen ja aineiston luokitteluun. Voidaan siis sanoa, että erilaisia ESG-
kriteerejä ja luokitteluja on olemassa yhtä monta kuin on niiden tuottajiakin. 
Kumar & Weiner (2019) artikkelin mukaan vuonna 2016 näitä yrityksiä oli arvi-
on mukaan 125 kappaletta. 
 MSCI ja Sustainalytics ovat kaksi suurinta ja kansainvälisesti tunnettua 
ESG-aineistoa tuottavaa yritystä, jotka molemmat tarjoavat laajan valikoiman 
erilaisia vastuullisuusindeksejä ja -raportteja (Kumar & Weiner, 2019). Kumar & 
Weiner (2019) tekivät korrelaatiotutkimuksen MSCI:n ja Sustainalyticsin tuot-
tamista ESG-kriteeristöistä. Korrelaatiotulokseksi saatiin 0,53, joka tarkoittaa, 
että näiden kahden yrityksen tuottamat vastuullisuuskriteerit ovat vain 53 pro-
senttisesti keskenään yhtäpitäviä. Suurin osa vastuullisuusaiheisesta tutkimus-
kirjallisuudesta käyttää juuri jommankumman yrityksen aineistoa. Tästä johtu-
en myös vastuullisuusaiheisten tutkimusten tulokset saattavat poiketa toisis-
taan huomattavasti, riippuen kumman yrityksen tuottamaa vastuullisuusaineis-
toa tutkimuksessa on käytetty (Garcia, Mendes-Da-Silva & Orsato, 2017). Ku-
mar & Weiner korrelaatiotutkimuksen tulos on varsin hälyttävä, koska näiden 
kahden vastuullisuuskriteerin välinen ero on merkittävän suuri. Vastuullisuu-
den parissa työskentelevän henkilön, sijoittajan tai tutkijan onkin oltava kriitti-
nen lähdeaineiston ja sovellettujen ESG-kriteerien suhteen. 

Tässä tutkielmassa on käytetty MSCI:n ESG-aineistoa, joten esittelen seu-
raavaksi heidän menetelmänsä ESG-pisteiden laskemiselle. MSCI:n tuottaman 
Intangible Value Assessment (2014) –raportin mukaan yritykset luokitellaan 
vastuullisuusluokkiin AAA-CCC, jotka kuvaavat yrityksen menestystä ESG-
kriteereissä. Parhaiten pisteytetty yritys saa ESG-kriteereillä vastuullisuusluo-
kan AAA. Luokittelussa otetaan huomioon yrityksen oma vastuullisuus suh-
teutettuna muiden saman toimialan yritysten vastuullisuuteen ja menestykseen 
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kussakin kriteerissä (E, S ja G), jotta luokittelu pysyy vertailukelpoisena yritys-
ten kesken. (MSCI ESG Research, 2014.) 

Taulukosta 1 nähdään, että MSCI:n luoma ESG-kriteeristö koostuu 10 
teemasta, jotka jakautuvat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hal-
lintotavan luokkien välille. Tarkemman tason aihealueita on puolestaan yhteen-
sä 37 kappaletta, jotka muuttuvat arvioitavan yrityksen toimialan perusteella 
kullekin toimialla sopivaksi. Tarkasteltavat aihealueet valikoituvat arvioitavan 
yrityksen toimialan mukaan siten, mikä on oleellista yrityksen ja sen toimialan 
toiminnan kannalta. Esimerkiksi konsultointipalvelua tarjoavan yrityksen ESG-
arvioinnissa ei käytetä välttämättä metsänhakkuuta koskevia teemoja yrityksen 
ympäristövastuun (E) arvioinnissa. Paperitehtaan ESG-arvioinnissa puolestaan 
metsänhakkuu on hyvinkin oleellinen aihealue ympäristövastuun arvioinnissa, 
joten tämä aihe valikoituu hyvin todennäköisesti mukaan arviointiin.  

Yritysten pisteytys suoritetaan aihealueittain usealle saman toimialan yri-
tykselle kerrallaan. Pisteytyksessä käytetään hyväksi yritysten itse tuottamaa 
vastuullisuustietoa, haastatteluja, sekä vertailua toisiin saman alan yrityksiin. 
Kaikista valituista aiheista ja niiden pisteistä lasketaan lopulta keskiarvo, joka 
antaa vastuullisuusluokituksen E:lle, esimerkiksi BB+. Näin arvioidaan myös 
vastuullisuusluokka sosiaaliselle vastuulle ja hallintotavan vastuullisuudelle. 
Näiden painotukset huomioiden (esim. E=34%, S=35,5% ja G=30,5%) saadaan 
yrityksen lopullinen ESG-piste selville, joka kattaa kaikki kolme teemaa. (MSCI 
ESG, 2014.) 
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TAULUKKO 1 MSCI:n vastuullisuuskriteerit (MSCI ESG Research, 2014). 

 
3 luokkaa 10 teemaa 37 aihealuetta  

Ympäristövastuu (E) Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut 
Ilmastonmuutoksen 
herkkyys 

Ympäristövaikutusten 
rahoitus 
Hiilijalanjälki 

Luonnonvarat Veden kulutus 
Raaka-aineiden  
alkuperä 

Luonnon monimuotoi-
suus ja maankäyttö 

Saastuttaminen Myrkylliset päästöt ja 
jätteet 

Elektroniikkajäte 
Pakkausmateriaalijäte 

Ympäristön hyödyn-
täminen 

Puhtaan teknologian 
hyödyntäminen 
Ekorakentamisen hyö-
dyntäminen 

Uusiutuvien  
energialähteiden hyö-
dyntäminen 

Sosiaalinen vastuu (S) Inhimillinen pääoma Työvoiman johtaminen 
Työturvallisuus ja 
terveys 

Inhimillisen pääoman 
kehitys 
Tuotantoketjun työ-
voiman standardit 

Tuotevastuu Tuoteturvallisuus ja 
laatu 
Kemikaaliturvallisuus 
Taloudellinen tuote-
turvallisuus 

Yksityisyys ja tietotur-
va 
Vastuullinen rahoitus 
Terveys ja demografi-
nen riski 

Sidosryhmävastaisuus Kiistanalainen hankin-
taketju 

 

Sosiaaliset 
mahdollisuudet 

Tiedonanto 
Rahoitus 

Työterveys 
Muut edut 

Hyvä hallintotapa (G) Yhtiön hallinnointi Hallitus 
Palkkaus 

Omistajuus 
Kirjanpito 

Yhtiön toimintatavat Liiketoiminnan etiikka 
Ei-kilpailuetua edistä-
vä toiminta 
Verotuksen läpinäky-
vyys 

Korruptio ja hallinnon 
vakaus 
Rahoitusjärjestelmän 
vakaus 

 
 
MSCI tuottaa yllä esitetyllä laskentametodilla yritysten ESG-pisteistä kahta eri-
laista ESG-aineistoa7: Raw Score ESG Rating ja Industry Adjusted ESG Rating. 
Raw Score luokittelun mukaan tuotetussa aineistossa kaikki yritykset yli toimi-
alarajojen ovat vertailukelpoisia toisiinsa. Tämä yksinkertainen luokittelu saat-
taa kuitenkin jättää potentiaalisesti parempia8 osakkeita huonompien osakkei-
den varjoon, jos parempi osake sattuu olemaan keskimäärin epä-eettisemmällä 
toimialla, koska aineiston rating ei ota huomioon yrityksen toimialaa9. Industry 
Adjusted ESG Rating luokittelu ottaa huomioon yrityksen toimialan niiden pis-
teytyksessä.  Tällöin esimerkiksi yritys, jonka toimialalla on suuri hiilinjalanjälki, 
mutta joka itse tuottaa toimialansa keskuudessa pientä hiilijalanjälkeä, tulee 

                                                 
7  Tässä tarkoitettua ESG-aineistoa ei tule sekoittaa yllä esitettyyn MSCI ESG Leaders 

Indexiin, joka on näiden ESG-aineistojen perusteella koostettu osakeindeksi.  
8  Hyvällä osakkeella tarkoitetaan osaketta, jonka toiminta on vastuullista, ja jolla on 

hyvät tuotto-odotukset. 
9  Toimiala vaikuttaa kuitenkin hyvinkin paljon siihen, miten vastuulliseksi tietynlai-

nen toiminta voidaan arvioida. Vertaa saastuttamista teknologia toimialalla vs. uu-
siutumattoman energiatuotannon toimiala. 
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arvioitua paremmilla ESG –pisteillä ympäristövastuun kategoriassa. Tällaisessa 
tapauksessa yrityksiä palkitaan vastuullisesta toiminnasta omalla toimialallaan. 
Tätä varten MSCI on määrittänyt jokaiselle toimialalle omat vastuullisuusluok-
kien painotukset, mikä parantaa yritysten vertailukelpoisuutta yli toimialarajo-
jen. (Hitchens & Parks, 2015.)   

Vastuullisuusaineistoja ja -indeksejä tuottavien yritysten lukumäärä on 
kasvanut jatkuvasti, mikä on lisännyt myös ESG-aineistojen laatua, yhdenmu-
kaisuutta ja luotettavuutta. Tällä hetkellä meneillään oleva EU-tason takso-
nomian kehittäminen kestävästä rahoituksesta saattaa myös luoda uusia ratkai-
suja ESG-aineiston vertailtavuuteen. Euroopan komissio on tutkimassa mahdol-
lisuuksia sisällyttää vastuullisuuskriteerit osaksi EU-tason talouspolitiikkaa, 
mikä johtaisi pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen edistämiseen myös rahoi-
tuksen saralla. Siihen saakka on kuitenkin hyvä pitää kriittisesti mielessä ESG-
aineistojen monimuotoisuus ja sisällön vaihtelevuus. Huber, Comstock & Polk 
(2017) esittelevät tarkemmin kaikkien vastuullisuusraportteja tuottavien yritys-
ten mittaustavat ja eroavaisuudet artikkelissaan ESG Reports and Ratings (2017).    
 Entä minkä takia yrityksiä kannattaa pisteyttää ESG-kriteerien perusteella? 
Gregory, Tharyan & Whittaker (2014) mukaan yritykset, joilla on vahva ESG-
profiili, ovat keskimäärin kilpailukykyisempiä kuin benchmark -yritykset. Pa-
rempi kilpailukyky perustuu siihen, että näillä vastuullisilla yrityksillä on kes-
kimääräistä tehokkaampi voimavarojen käyttö, parempi inhimillisen pääoman 
kehitys ja innovatiivisempi kehitystoiminta. Edellisistä tekijöistä johtuen vah-
van ESG-profiilin omaavat yritykset tekevät tutkimuksen mukaan parempia 
pitkän aikavälin strategisia päätöksiä ja korkeampia tuottoja. Kannattavuuden 
paraneminen kilpailukyvyn lisääntymisen myötä johtaa korkeampiin ylisuuriin 
tuottoihin markkinoilla. Yritysten luokittelu vastuullisuuskriteereillä lisää yri-
tyksen näkyvyyttä, joka voi puolestaan lisätä yrityksen osakkeiden markkina-
arvostusta. Kilpailukyvyn kasvu ja tuottojen nousu motivoivat siis yrityksiä 
saamaan parempia tuloksia ESG-raportteihin, joten siksi yrityksiä kannattaa 
pisteyttää ESG-kriteerien mukaan. (Gregory ym., 2014.) 
 Yhä useampi sijoittaja tekee myös osakepoiminnat perustuen yritysten 
vastuullisuusraportteihin. Mikäli näitä raportteja ei ole olemassa, tai ne näyttä-
vät kyseenalaisilta, jäävät osakkeet silloin helposti salkun ulkopuolelle. Dam & 
Heijdra (2011) mukaan sijoittajat pitävät niitä yrityksiä luotettavina, jotka jul-
kaisevat vastuullisuustietoa. Julkisten EGS-raporttien myötä yrityksen luotetta-
vuus ja näkyvyys kasvaa, sekä julkikuva pysyy todenmukaisempana. 
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4 KATSAUS AIKAISEMPAAN KIRJALLISUUTEEN 

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella vastuullisuuden vaikutuksia osa-
ketuottoihin Fama & French faktorimallin avulla. Tutkielmassa analysoidaan 
vaikutuksia toimialoittain rakennettuihin portfolioihin. Tässä luvussa esittelen 
aikaisemman empiirisen tutkimuskirjallisuuden löydöksiä ESG-pisteiden ja 
portfoliotuottojen välisestä yhteydestä. Ylipäätään vastuullisuudesta ja yritys-
ten taloudellisen suorituskyvyn mittareista, johon myös portfoliotuotot kuulu-
vat, löytyy aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta vuodesta 1970 lähtien, jonka jäl-
keen aiheesta on julkaistu yli 2000 empiiristä tutkimusta. Noin 90 % aihe-alueen 
tutkimuksista löytää positiivisen tai vähintäänkin neutraalin yhteyden ESG-
pisteiden ja yrityksen suorituskyvyn välillä (Gunnar, Busch & Basse, 2015). Kui-
tenkaan näiden löydösten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, että 
positiiviset tuotot johtuvat ainoastaan vastuullisuudesta.  

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä ja vertailla aikaisempien tutkimus-
ten tuloksia. Luku jakautuu seuraaviin aiheisiin: Ensin esittelen tutkimuksia 
vastuullisuuden ja yritysten suorituskyvyn väliltä, jota on mitattu yrityksen 
fundamentaalisilla mittareilla. Tämän jälkeen esittelen löydöksiä vastuullisesti 
rakennettujen portfolioiden tuotto-odotuksista. Esittelen tutkimuksia, joissa on 
löydetty vastuullisuuden johtaneen sekä positiivisiin että negatiivisiin tuottoi-
hin. Tämän jälkeen esittelen löydöksiä vastuullisen portfolion alphan esiintymi-
sestä, sekä kausaliteettivaikutusten tutkimuksista.  

4.1 ESG-pisteiden ja yrityksen suorituskyvyn (CFP) välinen yh-
teys 

Yrityksen vastuullisuuden ja taloudellisen suorituskyvyn välistä yhteyttä on 
tutkittu paljon. Tutkimukset eroavat kuitenkin toisistaan suuresti sen perusteel-
la, mitä on käytetty selitettävänä muuttujana suorituskyvylle, millaisesta aineis-
tosta on kyse, tai miten yritysten vastuullisuus on määritelty tutkimuksessa. 
Selitettävänä muuttujana yrityksen suorituskyvylle käytetään yleensä yrityksen 
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markkina-arvoa kuvaavia lukuja (Aoudia & Marsat, 2016; Li, Gong, Zhang & 
Koh, 2018; Cheng, Ionnis & Serafeim, 2014), yrityksen liiketoimintaa kuvaavia 
lukuja (Auer, 2015; Bassen, Hölz & Schlange, 2006; Alexopoulos, Kounetas & 
Tzelepis, 2018) tai puhtaasti sijoittajien arvostusta (Galema, Platinga & Schol-
tens, 2008; Hong & Kacperczyk, 2009). 
 Suurin osa tutkimuksista tavoittelee kuitenkin yksinkertaisuudessaan vas-
tuullisuuden ja yrityksen suorituskyvyn välisen yhteyden tunnistamista ja sen 
analysoimista (Brooks, 2018; Filbeck & Gorman, 2004; Sueyoshi & Goto, 2009). 
Useat tutkimukset johtavat löydöksiin, joiden mukaan vastuullisuus lisää yri-
tysten kilpailukykyä, työn tuottavuutta, korkeampia myyntituottoja, parempaa 
riskienhallintaa, sekä matalampia kustannuksia ympäristöasioissa (Oikomou, 
Brooks & Lee, 2012). Näiden kaikkien lopputulemien on yleisesti todettu johta-
van parempaan suorituskykyyn, niin fundamentaalisilla kuin liiketoiminnalli-
silla tunnusluvuilla mitattuna. Vastuullisuudella on todettu olevan myös posi-
tiivinen yhteys yrityksen osake-arvoon, markkinaosuuteen ja pienentyneeseen 
markkinariskiin (Pätäri & Sinkkonen, 2014; Dowell & Hart, 2011). Keskimäärin 
yrityksillä, joilla on korkeampi ESG-menestys, on myös korkeampi liikevaihto. 
Vastuullisesti toimivien yritysten on siis todettu tutkimusten mukaan menesty-
vän taloudellisesti keskimäärin paremmin.  

Joidenkin tutkimusten mukaan ESG-pisteiden ja yrityksen menestyksen 
välillä ei ole kuitenkaan lainkaan yhteyttä tai se on jopa negatiivinen (Ruggiero 
& Lehkonen, 2017). Ruggiero & Lehkonen (2017) tutkimuksessa yrityksen me-
nestystä on mitattu liiketoiminnallisilla ROA ja ROE -indikaattoreilla, joiden 
avulla pystyvään analysoimaan lyhyen aikavälin vaikutuksia. Lisäksi samaises-
sa tutkimuksessa käytetään pitkän aikavälin vaikutusten tutkimiseen Tobinin Q 
-indikaattoria, joka kuvaa hyvin yritysten pitkän aikavälin tilannetta markki-
noilla. Tutkimuksessa on siis tarkasteltu vastuullisuuden vaikutuksia käyttä-
mällä molempia testausvälejä edustavia fundamentaalisia indikaattoreita. 

Ruggiero & Lehkonen (2017) tutkimusaineisto koostuu 180 kansainväli-
sestä energia-alan yrityksestä vuosilta 2005-2014. Selittävänä muuttujana käyte-
tään uusiutuvan energiatuotannon volyymia vuositasolla, sekä mallin kontrol-
limuuttujina ovat yrityksen koko, sijainti, erilaiset riskimittarit, pääoma intensi-
teetti ja yrityksen kasvuaste. Yritysten ESG:tä mitataan etenkin uusiutuviin 
energialähteisiin siirtymisellä. Tutkimuksen mukaan yrityksillä, joilla on korke-
at ESG-pisteet, on myös korkeampi ROE. Sen sijaan merkittäviä vaikutuksia 
Tobinin Q:hun ei havaittu. ROE:lla havaittuja vaikutuksia voidaan perustella 
sillä, että uusiutuvaan energiatuotantoon siirtyminen vaikuttaa yritysten pää-
omaan investointien muodossa voimakkaammin lyhyellä aikavälillä kuin pit-
källä aikavälillä (Ruggiero & Lehkonen, 2017).  

Syy, miksi tulokset fundamenttiarvossa vaihtelevat indikaattorin tyypis-
tä riippuen, voi johtua indikaattorien erilaisesta käyttäytymisestä ajassa (Do-
well, Hart & Yeung, 1999). Indikaattorit käyttäytyvät eri tavalla siitä riippuen 
onko tutkimuksessa käytetty pitkää tai lyhyttä aikaväliä. Myös vastuullisuuden 
on todettu vaikuttavan yrityksen menestykseen eri tavalla pitkällä ja lyhyellä 
aikavälillä. Aikaisempien tutkimusten mukaan vastuullisuus vaikuttaa yritys-
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ten menestykseen voimakkaammin pitkällä aikavälillä (Serafeim, 2018). Vält-
tämättä lyhyellä aikavälillä ei huomata lainkaan vastuullisuuden vaikutuksia 
yrityksen arvoon. Samanlaisia tuloksia on saatu myös vastuullisen sijoittamisen 
aikaansaamista tuotto-odotuksista, jotka ovat monen tutkimuksen mukaan 
merkittäviä ainoastaan pitkällä aikavälillä. Tämä perustuu siihen, että vastuulli-
sen yritystoiminnan realisoituminen vie aikaa, ja siksi se näkyy hitaasti liike-
toiminnallisissa indikaattoreissa, jotka keskittyvät yleensä lyhyen aikavälin tar-
kasteluihin (Serafeim, 2018). 

Fundamentti-indikaattoreista markkina-arvoa kuvaavat mittarit reagoivat 
muutoksiin voimakkaammin kuin liiketoiminnalliset mittarit pitkällä aikavälil-
lä. Samoin todettiin, että vastuullisuuden vaikutukset näkyvät selkeämmin pit-
källä aikavälillä. Tästä johtuen tutkimukset, joissa on käytetty yrityksen mark-
kina-arvoa kuvaavia mittareita, antavat luotettavampia tuloksia vastuullisuu-
den vaikutuksista yrityksen suorituskykyyn. Toisin kuin markkina-arvoa ku-
vaavat mittarit, liiketoiminnalliset mittarit reagoivat hitaammin muutoksiin, ja 
siksi liiketoiminnalliset mittarit eivät kykene havaitsemaan yhtä voimakkaita 
vaikutuksia vastuullisuuden ja yrityksen suorituskyvyn välillä (Delmas, Nairn-
Birch & Lim, 2015).  

Myös Bassen ym. (2006) testasivat vaikutuksia sekä markkina-arvoa, että 
liiketoiminnallisia tuloksia kuvaaville indikaattoreille. Tutkimuksessa toteutet-
tiin monimuuttuja-analyysi MSCI World Indexin yrityksille vuosilta 2000-2005. 
Tutkimuksen selittävinä muuttujina käytettiin yhteiskuntavastuuta10, yrityksen 
riskimittareita, taloudellisia mittareita, beta -kerrointa sekä sijaintia ja yrityksen 
kokoa. Tutkimuksen mukaan vastuullisuudella ei todettu olevan yhtä merkittä-
viä vaikutuksia yrityksen liiketoiminnallisiin indikaattoreihin ROA:lla ja 
ROE:lla mitattuna kuin markkina-arvoa kuvaavilla indikaattoreilla mitattuna. 
ROE:n ja ROA:n ollessa selitettävinä muuttujina, vastuullisuutta kuvaavan 
muuttujan kertoimen t-testin arvo vaihteli 0.11-0.2 välillä. Puolestaan markkina-
arvoa kuvaavalla selitettävällä muuttujalla t-testi sai arvokseen 2.602, joka vies-
tii, että vastuullisuudella havaitaan olevan suurempi vaikutus yrityksen mark-
kina-arvoon kuin liiketoiminnalliseen arvoon.  

Aoudia & Marsat (2016) tutkimuksessa selvitettiin, onko vastuullisuudel-
la vaikutusta yrityksen Tobinin Q:lla mitattuun arvoon. Tutkimus toteutettiin 
OLS-regressiona 4 312 yrityksestä koostuvalla paneeliaineistolla vuosilta 2002-
2011. Selitettävinä muuttujina käytettiin maantieteellistä sijaintia, yrityksen ko-
koa, toimialaa, ESG-pisteitä (Thomson Reuters) sekä dummy-muuttujana sitä, 
kohtaako yritys tarkasteluajankohtana vastuullisuutta koskevaa polemiikkia vai 
ei. Tutkimuksessa tehdyn Pearsonin korrelaatioanalyysin mukaan vastuulli-
suudella ei ole suoraa vaikutusta yrityksen markkina-arvoon. Myöhemmin tut-
kimuksen OLS-regressiosta kontrolloitiin pois yrityksen koon vaikutus markki-
na-arvoon, ja lisättiin interaktiotermi mukaan, niin tutkimuksesta löytyi kuiten-
kin epäsuora positiivinen vaikutus vastuullisuuden ja yrityksen markkina-
arvon välillä. Epäsuoralla vuorovaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi vastuul-
lista yritysimagoa, joka voi nostaa sijoittajien kiinnostusta ja välillisesti kasvat-

                                                 
10   Eng. corporate responsibility 
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taa yrityksen markkina-arvoa osakearvon kasvun kautta. (Aoudia & Marsat, 
2016.) 
 Toiset aihealueen tutkimukset eivät löydä ESG-pisteiden ja yrityksen suo-
rituskyvyn välillä positiivista tai minkäänlaista yhteyttä. Näiden tutkimusten 
mukaan vastuullisuus saattaa jopa häiritä yritysten voitonmaksimointia, eli vas-
tuullisuus päinvastoin heikentää yrityksen suorituskykyä ja taloudellista me-
nestystä. Garcia ym. (2017) tutkimuksen löydöksenä saatiin, ettei yrityksen vas-
tuullisuuden ja taloudellisen menestyksen välillä ole positiivista yhteyttä. Tut-
kimuksessa löydetyn negatiivisen yhteyden syynä on todennäköisesti aineiston 
rajautuminen kehittyviin BRICS –maihin, joissa yritysten riskiprofiili ja pää-
omamarkkinoiden rakenne ovat erilaiset, ja joissa ympäristöasiat eivät ole vielä 
yhtä arvostettuja kuin kehittyneissä maissa. 

4.2 Vastuullisen sijoittamisen tuotto-odotukset 

Vastuullisen sijoittamisen tuottoja koskeva tutkimuskirjallisuus voidaan jakaa 
kolmeen eri ryhmään. Tuottojen suuruutta voidaan tarkastella joko indeksien, 
rahastojen, osakkeiden tai osakkeista koottujen portfolioiden tuottojen avulla.  

Kuten ESG-pisteiden ja yrityksen suorituskyvyn välisessä tutkimuskirjal-
lisuudessa, niin myös sijoitustuottoja koskevassa tutkimuskirjallisuudessa vas-
tuullisen sijoittamisen on todettu kasvattavan tuotto-odotuksia keskimäärin 
enemmän pitkällä aikavälillä kuin lyhyellä aikavälillä. Lähes kaikki vastuulli-
sen sijoittamisen ylituottoja tukeva kirjallisuus on sitä mieltä, että sijoittamalla 
vastuullisesti toimiviin yrityksiin, sijoitat samalla tulevaisuuden menestyjiin, ja 
siten portfoliosi tuotto-odotukset ovat potentiaalisesti korkeammat pitkällä ai-
kavälillä. Ei ole juurikaan väliä sijoitatko vastuulliseen rahastoon vai teetkö vas-
tuullista osakepoimintaa, sillä tulos on sama. Aihe-alueen tutkimustulokset ei-
vät ole kuitenkaan edellisen luvunkaan tapaan täysin mustavalkoisia, joten var-
sinaista ESG-menestyksen ja sijoitustuottojen välistä kausaliteettia on pystytty 
havaitsemaan heikosti.  

Vastuullisia yrityksiä seuraava indeksi antaa tutkimusten mukaan joko 
paremmat tai vähintäänkin yhtäläiset tuotot kuin mitä tavanomaiset benchmark 
-indeksit antavat. Morgan Stanleyn (2015) tuottaman tutkimuksen mukaan vas-
tuullisen MSCI KLD 400 Social indeksin vuotuinen tuotto-odotus vuosina 1990-
2014 oli 10,14 %, kun yleisenä markkina-indeksinä käytetyn S&P 500 -indeksin 
tuotto-odotus samoina vuosina oli 9,69 %. Esimerkiksi Glushkov & Statman 
(2016) eivät löytäneet kahden edellä mainitun indeksin tuotto-odotuksissa mer-
kittävää eroa vuosina 1991-2012.  
 Vastuullisen indeksin korkeammat tuotto-odotukset voivat perustua sii-
hen, että poiketen perinteisistä indekseistä (kuten S&P 500 ja Dow Jones Indust-
rial Average), vastuulliset indeksit sisältävät enemmän myös pienempiä yrityk-
siä. Pienillä yrityksillä on yleensä paljon kasvu- ja laatuosakkeita, jotka jo itses-
sään tuottavat keskimäärin korkeampaa tuottoa benchmark –indekseihin ver-
rattuna. Kasvuosakkeita ovat osakkeet, joiden kehitys lupaa kovaa kasvua tule-
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vaisuudessa, ja ovat siksi hinnaltaan usein kalliimpia benchmark –osakkeisiin 
verrattaessa. Laatuosakkeita ovat osakkeet, joiden tuotto ja kannattavuus pysy-
vät hyvänä riippuen markkinoiden sykleistä. Pelkkien indeksituottojen perus-
teella ei siis voida tehdä johtopäätöksiä, että nimenomaan vastuullisuus aiheut-
taa korkeampia tuotto-odotuksia, vaan indeksituottoihin vaikuttaa myös muut-
kin tekijät. 

Lähes 10 % Yhdysvaltojen markkinoilla olevista rahastoista perustuu jo-
honkin vastuullisuuskriteeriin (Fowler & Hope, 2006). Cortez, Silva & Areal 
(2011) tutkivat vastuullisten rahastojen tuottoja, ja havaitsivat maantieteellisiä 
eroja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Tutkimuksen mukaan eurooppalaiset 
vastuulliset rahastot tuottivat muita rahastoja korkeampia tuottoja, kun taas 
yhdysvaltalaiset vastuulliset rahastot tuottivat yhtä paljon kuin mitä muutkin 
yhdysvaltalaiset rahastot keskimäärin. Tutkijat perustelivat maantieteellisen 
eron sillä, että Euroopassa vastuulliset rahastot perustetaan pääsääntöisesti hy-
vien ESG-kriteerien perusteella, eli rahastojen osakkeet valitaan siinä järjestyk-
sessä, millä on parhaimmat ESG-pisteet. Yhdysvalloissa käytetään enemmänkin 
poissulkemisen menetelmää, eli keskitytään nimenomaan kyseenalaisten osak-
keiden (eng. sin stocks) karsimiseen pois rahastoista. Tämän tutkielman teoria-
osiossa on esitelty tarkemmin näiden kahden sijoitusstrategian erot. 

Myös Joliet & Titova (2018) tutkimuksessa selvitetään eroja ESG-
rahastojen ja tavanomaisten rahastojen tuotoissa. Tavanomaisella rahastolla 
tarkoitetaan rahastoa, joka ei perustu vastuullisuuskriteereihin. Tutkimuksessa 
painotetaan eroja aktiivisen ja passiivisen rahaston välillä, sekä rahastojen ESG-
teemojen välillä. Tutkimuksen mukaan aktiivisen ESG-rahaston tuotot ovat 
korkeammat kuin tavanomaisten rahastojen tuotot. Tulos perustuu kuitenkin 
todennäköisesti siihen, että ylipäänsä aktiivisella sijoittamisella on korkeammat 
tuotto-odotukset kuin passiivisella sijoittamisella, joten taaskaan ei voida tehdä 
johtopäätöstä siitä, että nimenomaan vastuullisuus kasvattaa tuotto-odotuksia. 
 Viimeisenä aiheena on tutkimuskirjallisuus vastuullisuuden ja portfolio-
tuottojen välillä. Verheyden, Eccles & Feiner (2016) tutkimuksessa analysoidaan 
neljän vastuullisesti rakennetun portfolion tuottoja verrattuna benchmark -
portfolioiden tuottoihin. Benchmark –portfoliolla tarkoitetaan portfoliota, joka 
ei sisällä suoranaisesti vastuullisia osakkeita. Tutkimuksen vastuulliset portfo-
liot on rakennettu käyttämällä Sustainalyticsin ESG -dataa, jonka perusteella 
portfolioihin valittiin vain hyvien ESG-kriteerien yrityksiä. Tutkimustulosten 
mukaan vastuullisilla portfolioilla on 0,21-0,30% korkeampi tuotto-odotus kuin 
markkinaportfoliolla. Myös kolmella neljästä vastuullisesta portfoliosta oli ma-
talampi riski kuin markkinaportfoliolla. (Verheyden, Eccles & Feiner, 2016.) 

Stanley & Herb (2007) löytävät edellisestä tutkimuksesta poikkeavia tu-
loksia. Heidän tutkimuksensa mukaan ESG-kriteerien perusteella rakennetun 
portfolion tuotto-odotukset ovat päinvastoin aikahorisontin pituudesta riippu-
matta matalammat kuin muilla portfolioilla. He perustelevat negatiivisen löy-
döksen modernin portfolioteorian mukaisesti sillä, että vastuullisuuskriteeri 
rajoittaa optimaalisen portfolion rakentumista, ja siten tuotot ovat odotetusti 
matalammalla tasolla. Tulos perustuu myös siihen, että portfolioon valittavien 
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osakkeiden joukko on suurempi, jos kyseessä ei ole vastuullinen portfolio. Toi-
saalta vaikka vastuullisesti rakennettuun portfolioon valittavien osakkeiden 
joukko on suppeampi, niin joukosta löytyy laadukkaampia ja matalariskisem-
piä osakkeita, kuin mitä monet markkinaportfoliot sisältävät. 

Limkriangkrai, Koh & Durand (2017) tutkivat vastuullisen portfolion tuot-
toja Fama & French faktorimallin avulla (Fama & French, 1993; Carhart, 1997). 
Heidän käyttämässä mallissa lasketaan tuotto-odotukset ESG-pisteiden perus-
teella valituille portfoliolle11. Tutkimuksessa käytetyn faktorimallin neljä selit-
tävää muuttujaa ovat yrityksen koko (SMB), arvofaktori (HML), aikaisemmat 
historialliset tuotot (UMD) ja dummy –muuttujana käytetty kuukausi, joka saa 
joko arvon JAN (tammikuu) tai JULY (heinäkuu). 

Tutkimuksen (Limkriangkrai ym., 2017) tuloksina saatiin, että etenkin 
portfoliot, jotka menestyivät korkeilla ESG-pisteillä ympäristövastuun (E) ja 
sosiaalisen vastuun (S) alueilla, saavat 1,32% ja 0,62% korkeammat tuotot, kuin 
benchmark –portfoliot saavat kuukausitasolla. Portfoliot, joiden yritykset me-
nestyivät hyvin hyvän hallintotavan (G) alueella, saivat puolestaan 0,87% mata-
lampia kuukausittaisia tuottoja. Samassa tutkimuksessa ei havaittu merkittävää 
alphaa vastuullisille portfolioille.  

Vaikuttaa siltä, että analysoitaessa portfoliotuottoja, korkean ESG-
menestyksen portfoliot eivät päihitä merkittävästi matalan ESG-menestyksen 
portfolioita tai markkinaportfoliota. Tällainen tulos saatiin Halbritter & 
Dorfleitner (2015) tutkimuksessa, jossa verrataan korkealla ja matalalla ESG-
kriteerillä rakennettujen portfolioiden tuottoja toisiinsa käyttämällä Fama & 
French faktorimallia (Fama & French 1993; Carhart, 1997) vuosina 1991-2012. 

Hong & Kacperczyk (2009) tutkimuksen tuloksien mukaan syy, miksi ky-
seenalaiset osakkeet12 tuottavat heidän tutkimuksessaan korkeampia tuottoja, 
löytyy sijoittajakunnan rakenteesta. Instituutiosijoittajat, jotka muodostavat jo-
pa 80% osakemarkkinoiden omistuksesta, sijoittavat hyvin vähän kyseenalaisiin 
osakkeisiin. Hong & Kacperczyk (2009) mukaan jopa 25% instituutiosijoittajista 
ei sijoita lainkaan kyseisiin osakkeisiin. Suuri joukko merkittäviä sijoittajia päät-
tää olla sijoittamatta kyseenalaisiin osakkeisiin, alentaen osakkeiden likviditeet-
tiä ja heikentäen analyytikkokattavuutta. Tämä puolestaan nostaa osakkeen 
hintaa, koska osakkeen omistajat vaativat korkeamman preemion tällaisista si-
joituksista. Kyseenalaisten yritysten tuottoa voidaan pitää tällöin jopa yliarvos-
tettuna verrattuna muihin osakkeisiin. Tällaisten osakkeiden kirjanpi-
to/markkina-arvo on korkeammalla kuin muilla osakkeilla (Hong & 
Kacperczyk, 2009), mikä viittaa osakkeiden hinnan olevan yliarvostettu. 

Myös Dam & Heijdra (2011) mukaan eettisiltä arvoiltaan kyseenalaisten 
osakkeiden tuotto perustuu sijoittajien vaatimaan rahalliseen korvaukseen epä-
eettisyyden vastuunjaosta, jota sijoittajat vaativat preemiona sijoittaessaan ky-
seenalaisiin osakkeisiin. Tutkimuksen mukaan kyseenalaiset ja epäeettiset 
osakkeet tuottavat 2,5% korkeampaa vuosituottoa kuin benchmark -osakkeet. 

                                                 
11   Matalat ESG-pisteet vs. korkeat ESG-pisteet. 
12   Tupakkaa, alkoholia ja uhkapelaamista tuottavien yritysten osakkeet. 
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Kyseenalaisten osakkeiden korkeammat tuotto-odotukset ja korkeammat riskit 
voivat johtua myös siitä, että tällaiset yritykset tekevät vähemmän osakkeiden 
liikkeeseen laskua, ja julkaisevat siten vähemmän vastuullisuusraportteja 
(Hong & Kacperczyk, 2009). Osa sijoittajista ei sijoita epäeettisiin osakkeisiin 
syystä, että niistä on hyvin vähän informaatiota saatavilla, esimerkiksi juuri 
näiden edellä mainittujen vastuullisuusraporttien osalta. Adhikari (2016) mu-
kaan yritykset, joiden vastuullisuutta analysoidaan vähän, toimivat keskimää-
rin vastuuttomammin kuin muut yritykset. Kausaliteetin tunnistaminen ja ana-
lysointi on tärkeää, jotta ymmärretään syy-seuraussuhteiden oikea suunta. 

Galema ym. (2008) tutkivat vastuullisen portfolion tuottoja sekä poikki-
leikkausaineistolle suoritettavalla regressiolla, että Fama & French 3-
faktorimallilla, jossa muuttujina käytetään kokofaktoria (SMB), arvofaktoria 
(HML), ja momentum –faktoria (MOM). Regressio suoritettiin vuosilta 1992-
2004. Tuloksena saatiin, että vastuullisten portfolioiden tuotot ovat 3,4 % korke-
ammat kuin muiden portfolioiden tuotot (10 % merkitsevyysasteella). Vastuul-
lisilla portfolioilla on myös tutkimuksen mukaan matalampi kirjanpi-
to/markkina-arvo. Muilla merkitsevyysasteilla vastuullinen portfolio ei kuiten-
kaan saa odotetusti korkeampia tuottoja kuin benchmark -portfolio. Tutkimuk-
sessa käytetään kuutta vastuullista portfoliota ja kuutta epä-eettistä portfoliota.  

Galema ym. (2008) mukaan portfoliotuottojen erot voivat olla selitettävissä 
portfolioihin kohdistuvalla kysynnällä, tai tarkemmin – kysynnän erolla. Vas-
tuullisen portfolion kysyntä on vastuullisuuden megatrendin seurauksena 
noussut korkeammalle kuin kyseenalaisten portfolioiden kysyntä. Tällöin en-
simmäisenä mainitun hinta on ylihinnoiteltu ja jälkimmäisen alihinnoiteltu, mi-
kä johtaa myös eroihin niiden tuotoissa.  

Vaikka vastuullisen sijoittamisen suosio on noussut paljon viimeisen vuo-
sikymmenen aikana, ei sitä tukeva tutkimuskirjallisuus kuitenkaan riitä täysin 
todistamaan vastuullisen sijoittamisen ylituottoja. Vaikka vastuullista sijoitta-
mista koskeva tutkimus on myös lisääntynyt, niin kuitenkaan merkittäviä tut-
kimustuloksia ei ole riittävästi. Useat tutkimukset löytävät positiivisia tutki-
mustuloksia verrattaessa vastuullisia portfolioita markkinaportfolioihin, mutta 
lähes missään tutkimuksessa ei voida varmasti sanoa positiivisten tuottojen joh-
tuneen juuri vastuullisuudesta. Portfolion tuotto-odotuksiin vaikuttaa niin mo-
ni muukin tekijä, ja monesti tuotot syntyvät näiden useiden tekijöiden summas-
ta, joten on hankala erottaa yksittäisen tekijän vaikutusta. Vastuullinen sijoitta-
minen on vielä varsin uusi trendi, joten varmasti tulevaisuudessa pystytään 
analysoimaan paremmin syy-seuraus -suhteita vastuullisen sijoittamisen ja 
tuottojen välillä. Seuraavassa luvussa käyn läpi aikaisempaa kirjallisuutta juuri 
tästä aiheesta, jossa erotetaan vastuullisuus muista tuottoa lisäävistä tekijöistä. 
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TAULUKKO 2 Yhteenveto vastuullisen sijoittamisen tuotto-odotuksia tutkivasta kirjal-
lisuudesta. 

 
Tekijä ja julkai-
suvuosi 

Kohde Tutkimusajanjakso Päätulokset Fama 
& 
French 

Morgan Stanley 
(2015) 

Indeksit 1990-2014 MSCI KLD 400 Social Indek-
sin tuotot 10,14 % ja S&P 500 
tuotot 9,69 %  

 

Statman & 
Glushkov (2016) 

Indeksit 1991-2012 MSCI KLD 400 Social Indeksi 
ja S&P 500 tuotot yhtä suuret 

 

Cortez, Silva & 
Areal (2011) 

Rahastot 1996-2008 Eurooppalaiset vastuulliset 
rahastot suoriutuivat pa-
remmin kuin eurooppalaiset 
tavalliset rahastot. Yhdysval-
talaisten vastaavien rahasto-
jen välillä ei ollut merkittävää 
eroa 

 

Joliet & Titova 
(2017) 

Rahastot 2009-2015 Aktiivisen ESG-rahaston 
tuotto-odotukset olivat kor-
keammalla kuin vastaavien 
tavanomaisten rahastojen 
tuotot 

 

Verheyden, Ec-
cles & Feiner 
(2016) 

Portfoliot - Vastuulliset portfoliot tuotti-
vat 0,21 - 0,3 % enemmän 
kuin benchmark 

 

Stanley & Herb 
(2007) 

Portfoliot 1998-2006 Vastuulliset portfoliot tuotti-
vat heikommin kuin muut 
portfoliot 

 

Limkriangkrai, 
Koh ja Durand 
(2017) 

Portfoliot 2009-2014 E ja S -portfoliot tuottivat 
1,32% ja 0,62% korkeammin, 
G-portfoliot 0,87% matalam-
min kuin benchmark 

x 

Halbritter & 
Dorfleitner (2015) 

Portfoliot 1991-2012 Korkean ESG-menestyksen 
portfoliot eivät tuota merkit-
täviä tuotto-odotuksia verrat-
tuna matalan ESG-
menestyksen portfolioihin 

x 

Hong & 
Kacperczyk (2009) 

Portfoliot 1985-2006 Epäeettiset osakkeet tuotta-
vat enemmän kuin vastuulli-
set, tai benchmark osakkeet 

 

Dam & Heijdra 
(2011) 

Portfoliot - Epäeettiset osakkeet tuotta-
vat 2,5 % korkeampaa vuosi-
tuottoa kuin benchmark -
osakkeet 

 

Galema, Platinga 
& Scholtens 
(2008) 

Portfoliot 1992-2004 Vastuullisten portfolioiden 
tuotto-odotukset ovat 3,4 % 
korkeammat kuin muiden 
portfolioiden 

x 
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4.2.1 Kausaliteettivaikutus 

 
Suurin osa edellisessä luvussa esitetyistä tutkimuksista tarkastelee sitä, miten 
vastuullisuus ja vastuulliset osakkeet lisäävät portfolion tuottoja, laskevat osak-
keiden riskejä ja lisäävät sijoittajien arvostusta. Mitä, jos kausaliteetti olisi päin-
vastoin, eli korkeat osaketuotot ja matalat osakeriskit johtavat vastuulliseen yri-
tystoimintaan? Kumpaan suuntaan kausaliteetti vaikuttaa? Teoriassa tämä on 
mahdollista kumpaan suuntaan tahansa. Kun yritys menestyy taloudellisesti 
hyvin, niin yrityksen osake-arvo on korkeampi ja ne tuottavat korkeampia tuot-
toja sijoittajille. Tällöin myös yrityksellä on enemmän varallisuutta oman yritys-
toiminnan ja yritysvastuun kehittämiseen. Kun yrityksellä on hyvä markkinati-
lanne, niin sillä on parempi mahdollisuus kehittää omaa ESG-strategiaa ja in-
vestoida omaan vastuullisuuteen. Kuitenkin suurin osa aihealueen tutkimuskir-
jallisuudesta analysoi kausaliteettia, jossa vain vastuullisuus johtaa ylituottoihin, 
eikä päinvastoin. (Giese ym., 2019.) 
 Useiden tutkimusten, kuten Aoudia & Marsat (2016), Capelle-Blancard & 
Petit (2017), sekä Ruggiero & Lehkonen (2017) mukaan ESG-pisteet korreloivat 
selkeästi yrityksen fundamentaalisesti mitattuun suorituskykyyn. Näiden tut-
kimusten perusteella ei voida kuitenkaan sanoa, onko näiden välillä kausali-
teettia. Kausaliteetin analysointi on kuitenkin vastuullista sijoittamista koske-
van tutkimuksen kannalta tärkeää. Siinä missä korrelaatio on useamman empii-
risen tutkimuksen mukaan todettu, niin kausaliteetin suuruutta ja suuntaa on 
kuitenkin hankalampi selvittää.  
 Giese ym., (2019) tutkivat ESG-pisteiden ja yrityksen suorituskyvyn välis-
tä kausaliteettia tarkastelemalla systemaattista ja idiosynkraattista riskiä vuosi-
na 2007-2017. He analysoivat sitä, miten muutokset yrityksen ESG-profiilissa 
vaikutaa aluksi systemaattisen riskin muodostumiseen, pääomakustannuksien 
muutoksiin, ja lopulta yrityksen arvon muuttumiseen. Systemaattisen riskin 
tunnuslukuna käytetään volatiliteettia ja beta-kerrointa. Tutkimuksessa pyri-
tään havaitsemaan ajassa muuttuvia syy-seuraus suhteita, ja niiden voimak-
kuuksia. Samoin Adhikari (2016) tutkii kausaliteetin vaikutuksia analysoimalla 
sitä, miten portfoliotuottoja selittävät muuttujat vaikuttavat tutkimuksen tulok-
siin eri ajanjaksoina. Adhikari (2016) toteutti tutkimuksen difference-in-
difference tutkimuksena vuosilta 1991-2011.  

Kahden edellä esitetyn kausaliteettitutkimuksen tulokset ovat kuitenkin 
ristiriidassa keskenään. Giese ym. (2019) tutkimuksessa käytetään 36 kuukau-
den liukuvaa aikasarjaa (GEMLT model), jolle suoritetun regressioanalyysin 
tuloksena saadaan, että ESG-pisteiden nousun jälkeen yrityksen systemaattinen 
riski laskee. Systemaattisen riskin lasku johtaa pääomakustannusten laskuun 
beta-kerrointa tarkasteltaessa. Lopulta, pääomakustannusten lasku johti yrityk-
sen arvon nousuun P/E (earning-to-price) –suhdeluvulla mitattuna. Merkittävä 
ja huomion arvoinen tutkimustulos on kuitenkin se, että tutkimuksen tilastolli-
nen merkitsevyys on hyvin alhainen. Tutkijoiden mukaan suuremmalla aika-
sarja-aineistolla saataisiin todennäköisesti tilastollisesti merkitsevämpiä tulok-
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sia, jolloin myös tutkimuksella voitaisiin paremmin analysoida kausaliteettivai-
kutusta. 

Adhikari (2016) tutkimus suoritetaan huomattavasti pidemmältä ajanjak-
solta (1991-2011), mikä toimii hyvänä edellytyksenä luotettavampien tulosten 
saamiseksi. Selitettävänä muuttujana käytetään aineiston yrityksiin kohdistu-
vaa analyysi-aktiivisuutta (analyst coverage). Selittävinä muuttujina käytetään 
samoja muuttujia kuin useissa muissakin tutkimuksissa, eli yrityksen kokoa, 
kirjanpitoarvo/markkina-arvoa, kannattavuutta, yrityksen kohtaamia riskejä ja 
yleisiä liiketoiminnallisia lukuja. 

Poiketen Giese (2019) tuloksista, Adhikari (2016) mukaan yritysvastuulla 
on negatiivinen kausaliteettivaikutus yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, 
jota mitataan tässä tutkimuksessa yritysvastuun määrällä. Adhikari (2016) tulos 
on se, yritys toimii vastuullisemmin sen jälkeen, kun yritykseen kohdistuu vain 
vähän analyysi-aktiivisuutta. Tulos on mielenkiintoinen, koska se on ristiriidas-
sa useiden muiden tutkimusten kanssa. Negatiivista kausaliteettia voi perustel-
la sillä, että analyysi-aktiivisuuden määrä on niin alhainen, ettei niiden perus-
teella voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä yrityksen vastuullisuudesta, ja siksi 
tulos antaa liian positiivisen kuvan yrityksen vastuullisuudesta. Toinen skenaa-
rio voi olla se, että vastuullisuus laskee yrityksen suorituskykyä: kun analysoin-
ti-aktiivisuus on korkealla, ovat myös analyysien tulokset luotettavampia, ja 
Adhikari (2016) mukaan tällaisen ajanjakson jälkeen yritysvastuu on matalampi. 
Kausaliteetti on olemassa, mutta se on negatiivinen tällä tutkimusasetelmalla.  

Adhikari (2016) löydökset ovat ristiriidassa myös Hong & Kacperczyk 
(2009) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan yrityksiin kohdistuva sijoittajien 
kiinnostus laskee silloin, kun yritykset julkaisevat vain harvoin vastuullisuus-
raportteja. Sijoittajien laskenut kiinnostus korreloi puolestaan alhaisemman vas-
tuullisuuden kanssa Hong & Kacperczyk (2009) mukaan. Hong & Kacperczyk 
(2009) ja Adhikari (2016) tutkimusten tulokset ovat ristiriidassa, koska Adhikari 
(2016) mukaan vähempi analysointi-aktiivisuus nostaa vastuullisuutta, kun 
puolestaan Hong & Kacperczyk (2009) mukaan vähempi analysointi laskee yri-
tyksen vastuullisuutta. 

Adhikari (2016) tutkimusaineiston korrelaatio- ja kausaliteettitestaus suo-
ritetaan usean OLS-regression avulla. Käytettäessä vuotta kiinteänä muuttujana, 
havaittiin positiivinen korrelaatio tutkimuksen muuttujien välillä. Vaihdettaes-
sa ajassa muuttuva muuttuja kiinteäksi muuttujaksi, regression tulokseksi saa-
tiin tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio (1% merkitsevyysasteella). 
Löydös tarkoittaa, että ajassa muuttumattoman muuttujan lisääminen kiintei-
den vaikutusten malliin vaikuttaa merkittävästi tutkimuksen selitettävän ja se-
littävien muuttujien väliseen korrelaatioon, joka vaikuttaa myös kausaliteetin 
analysointiin ja tulosten robustisuuteen. 

Webb (2005) hypoteesin mukaan yrityksen vastuullisuuden ja velkaantu-
misasteen välillä on positiivinen kausaliteetti. Kausaliteetin tutkimiseen käyte-
tään aineistona MSCI:n KLD indeksiä, joka koostuu 3 000 yhdysvaltalaisesta 
yrityksestä, joilla on hyvät ESG-pisteet. Aineisto on kerätty vuosilta 1993-2000. 
Selitettävänä muuttujana käytettävää velkaantumisastetta on kuvattu yrityksen 
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pitkän aikavälin velalla. Vastuullisuuden kausaliteettivaikutusta pyritään tar-
kastelemaan myös osaketuottoihin ja ROA-lukuun. 

Webb (20005) tuottamien keskiarvo- ja mediaani-parametritestien mukaan 
todettiin, yritysvastuun ja matalamman velkaantumisasteen välillä on selkeä 
yhteys. Kausaliteettivaikutuksia lähdettiin tutkimaan hyödyntäen Granger-
kausaliteettia osana aineistolle suoritettua OLS-regressiota. Kaikissa tutkimuk-
sen kuudessa regressiossa löydettiin selitettävän muuttujan reagoivan merkit-
tävästi selittävissä muuttujissa tapahtuviin muutoksiin, joka todistaa Granger-
kausaliteetin olemassaolon mallissa. Webb (2005) hypoteesi pitää siis paikkaan-
sa, mutta ainoastaan kun selitettävänä muuttujana käytetiin fundamenttilukuja, 
kuten osaketuottoja tai ROA-lukuja. Merkittävin kausaliteetin vaikutus todet-
tiin ympäristötekijöillä, jotka vaikuttivat 5 % merkitsevyystasolla merkittävästi 
velkaantumisasteen laskemiseen. 
 

4.2.2 Vastuullisen portfolion alpha 

 
Vastuullisesta sijoittamisesta saatavat tuotot voivat syntyä muistakin tekijöistä 
kuin vastuullisuudesta. Siksi on analysoitava sitä, johtuuko sijoituksesta saata-
vat ylituotot juuri vastuullisuudesta, vai ovatko ylituotot peräisin yrityksen hy-
västä markkina-asemasta. Portfolion alpha-kerroin kuvaa portfolion suoriutu-
mista suhteessa muihin portfolioihin. Mikäli vastuullisen portfolion alpha eroaa 
nollasta ja se on positiivinen, voidaan poissulkea muut tekijät selittämästä vas-
tuullisen portfolion parempaa tuottoa suhteessa benchmark –portfolioihin (Ga-
lema ym., 2008). Portfolion alpha kuvaa sitä, miten sijoitus tuottaa voittoa suh-
teessa verrattavaan sijoituksen tuottoon, joka ei ole selitettävissä markkinakehi-
tyksellä.  

Alphan avulla voidaan selvittää myös sitä, millainen vaikutus tutkimuk-
sessa havaitaan ESG-pisteiden ja portfoliotuottojen välillä. Koska ESG-
kriteereillä on vaikutusta yritysten arvoon niiden systemaattisen riskin alene-
misen kautta, pitäisi ESG-profiilin toimia ennustavana työkaluna osakevoitoille 
(Gregory ym., 2014). Fredriksson, Fält, Grapenfelt, Porse & Svensson (2017) 
mukaan sijoittamisessa käytetty ESG-strategia toimii alpha-generaattorina port-
folion tuotto-odotuksille. Tutkimuksen alpha viittaa siihen, että kausaliteetti on 
tunnistettu, ja sijoituksesta saatava taloudellinen voitto johtuu vastuullisuudes-
ta. 

Todella harvassa tutkimuksessa kyetään kuitenkaan täysin selvittämään 
yhteyttä vastuullisuuden ja alphan välillä. Galema ym. (2008) lineaarisessa reg-
ressiomallissa vastuullisuus ei luo positiivista alphaa osakkeiden tuotoille. Tut-
kimustulos perustellaan vastuullisten ja vastuuttomien osakkeiden välisen ky-
synnän eroilla. Samasta syystä johtuen on olemassa vain harvoja tutkimuksia, 
jotka löytävät yhteyden vastuullisen sijoittamisen ja portfolion alphan välillä. 
Galema ym. (2018) testasivat alphaa J-testillä, jonka mukaan hypoteesi nolla-
alphan arvosta hylätään 5% merkitsevyystasolla. 
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Galema ym. (2018) tutkimuksessa testataan ESG-pisteiden perusteella muodos-
tettua 12 portfoliota Fama & French mallilla. Fama & French mallin HML –
faktorilla on suuri merkitys tuloksiin, koska kyseisen muuttujan avulla seura-
taan osakkeen tuottojen herkkyyttä kirjanpito/markkina-arvon muutoksille. 
Vastuullisuus johtaa matalampiin kirjanpito/markkina-arvoihin, joten alpha ei 
varsinaisesti kykene selittämään vastuullisuuden vaikutuksia tuottoihin.  
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5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkielman empiirisen testauksen aineisto ja tut-
kimusmenetelmä. Tämän empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on testata vas-
tuullisuuden vaikutus Fama & French –mallin selityskykyyn. Tutkimuksessa 
selvitetään, kykeneekö malli selittämään vastuullisuuden aikaansaamia portfo-
lion ylituottoja. Testattavat portfoliot on jaettu ryhmiin yritysten toimialan ja 
ESG-menestyksen perusteella. Portfoliojaon avulla pyritään testaamaan toi-
mialan ja vastuullisuuden tason vaikutusta portfolion tuottoihin.  

5.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu yritysten logaritmisista kuukausituotoista vuosilta 
2007-2019. Kuukausituotot on laskettu painottamalla yrityksen markkina-arvon 
osuus sen oman toimialan markkina-arvosta. Aineistossa on yrityksiä neljältä 
eri toimialalta: lääkeaineiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus (42 kpl), 
kuljetus ja varastointi (11 kpl), kaivostoiminta ja louhinta (5 kpl) sekä vähittäis-
kaupanala (27 kpl). Toimialojen kuukausituotot on hankittu Thomson Reutersin 
Data Streamista (Data Stream, 2020).  

Toimialat on valittu perustuen SASBin13 julkaisemaan Materiality Map14 
taulukkoon. Materiality Map sisältää tietoa 77 toimialan kohtaamista vastuulli-
suuskysymyksistä ja niiden vaikutusten todennäköisyydestä toimialan yrityk-
siin. Materiality Map kertoo, mitkä vastuullisuusaiheet vaikuttavat todennäköi-
semmin tietyn toimialan tuottoihin tai liiketoiminnalliseen suoriutumiseen 
(SASB, 2018). Tämän tutkielman neljä toimialaa on valittu perustuen näiden 
toimialojen keskenään erilaiseen vastuullisuuteen, ja siihen millaisia vastuulli-
suusaiheita toimialoilla otetaan huomioon. Materiality Mapin vastuullisuusai-
heet ja kategoriat mukailevat MSCI:n ESG-kriteeristöä, jota on käytetty myös 
tämän tutkielman aineistossa. 

                                                 
13  Sustainability Accounting Standards Board 
14  https://materiality.sasb.org  

https://materiality.sasb.org/
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Tutkimusaineisto koostuu yritysten kuukausituottojen lisäksi ympäristö-
vastuuta (E), sosiaalista vastuuta (S) ja hyvää hallintotapaa (G) kuvaavista pis-
teistä (ESG-pisteistä) kuukausitasolla vuosilta 2007-2019. Logaritmiset kuukau-
situotot on jaettu kunkin toimialan sisällä ESG-pisteiden perusteella erilaisiin 
sarjoihin. Ensimmäisessä sarjassa on toimialan i yritysten kuukausituotot, joi-
den EGS–piste kuuluu joko vastuullisuusluokkaan AAA tai AA. Toisessa sar-
jassa on toimialan i yritysten kuukausituotot, joiden ESG-piste kuuluu joko 
luokkaan A tai sitä alempaan luokkaan. Sama toistuu jokaisen neljän toimialan 
kohdalla. Yhteensä tällaisia sarjoja on kahdeksan, kaksi jokaiselle toimialalle.  

Lisäksi tutkimusaineisto on jaettu vastaaviin sarjoihin erikseen E-, S- ja G-
pisteytyksen mukaan. Toimiala i yritysten kuukausituotot, joilla on korkea E-
kategorian piste, edustaa ensimmäistä sarjaa. Toimialan i yritysten kuukausi-
tuotot, joilla on matala E-kategorian piste, edustaa toista sarjaa. Sama toistuu 
jälleen jokaisen toimialan ja jokaisen kolmen ESG-kategorian kohdalla, jolloin 
tällaisia sarjoja on aineistossa yhteensä 24. Kaikkia testattavia kuukausituotto-
sarjoja aineistosta rakentuu yhteensä 32.  

Aineistojaon avulla pyritään tutkimaan portfoliotuottojen eroja yleisen 
vastuullisuuden, eri vastuullisuus teemojen (tai kategorioiden) ja toimialojen 
välillä. Taulukossa 3 on esitelty jokaisen kuukausituottosarjan keskiarvo ja kes-
kihajonta kullakin toimialalla. 

Kuukausituottojen ja ESG-pisteiden lisäksi tutkimusaineisto sisältää ha-
vaintoja koko markkinaa kuvaavasta faktorista (RMT – RFT), joka kertoo markki-
naportfolion tuotto yli riskittömän tuoton, Fama & French –faktoreista sekä ris-
kittömästä tuotosta (RFT). Aineistossa mukana olevat Fama & French –faktorit 
mukailevat Fama & French (1993) tutkimusta, jossa on mukana kokofaktori 
(SMB) ja arvofaktori (HML). Näiden faktorien avulla eliminoidaan tutkimuk-
sesta niiden tekijöiden vaikutus, jotka vaikuttavat kaikkien yritysten tuottoihin 
samanaikaisesti. Kyseinen aineisto on hankittu Kenneth R. Frenchin data kirjas-
tosta. 
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TAULUKKO 3 Aineistossa käytettyjen tuottosarjojen keskiarvot ja keskihajonnat. 

 
 LÄÄKETEOLLISUUDEN JA 

TERVEYDENHOITOVÄLI-
NEIDEN -TOIMIALA 

KULJETUS- 
JA VARAS-

TOINTI 
TOIMIALA 

KAIVOSTOIMIN-
NAN JA LOUHIN-
NAN TOIMIALA 

VÄHITTÄISKAU-
PAN -TOIMIALA 

ESG 
> AA 

0,934 

(3,962) 
0,713 

(6,238) 
-0,232 
(4,797) 

0,614 
(4,727) 

ESG 
< AA 

0,678 
(4,075) 

0,126 
(7,255) 

0,582 
(11,525) 

0,169 
(5,192) 

E > 
515 

0,788 
(3,617) 

0,745 
(5,932) 

-0,33 
(4,159) 

0,422 
(5,695) 

E < 5 0,66 
(5,982) 

-0,997 
(5,624) 

0,628 
(11,985) 

0,648 
(5,243) 

S > 5 0,834 
(4,058) 

0,66 
(5,761) 

-0,087 
(4,221) 

0,466 
(5,288) 

S < 5 0,738 
(4,654) 

1,161 
(5,143) 

0,501 
(12,187) 

0,501 
(5,535) 

G > 5 0,864 
(3,782) 

0,498 
(6,243) 

0,057 
(3,567) 

0,516 
(5,306) 

G < 5 0,764 
(4,916) 

0,539 
(4,281) 

0,558 
(13,751) 

0,524 
(5,456) 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä ja malli 

Tutkimusmenetelmänä käytetään Fama & French –faktorimallille suoritettavaa 
regressioanalyysia. Analyysi suoritetaan jokaiselle edellisessä kappaleessa esite-
tylle sarjalle, jotka edustavat mallin portfolioita. Empiirisen tutkimuksen tarkoi-
tuksena on selvittää, kykeneekö Fama & French -malli havaitsemaan vaihtelua 
portfolioiden tuotoissa. Mallin avulla tutkitaan sitä, löytääkö se ylituottoja pe-
rustuen vastuullisuuteen ja toimialaan. Fama & French –malli on hyvä mene-
telmä tälle tutkielmalle, koska tutkielmassa halutaan poissulkea sellaisten teki-
jöiden vaikutus, jotka vaikuttavat yhteisesti kaikkiin portfolioihin. Tällaisia te-
kijöitä ovat Fama & French –faktorimalleista tutut markkinafaktori, kokofaktori 
ja arvofaktori. (Fama & French, 2015.) 

Aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta ei löydy samanlaista empiiristä 
tutkimusta, jossa oltaisiin testattu Fama & French –mallin avulla nimenomaan 
vastuullisuuden vaikutusta mallin selityskykyyn. Regressiot suoritetaan yhtä-
lössä 5 esitetyllä mallilla, jonka muuttujien selitykset on listattu taulukossa 4: 
 
 

(5)     Rit – Rƒt = it + 1(RMt - Rƒt) + 2 SMBt + 3 HMLt + it    

 

 

                                                 
15  Kokonaisasteikko on 1-10 
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Malli estimoi kertoimet jokaiselle selittävälle muuttujalle. Ensimmäinen selittä-
vä muuttuja on markkinafaktori (RMt - Rƒt), joka kertoo markkinaportfolion tuo-
tot yli riskittömän koron. Markkinafaktori kertoo mallissa sen osan tuloksista, 
joka selittyy yleisellä markkinatuotolla. Tämän muuttujan beta-kerroin kuvas-
taa mallin herkkyyden suuruutta yleisille markkinatuotoille. 

Yrityksen kokoa kuvaava faktori (SMB) on mallin ensimmäinen Fama & 
French –faktori. Kokofaktori on määritetty vähentämällä markkinakooltaan 
pienten yritysten keskimääräisistä tuotoista markkinakooltaan suurten yritys-
ten keskimääräiset tuotot. Tämän beta-kerroin kertoo mallin herkkyyden yri-
tyksen koolle. Muuttuja on esitetty yhtälössä 6: 
 

(6)     SMBt =  -  

 
Mallin toinen Fama & French –faktori on yrityksen arvofaktori (HML). Muuttu-
ja kertoo sen, kuinka suuri osa portfoliotuotoista selittyy yrityksen kirjanpi-
to/markkina-arvolla. Tämän beta-kerroin kertoo mallin herkkyyden yrityksen 
arvolle.  Muuttujan kaava on esitetty yhtälössä 7.  Portfolion arvofaktori laske-
taan miinustamalla portfoliossa olevien korkeiden kirjapito/markkina-arvon 
yritysten keskimääräisistä tuotoista matalien kirjanpito/markkina-arvon yritys-
ten keskimääräiset tuotot.  
 

(7)     HMLt =  -  

 
 
Lisäksi Fama & French mallissa on mukana mallin virhetermi, jonka itseisarvo 
kuvastaa mallin ennustearvoa. Mitä suurempi mallin virhetermin itseisarvo, 
sitä huonompi ennustettavuus mallilla on.  

Mallin tarkoituksena on laskea tuotto-odotukset kullekin sarjalle siten että 
yleinen markkinakehitys, yrityksen koko ja yrityksen markkina-arvo toimivat 
kontrollimuuttujina ja siten nämä muuttujat poissuljetaan vaikuttamasta mallin 
tuloksiin.  
 
TAULUKKO 4 Muuttujat ja niiden selitykset. 
 
MUUTTUJA SELITYS 

RIT – RƑT Portfolion tuotto-odotukset 

IT Portfolion alfa 

1(RMT – RƑT) Markkinafaktori, markkinaportfolion tuotto-odotukset yli 
riskittömän koron 

2(SMBT) Fama & French kokofaktori 

3(HMLT) Fama & French arvofaktori 

IT Virhetermi 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

6.1 Yleistä 

 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Fama & French -mallin selityskykyä port-
folioille, jotka on muodostettu toimialoihin ja ESG-pisteisiin perustuen. Näille 
portfolioille suoritettava regressiomallin estimointi toteutettiin pienimmän ne-
liösumman menetelmällä. Edellisessä luvussa esitetyn regressiomallin mukaan 
portfoliotuottoja selitetään kolmen Fama & French faktorin avulla, jotka ovat 
markkinafaktori (RMt - Rƒt), kokofaktori (SMB) ja arvofaktori (HML). Regressio-
analyysi suoritettiin luvussa 6.1 esitetyille 32:lle kuukausituottosarjalle. Tulok-
set esitellään toimialoittain neljässä eri taulukossa (taulukot 5-8). Seuraavassa 
luvussa käyn läpi taulukoissa esitetyt tulokset, sekä lopussa vertaan tuloksia 
keskenään yli toimialarajojen. Taulukoissa esitetään analyysin muuttujien ker-
toimet ja niiden merkitsevyys. 
 
 

6.2 Tulokset 

 
Taulukossa 5 esitetään lääketeollisuuden ja terveydenhoitovälineiden valmis-
tuksen toimialan (myöhemmin lääketeollisuuden) portfolioille estimoitujen reg-
ressioiden tulokset. Taulukossa esitetään muuttujien kertoimet. Kyseisen toi-
mialan osalta tuloksissa on alphan osalta selkeää systematiikkaa. Analyysin 
tulosten mukaan korkeilla vastuullisuuspisteillä varustetut lääketeollisuuden ja 
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terveydenhoitovälineiden valmistuksen portfoliot saavat korkeamman alphan 
kuin vastaavat matalan vastuullisuuspisteen portfoliot. Sama systematiikka 
toistuu niin yleisen ESG-pisteytyksen portfolioilla (PharmHRating ja 
PharmLRating), kuin erikseen jokaisen kolmen vastuullisuuskriteerin portfoli-
oilla, eli ympäristövastuun (PharmHENV ja PharmLENV), sosiaalisen vastuun 
(PharmHSOC ja PharmLSOC) ja hyvän hallintotavan (PharmHGOV ja 
PharmLGOV) perusteella rakennetuilla portfolioilla.  

Jokaisessa vastuullisuuskriteeriparissa (E, S ja G) vastuullisemmin pis-
teytetyn portfolion tuotot ovat sensitiivisempiä kuin matalammin pisteytetyn 
portfolion tuotot. Tulokset ovat linjassa aikaisemman kirjallisuuden kanssa, 
jonka mukaan vastuulliset portfoliot tuottavat enemmän voittoa kuin vähem-
män vastuulliset portfoliot (Verheyden, Eccles & Feiner, 2016). Kaikki oman 
tutkielman alphat saavat positiivisen kertoimen, eli kaikki portfoliot, riippu-
matta matalasta tai korkeasti ESG-luokittelusta, nostavat tuotto-odotuksia. 

Taulukossa 6 on esitetty lääketeollisuuden ja terveydenhoitovälineiden 
valmistuksen portfolioiden alphojen yhtäsuuruuden testaus t-testillä. Taulukos-
sa on esitetty alphojen erotus korkean ja matalan ESG-luokittelun välillä. Tau-
lukon avulla havainnollistetaan portfolioparien keskiarvojen merkitsevyyttä. 
Mikään lääketeollisuuden ja terveydenhoitovälineiden valmistuksen toimialan 
tuloksista ei ole tilastollisesti merkitsevä t-testin mukaan. Myös jokaisen portfo-
lioparin alphojen erotukset ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Taulukon 5 mukaan myös tulosten beta –kertoimissa löytyy systematiik-
kaa. Matalan ESG-luokituksen portfoliot ovat sensitiivisempiä markkinoille, 
kuin vastaavat korkeamman ESG-luokituksen portfoliot. Tulokset ovat päin 
vastaisi toimialan alphan käyttäytymisen kanssa. 

Kokofaktorin (SMB) ja arvofaktorin (HML) beta –kertoimet ovat kaikilla 
portfolioilla negatiivisia. Markkinafaktorin (RMt – Rƒt) beta –kertoimet ovat kai-
killa portfolioilla alphan tapaan positiivisia, ja ainoastaan markkinafaktori saa 
1% merkitsevyystasolla merkitseviä beta –kertoimia kaikilla toimialan portfoli-
oilla. Tämä tarkoittaa sitä, että portfoliotuottoja pystytään merkitsevästi selit-
tämään markkinan liikkeillä. Tulos on linjassa yleisen vastuullisuuskirjallisuu-
den kanssa, jonka mukaan vastuullisten portfolioiden tuotot seuraavat pitkälti 
osakemarkkinoiden tuottojen kehitystä (Cheng, Ionnis & Serafeim, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 
TAULUKKO 5 Regression tulokset – Lääketeollisuuden ja terveydenhoitovälineinen 
valmistus 

  
   Muuttujat  

 Alfa RMt – Rƒt SMB HML 

PharmHRating 0,6061* 
(0,303) 

0,3793*** 
(0,075) 

-0,1053 
(0,139) 

-0,1922 
(0,114) 

PharmLRating 0,2287 
(0,285) 

0,5421*** 
(0,070) 

-0,1449 
(0,131) 

-0,1996 
(0,108) 

PharmHENV 0,4378 
(0,265) 

0,4216*** 
(0,066) 

-0,1437 
(0,122) 

-0,1617 
(0,100) 

PharmLENV 0,0533 
(0,436) 

0,7136*** 
(0,108) 

-0,2775 
(0,200) 

-0,3277 
(0,165)* 

PharmHSOC 0,4458 
(0,301) 

0,4421*** 
(0,074) 

-0,0505 
(0,138) 

-0,2372* 
(0,114) 

PharmLSOC 0,1907 
(0,325) 

0,6245*** 
(0,080) 

-0,2307 
(0,149) 

-0,3475** 
(0,123) 

PharmHGOV 0,5227 
(0,283) 

0,4060*** 
(0,070) 

-0,1366 
(0,130) 

-0,1704 
(0,107) 

PharmLGOV 0,1468 
(0,336) 

0,6733*** 
(0,083) 

-0,1416 
(0,154) 

-0,4683*** 
(0,127) 

 
*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 

 
 
 
TAULUKKO 6 T-testi tulokset - Lääketeollisuuden ja terveydenhoitovälineinen valmis-
tus 

   
 Paired t-test  

 Erotus t-testi 

PharmTotal High-Low 0,3774 0,9073 
(0,3657) 

PharmENV High-Low 0,3845 
 

0,7207 
(0,4722) 

PharmSOC High-Low 0,2551 0,5759 
(0,5655) 

PharmGOV High-Low 0,3759 0,8557 
(0,393) 

  *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 

 
 
Taulukossa 7 esitellään regressioanalyysin tulokset kuljetus- ja varastointitoi-
mialan (myöhemmin kuljetusala) portfolioille. Myös kuljetusalan portfolioiden 
alphoissa löytyy systematiikkaa. Kaikki alphat saavat negatiivisen kertoimen, ja 
ne portfoliot jotka saavat matalan ESG-luokituksen, saavat sensitiivisemmän 
alphakertoimen kuin vastaavat korkean luokituksen portfoliot. Ainoastaan ma-
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talan ympäristövastuun portfolio (TranspLENV) saa muista alphoista poiketen 
1% merkitsevyystasolla (p<0.01) merkitsevän negatiivisen kertoimen. Matalan 
ja korkean ympäristövastuun ESG-luokituksen portfolioiden erotus (Trans-
pENV High-Low) saa myös t-testillä merkitsevän tuloksen (taulukko 8).  

Syy alphojen negatiiviselle kertoimelle löytyy todennäköisesti kyseisen 
toimialan luonteesta. Kuljetusala tuottaa ilmansaasteita ja päästöjä huomatta-
vasti enemmän kuin muut tutkimuksessa mukana olevat toimialat. Etenkin ma-
talan ympäristövastuullisuuden portfolio (TranspLENV) erottuu tämän tut-
kielman tulosten joukosta kaikista sensitiivisimmällä negatiivisella alphalla. 
Kuljetustoimialan tulosten osalta tulokset ovat samasuuntaisia Stanley & Herb 
(2007) kanssa. heidän tutkimuksensa mukaan vastuulliset portfoliot tuottavat 
tarkasteluajanjakson pituudesta riippumatta vähemmän kuin markkinaportfo-
lio. 

Stanley & Herb (2007) perustelevat löydöksen sillä, että vastuullisuus-
luokitteluun perustuva osakepoiminta toteutetaan alkujaankin pienemmästä 
osakejoukosta. Uskon että sama perustelu koskee myös tämän tutkielman löy-
döstä kuljetustoimialan yrityksistä. Portfolioihin valittavat yritykset rajautuvat 
vain kyseisen toimialan keskuuteen, jossa on jo keskimäärin matalamman vas-
tuullisuusasteen omaavia yrityksiä, koska kuljetustoimiala luokitellaan epä-
eettisemmäksi verrattuna moneen muuhun toimialaan. 

Kuljetusalan portfolioiden beta –kertoimissa ei ole kuitenkaan yhtä vah-
vaa systematiikkaa kuin lääketeollisuuden toimialan portfolioiden beta -
kertoimilla. Beta –kertoimet saavat 1 % merkitsevyystasolla merkitseviä kertoi-
mia markkinafaktorin (RMt – Rƒt) osalta. Markkinafaktorin kertoimet ovat korke-
ampia hyvin ESG-luokitelluilla portfolioilla kuin matalasti EGS-luokitelluilla 
portfolioilla. Tämä implikoi sitä, että matalan EGS-pisteen kuljetustoimialan 
yritykset reagoivat sensitiivisemmin markkinan liikkeisiin.  
 Arvo- ja kokofaktorien systematiikka nojautuu pitkältä ainoastaan beta –
kertoimien etumerkkiin. Arvofaktorin beta –kertoimet saavat negatiivisen ker-
toimen, ja kokofaktorin beta –kertoimet saavat positiivisen kertoimen. Poik-
keuksena on matalasti kokonais-EGS-luokiteltu (TranspLRating) portfolio ja 
matalasti hallintotavaltaan luokiteltu (TranspLGOV) portfolio, jotka saavat ko-
kofaktorille negatiivisen beta –kertoimen. 
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TAULUKKO 7 Regression tulokset – Kuljetus ja varastointi 
 

   Malli  

 Alfa RMt – Rƒt SMB HML 

TranspHRating -0,0136 
(0,325) 

1,1505*** 
(0,080) 

-0,2660 
(0,150) 

0,0552 
(0,122) 

TranspLRating -0,5950 
(0,507) 

0,9566*** 
(0,125) 

-0,3182 
(0,233) 

-0,0820 
(0,191) 

TranspHENV -0,0269 
(0,331) 

1,0600*** 
(0,082) 

-0,3638* 
(0,152) 

0,0135 
(0,125) 

TranspLENV -1,2777** 
(0,446) 

0,7936*** 
(0,113) 

-0,3951 
(0,211) 

0,2478 
(0,185) 

TranspHSOC -0,0127 
(0,352) 

0,9441*** 
(0,087) 

-0,4467** 
(0,161) 

0,0523 
(0,133) 

TranspLSOC 0,0108 
(0,374) 

1,0830*** 
(0,106) 

-0,1378 
(0,168) 

0,0589 
(0,155) 

TranspHGOV -0,2763 
(0,343) 

1,1019*** 
(0,085) 

-0,3191* 
(0,157) 

0,1263 
(0,129) 

TranspLGOV -0,1702 
(0,361) 

0,6105*** 
(0,099) 

-0,3839* 
(0,158) 

-0,0848 
(0,151) 

 
*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 

 
TAULUKKO 8 T-testi tulokset – Kuljetus ja varastointi 

   
 Paired t-test  

 Erotus t-testi 

TranspTotal High-Low 0,5814 0,9654 
(0,3359) 

TranspENV High-Low 1,2508 
 

2,2520* 
(0,0258) 

TranspSOC High-Low -0,0235 -0,0458 
(0,9636) 

TranspGOV High-Low -0,1061 -0,2131 
(0,8316) 

   *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 

 
Myös kaivostoiminnan ja louhinnan (myöhemmin kaivosalan) regressioanalyy-
si tuottaa kaikille alan portfolioille negatiiviset alphakertoimet. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kaikki portfoliotuotot liikkuvat päinvastaiseen suuntaan markkina-
portfolion tuottojen kanssa. Alphojen mukaan kaikki matalan ESG-luokituksen 
portfoliotuotot ovat sensitiivisempiä markkinoiden muutokselle kuin vastaavat 
korkean ESG-luokituksen portfoliotuotot. Uskon että alphojen käyttäytyminen 
perustuu kuljetusalan tavoin toimialan luonteeseen. Kaivostoimintaan ja lou-
hintaan liittyy paljon epäeettisyyttä niin työturvallisuuden kuin luonnonmoni-
muotoisuuden turvaamisen osalta. 
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Samoin arvo- ja kokofaktorien beta -kertoimet saavat negatiivisen etumerkin, 
mutta muuta systematiikkaa näiden joukossa ei havaita. Puolestaan markkina-
portfolion betat saavat positiiviset kertoimet, ja kertoimet ovat tilastollisesti 
merkitseviä 1 % merkitsevyystasolla. Näiden beta –kertoimien mukaan mata-
lamman ESG-luokituksen portfoliot reagoivat sensitiivisesti markkinan liikkei-
siin, kuin vastaavat korkean ESG-luokituksen portfoliot. 

Taulukossa 10 esitetyistä portfolioparien alphakertoimien erotuksista 
nähdään, että hallintotavan mukaan luokiteltujen portfolioiden alphoissa on 
suurin ero matalan ja korkean luokituksen välillä. Tulos ei ole kuitenkaan tilas-
tollisesti merkitsevä. 

 
TAULUKKO 9 Regression tulokset – Kaivostoiminta ja louhinta 

 
   Malli  

 Alfa RMt – Rƒt SMB HML 

MiningHRating -0,3072 
(0,520) 

0,5869*** 
(0,110) 

-0,2218 
(0,248) 

-0,1999 
(0,178) 

MiningLRating -0,7153 
(0,780) 

1,6100*** 
(0,191) 

-0,0771 
(0,355) 

-0,3182 
(0,291) 

MiningHENV -0,5528 
(0,379) 

0,5291*** 
(0,084) 

-0,0543 
(0,180) 

-0,1504 
(0,141) 

MiningLENV -0,7418 
(0,804) 

1,6993*** 
(0,197) 

-0,0701 
(0,366) 

-0,3374 
(0,300) 

MiningHSOC -0,2641 
(0,395) 

0,4902*** 
(0,085) 

-0,1138 
(0,182) 

-0,0874 
(0,136) 

MiningLSOC -0,8810 
(0,819) 

1,7257*** 
(0,201) 

-0,1140 
(0,373) 

-0,3094 
(0,306) 

MiningHGOV -0,2511 
(0,255) 

0,4179*** 
(0,063) 

-0,0046 
(0,117) 

0,0046 
(0,096) 

MiningLGOV -1,2269 
(1,021) 

1,8095*** 
(0,248) 

-0,0647 
(0,461) 

-0,1316 
(0,366) 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 
 
TAULUKKO 10 T-testi tulokset – Kaivostoiminta ja louhinta 

   
 Paired t-

test 
 

 Erotus t-testi 

MiningTotal High-Low 0,4081 0,4353 
(0,6639) 

MiningENV High-Low 0,189 
 

0,2126 
(0,8319) 

MiningSOC High-Low 0,6169 0,6785 
(0,4985) 

MiningGOV High-Low 0,9758 0,9272 
(0,3553) 

   *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 
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Taulukossa 11 esitetyissä vähittäiskaupanalan tuloksissa ei ole löydettävissä 
aikaisempien toimialojen kaltaista kertoimien systematiikkaa. Regressioanalyy-
sin tulosten alphoilla on sekä positiivisia että negatiivisia kertoimia, ja näitä löy-
tyy sekä korkean että matalan ESG-luokituksen portfolioilta. Alphan käyttäy-
tyminen selittyy todennäköisesti kyseisen toimialan monimuotoisuudella. Vä-
hittäiskaupanalaan kuuluu muihin toimialoihin verratessa huomattavasti laa-
jempi kirjo erilaisia toimijoita. Vähittäiskaupanalalle kuuluu niin pieniä kioske-
ja, kuin suuria suurmyymäläketjuja, ovelta-ovelle kauppiaita kuin verkostoin-
timarkkinointia harjoittavia yrityksiä. Samoin itse tuotteiden kirjo on vähin-
täänkin yhtä laaja verratessa muihin tutkimuksen toimialoihin. 
 Tutkimustulosten beta –kertoimet ovat kuitenkin kiinnostavampia alpha -
kertoimiin verratessa. Markkinafaktorin beta –kertoimet saavat positiivisen 
etumerkin, ja kertoimet ovat muiden toimialojen tapaan 1% merkitsevyystasol-
taan merkitseviä.  
 
 
TAULUKKO 11 Regression tulokset – Vähittäiskaupanala 

 
   Malli  

 Alfa RMt – Rƒt SMB HML 

RetailHRating 0,0609 
(0,317) 

0,6533*** 
(0,078) 

0,0563 
(0,146) 

-0,2568 
(0,120) 

RetailLRating -0,3558 
(0,369) 

0,6534*** 
(0,091) 

-0,0724 
(0,169) 

-0,1749 
(0,139) 

RetailHENV -0,2737 
(0,375) 

0,8348*** 
(0,092) 

-0,0307 
(0,179) 

-0,3004* 
(0,141) 

RetailLENV 0,2832 
(0,409) 

0,4461*** 
(0,101) 

-0,0524 
(0,187) 

-0,1421 
(0,154) 

RetailHSOC -0,1910 
(0,345) 

0,7822*** 
(0,085) 

-0,0105 
(0,158) 

-0,2994* 
(0,130) 

RetailLSOC 0,0323 
(0,397) 

0,6679*** 
(0,097) 

0,0854 
(0,182) 

-0,1108 
(0,148) 

RetailHGOV -0,1482 
(0,346) 

0,7787*** 
(0,085) 

0,0433 
(0,159) 

-0,3280* 
(0,130) 

RetailLGOV 0,0941 
(0,396) 

0,6388*** 
(0,097) 

0,0381 
(0,182) 

-0,0368 
(0,148) 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 

 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 
TAULUKKO 12 T-testi tulokset – Vähittäiskaupanala 

   
 Paired t-

test 
 

 Erotus t-testi 

RetailTotal High-Low 0,4167 0,8566 
(0,3930) 

RetailENV High-Low -0,5569 
 

-1,0036 
(0,3172) 

RetailSOC High-Low -0,2233 -0,4246 
(0,6718) 

RetailGOV High-Low -0,2423 -0,4608 
(0,6456) 

   *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 

 
Toimialojen välisessä vertailussa kuljetusalan portfolio, joka koostuu matalan 
ympäristövastuullisuuden yrityksistä, reagoi kaikista voimakkaimmin markki-
nan liikkeille. Alphan kerroin saa arvon -1,2777. Alpha on jopa 1,2508 yksikköä 
suurempi kuin vastaava korkean ympäristövastuullisuuden yritysten portfolio 
(taulukko 8). Kuljetusalan alphojen kertoimilla on myös t-testin mukaan suu-
rimmat erotukset portfolioparien väleillä. Portfolioparien erotukset vaihtelevat 
suurimman 1,2508 ja pienimmän 0,189 välillä (taulukko 8). Alphojen keskiha-
jonnat ovat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. 
Matalasti hallintotavaltaan pisteytettyjen kaivostoimialan yritysten portfolio 
(MiningLGOV) saa myös tuloksissa verraten voimakkaan alphakertoimen (-
1,2269). Tätä löydöstä tukee myös Limkriangkrai, Koh & Durand (2017) tulos, 
jonka mukaan hallintotavan perusteella ESG-luokiteltu portfolio tuottaa huo-
mattavasti vähemmän kuin markkinaportfolio. Kaivosalan kaikkien alphojen 
keskihajonnoissa on kuljetusalan alphojen tavoin voimakasta hajontaa. Alpho-
jen keskihajontojen erot vaihtelevat 0,9758 ja 0,189 välillä, kun muiden toimialo-
jen alphojen keskihajonnat pysyttelevät 0,35 suuruisten erotusten ympärillä. 
 Lääketeollisuuden ja vähittäiskaupanalan portfolioparien alphakeskiarvot 
pysyttelevät hyvin lähellä toisiaan. Lääketeollisuudella erot ovat vain suurim-
man 0,3845 ja pienimmän 0,2551 välillä (taulukko 6). Vähittäiskaupanalalla 
portfolioparien alphakeskiarvojen erot vaihtelevat 0,5569 ja 0,2233 välillä (tau-
lukko 12). 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

 
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää yritysten ESG-luokituksen, eli vas-
tuullisuuden, vaikutus yritysten osaketuottoihin. Yritysten vastuullisuutta mi-
tattiin MSCI:n vastuullisuusaineiston avulla, jonka mukaan yritykset luokitel-
laan asteikolla AAA-CCC. Asteikko kuvastaa, kuinka hyvin yritys ottaa toi-
minnassaan huomioon eri vastuullisuustekijät. Vastuullisuustekijöillä tarkoite-
taan esimerkiksi sitä, kuinka hyvin yritystoiminnassa otetaan huomioon päästö-
jen ja hiilijalanjäljen pienentäminen, työntekijöiden turvallisuus ja tasavertainen 
työntekijöiden palkitseminen. Luokitus kertoo, kuinka hyvin yritys menestyy 
näillä eri vastuullisuuden osa-alueille (E, S ja G) (MSCI ESG Research, 2014). 
Tutkielman luvussa 3 esiteltiin tarkemmin MSCI:n vastuullisuusluokitukset. 
 Tutkielmassa tarkasteltavat osaketuotot koostuvat neljän toimialan loga-
ritmisista kuukausituottosarjoista vuosilta 2007-2019. Toimialojen ja ESG-
luokitusten perusteella tutkimusaineiston yritykset jaettiin ryhmiin, eli testatta-
viin portfolioihin, joita tutkimuksessa oli yhteensä 32 kappaletta. Regressio-
analyysi suoritettiin pienimmän neliösumman menetelmällä. Menetelmällä tes-
tattiin Fama & French mallin suorituskykyä, kun vastuullisuusluokitus lisättiin 
yhdeksi selittäväksi tekijäksi portfolioiden muodostamiseen. 
 Tutkimusasetelma on mielenkiintoinen ja ajankohtainen, koska täysin vas-
taavaa ei löydy olemassa olevasta tutkimuskirjallisuudesta, ja koska viimeisen 
vuosikymmenen aikana vastuullinen sijoittaminen on nostanut paljon suosio-
taan. Suosion kasvu johtuu yleisestä vastuullisuuden megatrendistä ja vastuul-
lisuuskysymysten tietoisuuden lisääntymisestä niin kuluttajien kuin sijoittajien 
keskuudessa. Aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta löytyy vuodesta 1970 lähtien, 
ja suurin osa niistä keskittyy vastuullisen sijoittamisen aikaansaamien ylituotto-
jen havaitsemiseen ja analysoimiseen. Jonkin verran löytyy myös tutkimuskir-
jallisuutta, jossa on testattu Fama & French mallin selityskykyä portfoliotuotto-
jen selittämiseen. 

Kuten tutkielman kirjallisuuskatsauksessa todettiin, niin aiheesta löytyy 
paljon toisistaan poikkeavia tutkimustuloksia. Niin Halbritter & Dorfleitner 
(2015) kuin Limkriangkrai, Koh & Durand (2017) mukaan vastuullinen portfolio 
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ei päihitä merkittävästi markkinaportfolion tuottoja. Tämän tutkielman tulokset 
ovat pitkältä linjassa näiden edellä mainittujen tutkimustulosten kanssa. Yhtenä 
syynä on se, että regressioanalyysin alphat eivät saa merkittäviä tuloksia mil-
lään toimialalla.Tutkielman tulosten mukaan myöskään korkean EGS-
luokituksen ja matalan ESG-luokitukset alphoissa ei ole keskenään suuria eroja, 
eli vastuullisuuden tasolla voidaan todeta olevan hyvin pieni, lähes neutraali, 
vaikutus portfoliotuottoihin. 

Tutkielman empiirisen regressioanalyysin mukaan kaikki testatut portfo-
liot saavat 1% merkitsevyystasolla merkittäviä tuloksia markkinafaktorin osalta. 
Tämä löydös on linjassa yleisen tutkimuskirjallisuuden kanssa, jonka mukaan 
vastuullisuusluokitteluun perustuen rakennetut portfoliot käyttäytyvät yhte-
nevästi markkinaportfolion liikkeiden kanssa. Kun markkinat ovat noususuh-
danteessa ja markkinaportfolion tuotot muuttuvat, niin myös tämän tutkielman 
portfoliotuotot reagoivat sensitiivisesti muutoksille. Tuloksissa jää kuitenkin 
epäselväksi se, kuinka suuri osa vastuullisuusluokitteluun perustuvien portfo-
lioiden tuotoista selittyy juuri vastuullisuudella, ja kuinka paljon siitä selittyy 
pelkällä osakemarkkinoiden noususuhdanteella. 

Kiinnostava jatkotutkimus olisikin analysoida kausaliteetin suuntaa ja 
voimakkuutta vastuullisuuden ja osaketuottojen välillä. Uskon, että monet vas-
tuulliset portfoliot ja niiden aikaansaamat ylituotot selittyvät yleisellä osake-
markkinoiden kehityksellä ja osakekurssien nousulla. On kuitenkin hankalaa 
koittaa erottaa vastuullisuustekijä muiden muuttujien joukosta, varsinkin vas-
tuullisuusteeman ollessa melko aihe sijoittamisessa ja sitä koskevassa tutki-
muskirjallisuudessa. 

Tämän tutkielman tulosten perusteella ei voida tehdä suoria johtopäätök-
siä siitä, että vaikuttaako yritysten ESG-luokitus ja vastuullisuus osaketuottoi-
hin. Se, mitä tämä tutkimus kuitenkin toi lisää olemassa olevaan tutkimuskirjal-
lisuuteen, on uutena näkökulmana eri toimialojen väliset erot. SASB Materiality 
Map tarjoaa hyvää informaatiota eri toimialojen vastuullisuudesta ja eri vas-
tuullisuusteemojen vaikutuksista eri toimialoille. Tässä tutkielmassa jalostettiin 
SASB Materiality Mapin tarkoitusta tutkimalla eri vastuullisuusteemojen vaiku-
tuksia toimialojen portfoliotuottoihin.  

Toimialoista kuljetus- ja kaivostoimiala erottui selkeästi sensitiivisimmillä 
portfoliotuotoilla. Etenkin näiden toimialojen ympäristövastuullisuuden perus-
teella rakennetut portfoliot reagoivat kaikista herkimmin markkinan liikkeille. 
Markkinasensitiivisyys selittyy toimialojen luonteella. Molemmat toimialat koh-
taavat potentiaalisesti muita toimialojen keskimääräistä enemmän ympäristö-
vastuullisuutta koskevaa kritiikkiä.  
Lääketeollisuuden toimialan tulokset ovat puolestaan kaikista mielenkiintoi-
simmat, koska lääketeollisuuden portfolioista matalasti vastuullisuusluokitellut 
portfoliot reagoivat sensitiivisemmin ja positiivisemmin markkinan liikkeille, 
kuin vastuullisemmat vastaavan toimialan portfoliot. Lääketeollisuus on kui-
tenkin tämän tutkielman toimialoista kaikista säännellyin, joten tulosten sy-
vempi analysointi vaatisi parempaa tuntemusta toimialan rakenteesta ja yritys-
ten toiminnasta. 
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