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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen tavoitteena on verrata Suomessa myynnissä olevien sijoitusrahastojen riski–
tuotto-suhdetta. Tarkasteltavana on kaksitoista osakerahastoa, viisi yhdistelmärahastoa, viisi 
korkorahastoa ja yksi vipurahasto. Tutkimusperiodina on kahdeksan vuoden jakso vuoden 
1995 alusta vuoden 2002 loppuun. Lisäksi tutkimusperiodi on jaettu kahteen osaperiodiin 
osakekurssien nousun ja laskun mukaisesti. Tutkimuksen lähtöhypoteesina on, että sijoitusra-
hastot eivät pysty vertailuindeksejään parempiin riskikorjattuihin tuottoihin. Hypoteesia tes-
tattiin kolmella perinteisellä mittarilla: Sharpen ja Treynorin mittareilla sekä Jensenin alfalla. 
Vertailuindekseinä ovat osakerahastoille Hex-portfoliotuottoindeksi, Hex-tuottoindeksi sekä 
itse muodostettu kansainvälinen osakeindeksiportfolio. Korkorahastojen vertailuindeksinä on 
Sammon valtiolainaindeksi. Yhdistelmärahastojen vertailuindeksit on muodostettu kumman-
kin Hex- indeksin sekä valtiolainaindeksin avulla painottamalla molempia 50 prosentilla. Ris-
kittömänä tuottona käytetään kolmen kuukauden Euribor-korkoa. Sijoitusrahastojen menes-
tymistä tarkastellaan myös toteutuneiden tuottoprosenttien valossa. 
 
Tutkimuksen alussa käydään läpi melko laajasti aiempaa tutkimusta, jotta tämän tutkimuksen 
tulokset asettuvat luontevammin edeltäjiensä rinnalle. Myös mittareiden teoreettinen tausta 
esitellään lyhyesti. Taustalla olevan Capital Asset Pricing -mallin johtamista tutkimuksen yh-
teydessä ei käydä läpi.  
 
Tutkimuksen tuloksilla on erityistä uutuusarvoa pitkän ja rahastoille haasteellisen tarkastelu-
periodin, aiempia opinnäytteitä laajemman rahastonäytteen sekä kansainvälisen vertailuindek-
sin mukana olon vuoksi. Tulokset eivät ole täysin yksiselitteisiä. Sen sijaan selvästi muita 
paremmin ja huonommin menestyneet rahastot on löydettävissä helposti. Osakerahastoista 
paras on Odin Finland sekä Handelsbanken Nordic ja OP-Delta. Heikoimmin menestyneet 
osakerahastot ovat Handelsbankenin rahastot Japan, Europa ja Pacific sekä Pohjola Euro kas-
vu. Yhdistelmärahastoista parhaiten menestyvät Alfred Berg Optimal ja OP-Tuotto. Heikoin 
on Nordea Optima. Korkorahastojen parhaimpia ovat OP-Euro Obligaatio ja huonoin Carne-
gie Euro Korko. Vertailuindeksi on osakerahastojen tapauksessa keskimäärin kuudennella tai 
seitsemännellä sijalla, yhdistelmärahastoilla jaetulla kolmannella tilalla ja korkorahastoilla 
selvästi paras. Indeksien vaihtaminen ei tuo juurikaan muutosta tuloksiin. Kansainvälinen 
osakeindeksiportfolio ei menestynyt merkittävästi Hex-portfolioindeksiä paremmin. Jos tar-
kastellaan mittareiden keskiarvoja rahastoryhmille, Sharpen mittarin ja tuottoprosenttien mu-
kaan rahastot eivät pystyneet vertailuindeksejään parempiin riskikorjattuihin tuottoihin. Sen 
sijaan Treynorin mittarin ja Jensenin alfan perusteella osake- ja yhdistelmärahastot menestyi-
vät vähintään yhtä hyvin kuin vertailuindeksinsä. 
 
Asiasanat: sijoitusrahasto, riskikorjatut tuotot, sijoitusrahaston suorituskyky 
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1 JOHDANTO 
 
 

1.1 Johdattelua aiheeseen 
 

Suomalainen sijoitusrahastotoiminta on vielä melko nuorta. Ensimmäiset sijoitusrahastot 

aloittivat toimintansa lokakuussa 1987. Sen sijaan kansainvälisesti sijoitusrahastot ovat olleet 

suosittuja jo 1900- luvun alusta saakka. Suomessa sijoitusrahastojen ensimmäiset vuodet olivat 

vaikeita. Talletuskorot olivat poikkeuksellisen korkealla. Syksyn 1987 osakekurssien romah-

dus lisäsi sijoittajien epäileviä asenteita riskipitoisia sijoituksia kohtaan. Lisäksi verokohtelu 

ei ollut suotuisaa rahastosijoitusten kannalta. Kevään 1989 osakkeiden kurssitasosta seurasi 

lähes kolmen ja puolen vuoden tauoton kurssilasku, ja kesti noin viisi vuotta, ennen kuin 

Suomen osakemarkkinat alkoivat kunnolla kasvaa.1   

 

Sijoitusrahastojen tarjoama mahdollinen lisätuotto sijoittajalle on kiinnostanut akateemista 

tutkimusta 1960-luvulta lähtien. Tulokset eivät ole olleet yksioikoisesti tulkittuina kovinkaan 

suosiollisia sijoitusrahastojen kannalta. Huomattava kuitenkin on, että rahastot tarjoavat sijoit-

tajille sellaisia etuja, joita he eivät useinkaan itse pystyisi saavuttamaan. Sijoittajan on mah-

dollista saada itselleen hyvin hajautettu arvopaperisalkku kohtuullisen pienillä rahasummilla; 

tehokas hajautus yhdistettynä asiantunteviin salkunhoitajiin pienentää sijoituksen kokonais-

riskiä. Erityisesti piensijoittajalla ei ole yleensä taloudellisia resursseja tehokkaaseen hajaut-

tamiseen esimerkiksi korkeiden transaktiokustannusten vuoksi. Toisaalta yksittäisellä sijoitta-

jalla ei ole aina tarvittavaa asiantuntemusta tai edes aikaa keskittyä sijoitustoimintaan. 2 Huo-

limatta negatiivisista tutkimustuloksista sijoitusrahastoliiketoiminta voi Suomessa hyvin.  Voi 

kuitenkin kysyä, eikö olisi viisaampaa laittaa rahansa esimerkiksi osakerahaston sijasta indek-

silainaan, kun näyttää siltä, että aktiivisesta salkunhoidosta ei ole sijoittajalle hyötyä. 

 

Suomessa sijoitusrahastojen suosio myös piensijoittajien keskuudessa nousi 1990- luvun lop-

pupuolella merkittävästi. Suurena syynä oli vuosituhannen loppuun ajoittunut pörssikurssien 

poikkeuksellinen nousu, joka houkutti paitsi suoraan osakesijoittamiseen myös sijoitusrahas-

tojen kautta tapahtuvaan osakesijoittamiseen. Informaatioteknologiaan keskittyneiden rahasto-

jen tuotot olivat vuositasolla parhaimmillaan sadan prosentin yläpuolella. Nyttemmin kolmi-
                                                 
1 Kasanen & Kinnunen 1990, s. 230; Heikkilä 1993, s. 107; Pätäri 2000, s. 2. 
2 Heikkilä 1993, s. 107. 
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sen vuotta jatkuneen kurssilaskun aikana korkorahastojen suosio on lisääntynyt. Markkinako-

rot ovat laskeneet, ja keskipitkän- sekä pitkän koron rahastojen tuotot ovat olleet hyviä. To i-

saalta lyhyen koron rahastot ovat nousseet varteenotettavaksi vaihtoehdoksi perinteiselle ti-

lisäästämiselle alhaisen riskinsä vuoksi.  

 

Sijoittajien hyödyksi tai haitaksi sijoitusrahastojen sekä niitä tarjoavien instituutioiden määrä 

on kasvanut jatkuvasti. Monet tekevät sijoituksensa tunnesiteiden tai tavan mukaan tiettyyn 

rahastoyhtiöön eivätkä kilpailuta tai vertaile rahastoja millään tavalla. Pro gradu -työssäni 

pyrin asettamaan tutkimani sijoitusrahastonäytteen järjestykseen rahastojen suorituskyvyn 

perusteella. Välittömästi eteen nousee myös kysymys siitä, kertovatko menneet tuotot mitään 

tulevaisuuden tuotoista. Usein sijoitusrahastorahasto valitaan sen perusteella, miten rahasto ja 

sen salkunhoitaja ovat suoriutuneet aiemmin. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan 

aktiivisella salkunhoidolla ei voida saavuttaa parempia tuottoja kuin passiiviseen markkinain-

deksiin sijoittamisella. Tästä seuraa, että hyvä menestys ei ole välttämättä tae tulevasta me-

nestymisestä, vaan kysymys saattaa olla pikemminkin hyvästä tuurista.3  

 

Sijoitusrahastojen suorituskyky -aihetta on tutkittu paljon erityisesti Yhdysvalloissa. Mittarit 

ja menetelmät eivät pohjimmiltaan ole muuttuneet paljoakaan vuosikymmenien saatossa. Itse 

tutkimusliiketoiminta on levinnyt akateemisista piireistä laajemmallekin, ja paikoin tutkimus-

ten teko on muuttunut journalistien tarjoamaksi viihteeksi, joka voi helposti johtaa amatööris i-

joittajia harhaan. 4 Myös Suomessa aiheeseen on tartuttu viime vuosina jonkin verran. Jyväs-

kylän yliopistossa aiheesta on tehty kaksi pro gradu -tutkielmaa. Henri Ågrenin tutkielma 

valmistui vuonna 1997 ja Ulla Schadewitzin vuonna 2000.5   

 

Rahastojen suoristuskyvyn jatkuvuutta on tutkittu useammassakin tutkimuksessa.6 Menetel-

miä on useampia, mutta yksi vaihtoehto on esimerkiksi laskea rahastonäytteelle yhteistuotto 

jokaiselle tarkasteluvuodelle ja tulkita mediaanituottoa parempaan tuottoon pystyneet rahastot 

hyviksi (winners) ja sitä huonomman tuoton ansainneet huonoiksi (loosers). Tutkimusten tu-

losten mukaan mennyt tuotto on hyödyllinen apuväline, kun tulevaa menestystä arvioidaan. 
                                                 
3 Ibbotson 1996, s. 50. Ks. myös Hurri 2002, s. 14–15. 
4 Pätäri 2000, s. 1–2. 
5 Esittelen aiemman kirjallisuuden myöhemmin. 
6  Kts. esim. Goetzmann & Ibbotson 1994 ja Ibbotson 1996. Metodit ovat näissä samankaltaisia, mutta edellises-
sä tarkasteluperiodi on vuodet 1976–1988 ja näyte 258 rahastoa, kun taas jälkimmäisessä tarkasteluperiodi on 
vuodet 1976–1995 ja näyte 183 rahastoa. Aihetta on tutkinut myös Kahn & Rudd 1995 ja he ovat saaneet niin 
ikään vahvistusta rahastojen suoristuskyvyn jatkuvuudelle, ks. esim s. 51. Samassa artikkelissa luetellaan run-
saasti tutkimusta, joka on päätynyt erilaisiin lopputuloksiin, s. 43–44. 
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Samankaltaiseen tulokseen on päästy laskemalla niin nettotuottoja kuin Jensenin alfojakin. 

Rahastoilla, joilla varianssi on suurempi, ilmiö näkyy vielä selvemmin kuin pienivarianssisilla 

rahastoilla. Niin sanotut voittajarahastotkin pystyvät vertailuindeksiään (Standard & Poor’s 

500) parempaan suoritukseen vain noin puolessa tapauksista.7   

 

Eero Pätäri tutkii väitöskirjansa kolmannessa osassa sijoitusrahastojen suorituskyvyn jatku-

vuutta. Hänen mukaansa menneellä suorituskyvyllä on pakko olla jotakin hyötyä ja arvoa tu-

levaisuutta arvioitaessa, sillä muuten jatkuvasti laajentuva ex post -tutkimus ei olisi lainkaan 

mielekästä. Kaiken kaikkiaan tulokset ovat hyvin ristiriitaisia. Jatkuvuutta on lähinnä lyhyellä 

aikavälillä. Usko menneen suorituskyvyn ennustekykyyn on kuitenkin pitänyt pystyssä laaje-

nevan sijoitusrahastotutkimuksen. 8 Kaiken kaikkiaan tutkimusten tuloksena voinee todeta sen, 

että mennyt suoriutuminen ei ole kovinkaan vahva tae siitä, että aiemmin hyvin menestynyt 

rahasto menestyy jatkossakin hyvin.9 Epäilemättä on kuitenkin mielekästä laittaa rahastoja 

paremmuusjärjestykseen paitsi tuottomielessä myös riski–tuotto -mielessä. Erityisesti mielen-

kiintoa lisää viime vuosien tapahtumat Suomen markkinoilla.  

 

1.2 Tutkimuksen lähtökohdat 
 

Käytän tutkimuksessani kolmea eri menetelmää sijoitusrahastojen riskikorjattujen tuottojen 

selvittämiseksi: Treynorin ja Sharpen mittareita sekä Jensenin alfaa. Lisäksi vertailtavaksi 

tulevat rahastojen hallinnointipalkkioilla vähennetyt prosentuaaliset tuotot. Totta tietysti on, 

että tavallisen sijoittajan saattaa olla vaikea ymmärtää, mitä mittareiden antamat tulokset lop-

pujen lopuksi kertovat.10 Toisaalta kaikki mittarit ovat saaneet osakseen voimakasta kritiikkiä 

ja jokaiselle mittarille on myös omat puolestapuhujansa, joten yksiselitteisesti parasta mittaria 

ei voi nimetä. Yksi olennaisin ero mittarien välillä on niiden käyttämä määritelmä riskille. 

Sharpen mittarissa riskiä kuvataan keskihajonnan avulla. Treynorin mittarissa sekä Jensenin 

alfassa riskiä kuvaa rahaston beeta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että riskin mittaamistavalla 
                                                 
7 Goetzmann & Ibbotson 1994, s. 18; Ibbotson 1996, s. 56. 
8 Erittäin kattava kirjallisuuskatsaus aiempiin tutkimuksiin suorituskyvyn jatkuvuus -aiheesta, ks. Pätäri 2000, s. 
143–164. En käsittele aihetta sen enempää, sillä se ei liity graduni keskeisimpään aihepiiriin. Ks. myös Sharpe 
1994, s. 49. 
9 Lehtihaastattelussa Thomas Sandvall kuitenkin painottaa, että historia toistaa itseään rahastojen tapauksessa. 
Aiemmin hyvin menestynyt rahasto menestyy hyvin myös jatkossa. Sandvallin tutkimus tosin ylettyy vain vuo-
teen 2000 asti, joten siinä ei ole mukana pörssikurssien laskun aikaa. Tuisku 2001, s. 30. 
10 Tähän ongelmaan esimerkiksi on kehitetty mittari Risk-Adjusted Performance (RAP), jonka tulokset ovat 
samat kuin Sharpen mittarilla, mutta ne saadaan peruspisteinä, joita on helpompi tulkita. Ks. Modigliani & Mo-
digliani 1997, s. 46 ja 52. 
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ei ole juurikaan vaikutusta tuloksiin. 11 Tämä jää oman tutkimukseni kohdalla nähtäväksi. 

Vaikka käyttämiäni mittareita on kritisoitu paljon, ne ovat edelleen käytetyimmät apuvälineet 

arvioitaessa portfolioiden ja sijoitusrahastojen suorituskykyä. 

 

Erityisesti Treynorin mittaria ja Jensenin alfaa laskettaessa on olennaista määritellä sopiva 

vertailuindeksi rahastolle. Sijoitusrahastotutkimusten alkuvaiheesta lähtien on käyty keskuste-

lua siitä, mikä olisi sopiva vertailuindeksi. Capital Asset Pricing -malli edellyttää ns. markki-

naportfolion käyttöä. Tällaista portfoliota ei luonnollisestikaan ole olemassa, joten se joudu-

taan korvaamaan parhaalla mahdollisella vaihtoehtoisella salkulla tai markkinaindeksillä. 

Suomessakin sijoitusrahastotutkimusten alkuajoista lähtien on keskusteltu siitä, mihin sijoi-

tusrahaston suorituskykyä pitäisi verrata. 1980- ja 1990- lukujen vaihteessa korkorahastoja 

verrattiin suoraan osakerahastoihin, jolloin osakekurssien laskun aikana korkorahastojen sal-

kunhoitajat osoittivat ”hyvää sijoitustaitoa”. Samoin suora tuottojen vertailu oli suositeltavaa 

ilman riskikorjausta.12  Nämä toimintatavat ovat nykyhetkestä katsottuna erittäin kyseenalai-

sia. Täysin tasa-arvoista rahastojen vertaaminen vertailuindeksiin ei ole, sillä indeksiin ei si-

sälly säilytys-, salkunhoito- ja kaupankäyntikuluja.13 

 

Omassa tutkimuksessani saan aiempiin tutkimuksiin verrattuna erinomaisella tavalla vangittua 

Suomen ja kansainvälistenkin osakemarkkinoiden poikkeuksellisen nousuperiodin sekä la s-

kuperiodin. Tarkastelujaksoni vuoden 1995 alusta vuoden 2002 loppuun on kokona isuudes-

saan sen verran pitkä ja rahastoille haasteellinen, että johtopäätöksiä niiden menestymisestä 

on mahdollista tehdä. Vuoden tai kahden toiminta ei kerro vielä mitään esimerkiksi salkun-

hoitajan ammattitaidosta; tämän vuoksi en ole kelpuuttanut tutkimukseeni mukaan alle kah-

deksan vuotta toimineita rahastoja. Suomalaisten vertailuindeksien rinnalle otan työhöni mu-

kaan itse muodostamani kansainvälisen osakeindeksiportfolion, jolloin osakerahastojen osalta 

vertailuja tuloksissa voidaan tehdä myös benchmarkin näkökulmasta. Tämä tuo kokonaan 

uuden näkökulman moniin edeltäviin tutkimuksiin nähden. Kansainvälinen osakeindeksiport-

folio on vakaampi kuin Nokia-painotteinen Hex- indeksi, tosin käytän tutkimuksessani suoma-

laisena benchmarkina Hex- indeksin lisäksi Hex-portfolioindeksiä, jossa yksittäisen yhtiön 
                                                 
11 Ks. esim. Pätäri 2000, s. 9.  
12 Unitaksen rahastoyhtiön toimitusjohtajan Kim Lindströmin mukaan rahastojen menestymisen toteamiseksi ei 
tarvittu monimutkaisia ja vieraita laskentamalleja. Pelkkä prosenttilaskun tuntemus riitti. Hänen mukaansa Kas-
vu-SYP oli ylittänyt tuotoiltaan vuosina 1991–1992 Hex-indeksin lähes 30 prosenttiyksiköllä. Riskistä Lind-
ström ei puhunut mitään. Ks. Lindström 1992, s. 52; Kasanen & Kinnunen 1992, s. 67; Lindström & Angervuo 
1992, s. 71. 
13 Möttölä 2002, s. D1. Tämä tietysti vaikeuttaa indeksiä parempien tuottojen saavuttamista, kun rahaston tuo-
toista on automaattisesti vähennetty keskimäärin 1,0–2,5 prosentin säilytys- ja hallinnointipalkkiot. 



5  

paino on rajattu kymmeneen prosenttiin. Kansainvälinen vertailuindeksi osakerahastoille on 

tarpeen myös rahastojen laajan näytteen vuoksi, sillä tutkimuksessani on mukana monia eri 

maantieteellisille alueille sijoittavia rahastoja. Esimerkiksi aiemmin Jyväskylän yliopistossa 

tehdyissä pro gradu -töissä näitä ei ole otettu mukaan analyyseihin. Aiemmissa graduissa osa-

kerahastojen vertailuindeksinä on ollut jompikumpi edellä mainituista suomalaisista osakein-

dekseistä. Alkuperäisdatan saatavuusongelmien vuoksi yhdistelmä- ja osakerahastoille vas-

taavaa kansainvälistä vertailuindeksiä ei ole vo itu muodostaa. 

 

Sijoitusrahastolle vaihtoehtoista sijoitusta kuvaa täydellisimmillään markkinaindeksi, joten 

olisi sijoitusrahastojen kannalta suotavaa, että tuotto olisi aktiivisen salkunhoidon myötä in-

deksiä parempaa. Toisaalta tutkimuksessani nähdään, tuoko kansainvälinen hajauttaminen 

sijoittajalle jonkinlaista lisäarvoa. Lähtökohtaisesti rahastojen suorituskyvyn pitäisi olla pa-

rempi kotimaiseen indeksiin nähden, sillä kansainvälisen hajautuksen pitäisi tehdä kansainvä-

lisestä indeksistä suorituskyvyltään parempi. Hex-portfolioindeksin käyttöä on perusteltu sil-

lä, että sen painorajoitus on yhtenevä sijoitusrahastojen yksittäisen sijoituskohteen maksimi-

määrän kanssa. To isaalta tavallisen Hex- indeksin käyttöä voisi puolustaa sillä, että se kuvaa 

paremmin sijoitusrahastolle vaihtoehtoista passiivista indeksisijoittamista (suomalainen 

markkinaportfolio) sellaisena kuin suomalaiset vinoutuneet markkinat todellisuudessa ovat. 

Itse käytän kotimaisten osakemarkkinoiden kuvaamisessa ensisijaisena indeksinä Hex-

portfolioindeksiä, ja painorajoittamaton Hex-indeksi toimii vertailumateriaalina. 

 

Tutkimukseni pääongelma on, minkälainen tutkimieni sijoitusrahastojen paremmuusjärjestys 

oli tarkasteltavalla periodilla. Olennaista on saada selville, vaikuttaako riskin huomioiminen 

rahastojen paremmuusjärjestykseen. Tai toisaalta, onko valitulla mittarilla merkitystä lopputu-

loksen kannalta? Antavatko eri mittarit erilaisia järjestyksiä? Keskeinen osa tutkimusta on 

myös rahastojen tuoton arviointi suhteessa vertailuindeksiin. Kuinka sijoitusrahastot ovat suo-

riutuneet vertailuindeksiinsä nähden? Onko indeksin valinnalla merkitystä lopputuloksen 

kannalta? Nollahypoteesini on, että sijoitusrahastot eivät ole pystyneet vertailuindeksiään pa-

rempaan tuottoon tarkasteluperiodilla. Tarkastelen myös koko periodin rinnalla kahta osape-

riodia, joista ensimmäinen käsittää ennen kaikkea osakkeiden kurssinousun ja toinen kurssi-

laskun. Mielenkiintoista on nähdä, pystyykö parhaisiin tuottoihin nousujaksolla yltänyt rahas-

to myös suojautumaan kurssien laskulta.  
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Tutkimukseni rakenne on seuraava. Johdantoluvun lopuksi määrittelen hieman tarkemmin, 

mikä sijoitusrahasto on. Luvussa kaksi esittelen aiempaa kirjallisuutta. Osan tutkimuksista 

käyn läpi melko tarkkaan, sillä omat tulokseni asettuvat paljon luontevammin edeltäjiensä 

rinnalle, kun totean niistä muutakin kuin tulokset. Lisäksi tutkimushistorian tulosten koko 

totuus ei ole se, että rahastot ovat suoriutuneet huonosti. Tutkimuksista käy ilmi muunkinlai-

sia tuloksia sekä myös erilaisia mittaustapoja ja näkökulmia. Kaikki nämä rikastuttavat myös 

omaa lähestymistapaani. Tutkimukseni sisällöllisen annin vuoksi muista tutkimuksista tulevat 

tulokset ovat tärkeitä, vaikka en kaikkia niitä pystykään kommentoimaan. Aluksi esittelen 

pioneeritutkimukset, joiden jälkeen käyn läpi sekä ulkomaisia että suomalaisia tutkimuksia. 

Monien sijoitusrahastoaiheesta aiemmin tehtyjen töiden puute on ollut tutkimushistorian puut-

teellinen läpikäynti. Luku kolme sisältää työni kannalta olennaisen teoreettisen sisällön. Käyn 

lyhyesti läpi Capital Asset Pricing -mallin teoriaa. En aio johtaa mallia matemaattisesti, sillä 

johtaminen on löydettävissä rahoitusteorian oppikirjoista ja esimerkiksi molemmista edellä 

mainituista Jyväskylän yliopistossa kirjoitetuista pro gradu -töistä. Esittelen myös käytettävät 

mittarit tarkemmin sekä käyn läpi lyhyesti niihin kohdistettua kritiikkiä sekä puoltavia mieli-

piteitä. Kommentoin myös suorituskyvyn mittaamisen luotettavuuden ongelmia. Luvussa ne l-

jä esittelen käyttämäni alkuperäismateriaalin. Luvussa viisi käyn läpi empiiriset tulokset.  Lo-

pussa teen tiivistetyn yhteenvedon saamistani tuloksista ja kommentoin lyhyesti myös sitä, 

miten tutkimukseni tulokset asettuvat aiemmin saatujen rinnalle. 

 

1.3 Mikä sijoitusrahasto on? 
 

Määritelmällisesti sijoitusrahasto on sijoittajien yhteenliittymä, jolla ei ole ennalta määrättyä 

kiinteää pääomaa. Rahaston pääoma vaihtelee päivittäin ostettujen ja myytyjen rahasto-

osuuksien vaikutuksesta. Rahastojen hallinnasta vastaavat rahastoyhtiöt.14 Sijoitusrahasto 

voidaan määritellä myös hieman toisesta näkökulmasta; sijoitusrahasto on portfolio osakkeita, 

joukkovelkakirjoja tai muita sijoituskohteita, jotka on hankittu sijoittajaryhmän nimiin ja joita 

hallitsee ammattimainen investointiyhtiö tai rahoituslaitos. Jokainen asiakas on oikeutettu 

osuutensa mukaiseen osaan rahastosta ja toisaalta jokainen voi myydä osuutensa markkina-

hintaan milloin tahansa.15 

 

                                                 
14 Kytönen et al. 1993, s. 12. 
15 Bodie & Merton 2000, s. 51–52. 
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Sijoitusrahastoja voidaan luokitella monella tavalla. Eräs yleisesti käytetty luokittelu perustuu 

rahastojen voitonjakopolitiikkaan. 16 Tuottorahasto pyrkii jakamaan rahasto-osuuksien omista-

jille mahdollisimman suuren voitto-osuuden samalla riskiä minimoiden. Kasvurahaston tavo i-

te on sijoitusrahasto-osuuden arvon kasvattaminen, joten vuotuista voittoa ei jaeta osuuden-

omistajille. Kasvurahaston sijoitukset kohdistetaan sellaisiin osakkeisiin, joilla on kasvupo-

tentiaalia pitkällä aikavälillä. Arvonnousuun pyritään myös aktiivisella arvopaperikaupalla. 

Sekarahaston pyrkimys on sekä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa että jakaa vuosittain voitto-

osuus omistajille. Sijoitusrahastot voivat keskittyä myös tiettyyn toimialaan, esimerkiksi me t-

sä- tai lääketeollisuuteen. Tuotto- ja kasvurahaston käsitteillä ei ole suurtakaan merkitystä, 

sillä yleensä rahastoista on tarjolla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia riippumatta rahaston sijoi-

tuspolitiikasta. 

 

Myös rahaston sijoituskohteisiin perustuva jaottelu on yleinen. 

 

Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa lyhytaikaisiin (laina-aika keskimäärin alle vuosi) 

korollisiin valtion tai pankkien korkoinstrumentteihin. Näiden rahastojen tavoitteena on 

yleensä pitkällä aikavälillä ylittää kolmen kuukauden Euribor-koron tuotto. 

 

Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (yli vuosi) joukkovelkakirja-

lainoihin, ja usein etusija annetaan valtion ja kuntien lainoille. Mahdollisten äkillisten rahas-

ton arvoon vaikuttavien muutosten varalta salkkua suojataan johdannaissopimuksilla. Keski-

pitkän koron rahastoissa on sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia korkosijoituksia. 

 

Yhdistelmärahasto voi olla tuotto- tai kasvurahasto. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osak-

keisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin ja vaihtavat markkinatilanteen mukaan sijoitusten 

painopistettä. Näissä rahastoissa korko- ja osakemarkkinoiden muutoksista johtuva riski on 

pienin. Rahastot käyttävät johdannaisia tavallisesti vain salkun suojaukseen. Käytännössä 

rahastojen ennalta ilmoitettu osakepaino voi vaihdella paljonkin. Neljäsosan osakepainolla 

rahasto käyttäytyy täysin eri tavalla kuin 75 prosentin osakepainolla.17 

 

                                                 
16 Kytönen et al. 1993, s. 14. 
17 Esimerkiksi Sampo Rahastoyhtiön Sampo Kompassi 25 ja Sampo Kompassi 75, joista edellisessä on osakkeita 
25 prosenttia ja jälkimmäisessä 75 prosenttia. 
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Osakerahastot ovat usein kasvurahastoja ja niiden tavoitteena on mahdollisimman suuri ar-

vonnousu, johon pyritään myös käymällä aktiivista arvopaperikauppaa. Arvopaperisijoitusten 

suojaamiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi rahastot käyvät kauppaa myös johdannais-

markkinoilla. 

 

Vipurahastot (riskirahastot) käyttävät aktiivisesti johdannaisia salkunhallintaan ja lisätuotto-

jen hankkimiseen. Riskiä ottamalla vipurahastot tähtäävät tuottojen kasvattamiseen. 

 

KUVIO 1  Sijoitusrahastojen riski–tuotto-odotus –suhde. 

 

 

 Tuotto-odotus 

      

             Riskirahasto 

    Osakerahasto 

             Yhdistelmärahasto 

   Pitkän koron rahasto 

              Lyhyen koron rahasto  

    

     Riski 

 

 

Kuviossa 1 esitettyyn sijoitusrahastojen luokitteluun liittyy olennaisesti riskin käsite. Käsit-

teellisellä tasolla riski täytyy erottaa epävarmuudesta. Epävarmuutta esiintyy aina, kun ei tie-

detä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Riski taas vaikuttaa aina yksilön hyvinvointiin. Epäva r-

muus on välttämätön muttei riittävä ehto riskille. Sijoitusten riskiä voi vähentää riskinhallin-

nalla, jonka yksi keino on siirtää riskiä muille. Tämä taas onnistuu hajauttamalla, joka liittyy 

läheisesti sijoitusrahastotoimintaan. 18 Epäsystemaattinen riski on ominainen jokaiselle arvo-

paperille ja se voidaan eliminoida hajauttamalla. Systemaattinen riski taas liittyy markkino i-

hin kokonaisuudessaan. 19 Pätäri lähtee riskin määrittelyn kahdesta vaihtoehtoisesta näkökul-

masta. Riski voidaan ajatella tuoton volatiliteettina tai toisaalta todennäköisyytenä epäonnis-

                                                 
18 Riskistä ja riskienhallinnasta  Bodie & Merton 2000, s. 256–257 ja 264–266. 
19 Ks. Esim. Treynor 1965, s. 63–64 ja Brealey & Myers 1996, s. 156. 
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tua tietyn tavoitteen saavuttamisessa.20 Volatiliteettia ei voi pitää pelkästään negatiivisena 

asiana, sillä suuri volatiliteetti saattaa olla toivottua, kun kurssit kehittyvät positiiviseen suun-

taan. 

 

Sijoitusrahastotoimintaan liittyvät sekä salkun että arvopapereiden analyysi läheisesti. Salkku-

analyytikko muuntaa ennusteet arvopaperien menestymisestä ennusteiksi koko portfolion me-

nestymisestä sekä valitsee mahdollisista portfolioista ne, jotka ovat tehokkaita. Arvopape-

rianalyytikko tarjoaa ennusteet arvopapereiden tulevasta suorituskyvystä. Lopulta sijoittaja 

valitsee tehokkaista portfolioista itseään eniten kiinnostavan. Päätökseen vaikuttavat esimer-

kiksi salkun odotettu tuotto ja sijoittajan riskiprofiili. Rahaston on itse valittava esimerkiksi 

riskitasonsa ja sen jälkeen pyrittävä tekemään kauppaa riskiprofiililtaan samankaltaisten sijoit-

tajien kanssa. Tärkeää olisi löytää väärin hinnoiteltuja arvopapereita, jolloin tuottoa pystyttäi-

siin kasvattamaan esimerkiksi vertailuindeksin yläpuolelle. Täydellisten markkinoiden tapauk-

sessa väärinhinnoiteltuja arvopapereita ei olisi, joten sijoitusrahastolle jäisi vain hajautustehtä-

vä.21 

 

Riskitasoltaan yhtenevien rahastojen tuotto toisiinsa nähden saattaa vaihdella ajan myötä. 

Tuottojen vaihtelu saattaa johtua tietoisen riskitasosta poikkeamisen vuoksi tai salkkuun liit-

tyvän riskin virheellisen arvioinnin vuoksi. Toisaalta keskimääräiset tuotot voivat olla erilai-

set, vaikka vaihtelu olisikin samanlaista. Tämä saattaa johtua salkunhoitajien kyvyttömyydes-

tä hajauttaa salkku tehokkaasti tai etsiä ja löytää väärin hinnoiteltuja arvopapereita. Toisaalta 

rahasto, joka etsii aktiivisesti väärin hinnoiteltuja arvopapereita, saattaa tuottaa passiivisem-

paa rahastoa huonommin, sillä aktiivinen salkunhallinta aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.22 

Kuitenkin aktiivinen salkunhallinta on nimenomaan sijoitusrahastojen olemassa olon peruste-

lu, ja aktiivisen salkunhallinnan kautta pyritään lisätuottoihin passiiviseen sijoittamiseen näh-

den. 

 

 

 

                                                 
20 Pätäri 2000, s. 4–6. Kirjoittaja siteeraa useita riskistä kirjoittaneita tutkijoita. 
21 Sharpe 1966, s. 120 ja 127. 
22 Sharpe 1966, s. 120–121. 
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2 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 
 

 

2.1 Pioneerit Treynor, Sharpe ja Jensen 
 

Jack L. Treynor tutkii yhdysvaltalaisten sijoitusrahaston tuottoja vuosina 1953–1962. Treynor 

kehittelee riskin huomioon ottavaa tuottomittariaan vaiheittain. Mittari lähtee liikkeelle siitä, 

että rahaston odotettu tuotto suhteutetaan sopivaan markkinatuoton keskiarvoon.  Treynor 

käyttää Dow-Jones Industrial Average - indeksiä. Graafisesti tarkasteltuna rahastojen riskin ja 

tuoton suhteesta muodostuu ns. karakteristinen suora; vaikka rahastojen tuotot Treynorin tar-

kastelemalla periodilla vaihtelevat, karakteristinen suora voidaan piirtää. Suora säilyttää muo-

tonsa pitkällä aikavälillä riippumatta lyhyen aikavälin vaihteluista rahastojen tuotoissa. To i-

saalta, jos suoraa ei saada piirrettyä, rahaston salkku on tehottomasti hajautettu eikä epäsys-

temaattista riskiä ole eliminoitu. Syynä voi olla myös se, että salkunhoitaja on ottanut näke-

mystä markkinoiden tulevasta kehityksestä. Treynorin näytteen 54:stä amerikkalaisesta rahas-

tosta neljä viidestä sijoittuu riski–tuotto -profiililtaan karakteristiselle suoralle.23  

 

Karakteristisen suoran kulmakerroin toimii riskin mittarina; loiva suora viestii siitä, ettei ra-

hasto ole herkkä markkinoiden arvonmuutoksille. Treynor pitää kulmakerrointa parempana 

riskitason mittarina kuin esimerkiksi epätarkkoja käsitteitä yhdistelmärahasto tai kasvurahas-

to. Treynor itse on havainnut rahastoilla volatiliteetteja (kulmakertoimia) yhden kolmasosan 

ja kahden välillä. Karakterististen suorien avulla rahastoja voi myös vertailla keskenään tai 

verrata yhden rahaston tuoton kehittymistä ajan kuluessa. Jos kahdella rahastolla on sama 

suoran kulmakerroin, koordinaatistossa ylempänä olevan suoran rahasto on suorituskyvyltään 

alempana olevaa parempi. Toisaalta, jos rahaston oma suora ajan kuluessa siirtyy ylemmäksi, 

sen suorituskyky on parantunut. Tutkimuksensa lopussa Treynor esittää mittarinsa matemaat-

tisesti. Mittarina toimii karakteristisen suoran kulman tangentti. Tämä saadaan jakamalla ra-

haston tuoton ja riskittömän tuoton erotus volatiliteetilla. Volatiliteettia kuvaa Treynorin ta-

pauksessa karakteristisen suoran kulmakerroin. 24 Jatkossa käytän nimenomaan Treynorin mit-

tarin matemaattista muotoa. Karakteristisia suoria en piirrä. 

 

                                                 
23 Vaaka-akselille asetetaan markkinoiden tuotto ja pystyakselille rahaston tuotto. Ks. tarkemmin Treynor 1965, 
s. 64–66, 70. 
24 Treynor 1965, s. 66–67, 69–70. 
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William F. Sharpe aloittaa tutkimuksensa toteamalla, että viime vuosina on tapahtunut merkit-

tävää edistystä portfolion valinnan (Markowitz), pääomahyödykkeiden hinnoittelun (Sharpe) 

ja osakemarkkinoiden hintojen käyttäytymisen (Fama) alueilla. Omassa tutkimuksessaan 

Sharpe ottaa lähtökohdakseen Treynorin vuotta aiemmin julkaistun tutkimuksen ja lähtee ja-

lostamaan Treynorin ajatuksia eteenpäin. 25  

 

Sharpe tutkii 34:ää sijoitusrahastoa aikavälillä 1954–1963. Rahastojen tuotoista on vähennetty 

hallintopalkkiot, jotka vaihtelevat 0,25 ja 1,5 prosentin välillä. Tulosten mukaan paremmin 

tuottaneilla rahastoilla volatiliteetti on vähemmän tuottaneita suurempaa. Riskin ja tuoton 

suhde on niin ikään lineaarinen ja tilastollisesti merkitsevä, joten CAP-mallin ennuste täyttyy. 

Sharpe kehittelee myös omaa mittaria riskin ja tuoton suhteuttamiselle. Hän nimeää sen R/V-

suhteeksi.26 Sharpen laskelmat tuottavat R/V-suhteelle arvoja 0,43:n ja 0,78:n välillä. Korko-

tasona hän käyttää kolmen prosentin korkoa. Sharpe laskee mittarinsa arvot myös vuosien 

1944–1953 välille, jolloin korkotasoa kuvaa 2,5 prosentin korko.  Tulos näyttää melko vah-

vasti, että huonosti ensimmäisellä periodilla menestyneet rahastot menestyvät huonosti myös 

seuraavalla periodilla, vaikka mennyt suorituskyky ei ole ainakaan paras keino arvioida tule-

vaa kehitystä.27 

 

Jaksolla 1954–1963 sijoitusrahastojen salkut ovat olleet tehokkaasti hajautettuja, joten Trey-

norin kehittelemä mittari sekä Sharpen R/V-suhde antavat samankaltaisia tuloksia. Sharpe 

arvelee, että Treynorin mittari sopisi paremmin tulevaisuuden suorituskyvyn ennustamiseen 

kuin menneisyyden menestymisen arviointiin. Syynä tähän on se, että mittari ei pysty vangit-

semaan volatiliteettia, joka johtuu hajautuksen puuttumisesta. Sharpe näyttää oletuksensa to-

teen empiirisestikin. Loppujen lopuksi Sharpe toteaa, että Treynorin mittari on täysin verrat-

tavissa R/V-suhteeseen. 28   

 

Sharpe toteaa tutkimuksessaan myös, että halvemman kulurakenteen rahastot tuottavat pa-

remmin kuin kalliimmat. Toisaalta suuret rahastot ovat hieman parempituottoisia kuin pienet. 

Tutkimuksensa lopussa Sharpe ottaa vertailtavaksi vielä markkinaportfolion, jota kuvaa kol-
                                                 
25 Sharpe 1966, s. 119. 
26 Reward-to-Variability: osoittaja on rahaston vuotuisen tuoton ja korkotason erotus ja nimittäjä on keskimää-
räisen vuotuisen tuoton keskihajonta eli riskin mittari. Ks. Sharpe 1966, s. 123. 
27 Sharpe 1966, s. 122–127. Omassa tutkimuksessani on Sharpen tapaan mielenkiintoista tarkastella, onko nou-
superiodilla hyvin suoriutuneet rahastot selvinneet myös laskuperiodista kunnialla. Samoin kysymys korkean 
volatiliteetin suhteesta hyviin tuottoihin on kiinnostava. Epäilemättä laskevien kurssien periodilla korkea volati-
liteetti ei ole pelkästään hyvä asia. 
28 Sharpe 1966, s. 128–131. 
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mestakymmenestä arvopaperista koostuva Dow-Jones Industrial Average. Tulokset hieman 

vääristyvät, sillä kaikkia kuluja ei ole otettu huomioon. Toisaalta rahastojenkaan myyntipalk-

kioita ei ole huomioitu, joten molempien tulokset ovat hieman liian hyviä. Markkinaindeksin 

R/V-suhde saa arvon 0,667 vuosivälillä 1954–1963. Rahastonäytteelle vastaava arvo on 

0,633. Yksitoista rahastoa saa suuremman R/V-suhteen arvon kuin markkinaindeksi, ja vas-

taavasti 23 rahastoa saa pienemmän. Tulosten mukaan rahastot eivät suoriudu markkinaindek-

siä paremmin. Jos rahastojen tuotot lasketaan bruttona ilman hallinnointikuluja, 19 rahastoa 

menestyy Dow Jones -indeksiä paremmin ja 15 huonommin. Vaikka tulokset riippuvat näyt-

teestä, bruttotuottoja tarkasteltaessa rahastot lienevät suoriutuneet markkinaindeksiä parem-

min.29 Eri asia taas on, onko bruttotuottojen tarkastelu sijoittajan kannalta tärkeää, sillä olen-

naisinta lienee se, paljonko sijoittajalle jää tuottoa kulujen jälkeen. Toisaalta bruttotuotto on 

vertailukelpoisempi tarkastelutapa, jos halutaan tietää nimenomaan, onko rahasto saanut ak-

tiivisella salkunhoidolla luotua lisätuottoja. Jatkossa käytän R/V-suhteesta nimitystä Sharpen 

mittari. 

 

Sijoitusrahaston salkunhoitajan tavoitteena on lisätä portfolion tuottoa ennakoimalla menes-

tyksekkäästi markkinoiden tulevia liikkeitä sekä minimoimalla riskit. Michael J. Jensen arvioi 

tutkimuksensa aluksi, että riskin luonnetta ja mittaamista ei ole kunnolla ymmärretty. Kun 

sijoittajat enimmäkseen ovat riskin karttajia, heidät olisi palkittava riskin ottamisesta. Jensen 

kaipaa erityisesti absoluuttista suorituskyvyn mittaria suhteellisten tilalle. Hän haluaa tietää, 

miten jokin rahasto on suoriutunut verrattuna johonkin absoluuttiseen standardiin. Pelkkä tie-

to rahastojen keskinäisestä arvojärjestyksestä ei riitä. Suorituskyky liittyy ennen kaikkea sal-

kunhoitajan kykyyn ennakoida markkinoiden liikkeitä.30  

 

Jensenin mittarin kehittely lähtee liikkeelle Capital Asset Pricing -mallin oletuksista.31 Aja-

tuksena Jensenin mittarissa on se, että CAP-malliin lisätään mahdollisuus suurempiin tuottoi-

hin kuin alkuperäinen yhtälö ja portfolion riskitaso määrittelevät. Regressiosuoraa ei pakoteta 

kulkemaan origon kautta, vaan yhtälöön otetaan mukaan vakio, Jensenin alfa a. Jensen toteaa, 

että aluksi voi tuntua oudolta ajatella, että alfa voisi olla negatiivinen, mutta tämä ominaisuus 

osoittautuu hyvin yleiseksi. Alfan arvon estimoimisen jälkeen on vielä tilastollisin testein sel-

                                                 
29 Sharpe 1966, s. 132–137. 
30 Jensen 1968, s. 389–390. 
31 Ks. Luku 3.2. 
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vitettävä, onko jokin alfan arvo sattumaa vai salkunhoitajan ammattitaitoa tai -

taidottomuutta.32 

 

Jensenin näyte on 115 sijoitusrahastoa vuosina 1955–1964. Mahdollisimman monesta (56 

rahastoa) on kerätty tuottodata myös vuosilta 1945–1954.  Markkinatuottoa kuvaa Standard & 

Poor’s 500 - indeksi, joka tosin vuoteen 1957 asti koostui vain 90 osakkeesta ja on näin huo-

nompi estimaatti tarkasteluperiodin alkupuolen vuosina. Aluksi Jensen esittelee tulokset koko 

periodilta 1945–1964, jolloin rahastoista käytettiin kaikki mahdollinen saatavilla oleva tieto. 

Jensenin alfan keskiarvo rahastoille on -0,011 ja mediaani -0,009. Suurin alfan arvo on 0,058 

ja pienin -0,080. Beetan estimaatit vaihtelevat 0,219:n ja 1,405:n välillä keskiarvon ollessa 

0,84.33 

 

Kun tarkastellaan pelkästään niitä 56:tä rahastoa, joilta on saatavissa koko 20 vuoden data, 

tulokset vielä heikkenevät. Alfan keskiarvo on -0,032, ja negatiivisia arvoja saa 32 rahastoa ja 

positiivisia 24 rahastoa. Jensen arvelee huonompien tulosten johtuvan osin siitä, että ennen 

vuotta 1955 rahastojen kulujen on oletettu olevan vuoden 1955 tasolla. Jensen laskee myös 

periodin 1955–1964 arvot. Alfan keskiarvo on -0,001. Positiivisia arvoja saa 60 rahastoa ja 

negatiivisia 55 rahastoa. Jensen arvelee edelleen, että heikot tulokset johtuvat oletuksesta, että 

portfoliot on täysin sijoitettu, vaikka osa rahastojen sijoituksista on käteisenä rahana. Kun 

käteisen vaikutus lasketaan, alfan keskiarvoksi tulee -0,0004, joka vastaa käytännössä nollatu-

losta.34  

 

Jensen ei tee tarkempia tilastollisia testejä alfojen merkitsevyydestä. Hän toteaa, että koska yli 

2,2:n olevia t-arvoja ei esiinny, rahastoilla ei ole ennustekykyä eivätkä ne näin kykene mark-

kinaindeksiä parempiin suorituksiin ja tuottoihin. Jensen korostaa, ettei tutkimuksen tarkoitus 

ole tehdä sijoitusrahastoista ei-haluttavia sijoituskohteita. Tutkimuksessa ei ollut puhetta nii-

den tarjoamista hyödyistä esimerkiksi hajautusmielessä.35 Jo Jensenin tutkimuksessa tulee 

esiin alfan huono tilastollinen merkitsevyys. Kaikesta huolimatta absoluuttisten alfan arvojen 

tarkastelullakin on oma mielenkiintonsa. 

 

                                                 
32 Jensen 1968, s. 390–394.  
33 Jensen 1968, s. 396–400. 
34 Jensen 1968, s. 408. 
35 Jensen 1968, s. 410 ja 415. 
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2.2 Muita ulkomaisia tutkimuksia 
 

2.2.1 Sijoitusrahastojen suorituskyky on heikko 
 

Tye Kim (1978) tutkii 138:n yhdysvaltalaisen sijoitusrahaston menestymistä vuosina 1969–

1975. Hänen bencmarkinsa muodostuu portfoliona rahamarkkina-, joukkovelkakirja- ja osa-

keindekseistä. Vertailuindeksin osista osakeindeksi on tuottanut vähemmän kuin rahamarkki-

na- ja joukkolainaindeksit, mikä kertoo laskevien osakekurssien aikajaksosta. Rahastojen ris-

kitaso ja tuotot korreloivat negatiivisesti, tosin korrelaatio ei ole kovinkaan voimakasta. Tämä 

on siis vastoin perinteisiä CAP-mallin oletuksia ja ennusteita. Kim langettaa syyn negatiivi-

sesta korrelaatiosta salkunhoitajien harteille. Tulos on omiaan syömään uskottavuutta sijoitus-

rahastotoiminnalta. Näytteen rahastoista kahdella on vertailusalkkua alhaisempi riskitaso, ja 

vain kolme suoriutuu paremmin kuin vertailusalkku.  Hallintopalkkiot mukaan luettuina rahas-

tojen keskiarvotuotto on noin 27 prosenttia vertailuindeksin tuotosta. Bruttonakin tuotot ovat 

vain noin 50 prosenttia vertailuindeksin tuotosta. Erityisen huonosti menestyvät korkean ris-

kin rahastot. Kim arvelee, että 1950- ja 1960- lukujen tutkimusten voimakkaat riski–tuotto-

suhteet ovat johtaneet salkunhoitajia harhaan, ja he ovat ottaneet liian suuria riskejä. Jälleen 

Kim myös pohtii benchmarkin vaikutusta tuloksiin, mutta tulee siihen tulokseen, että sen 

vaihtaminen ei muuttaisi tuloksia mitenkään huomattavasti.36 Laskevien osakekurssien jaksol-

la on luonnollista, että korkean riskin rahastot tuottavat matalariskisiä huonommin. Riskitason 

maltillistaminen ei suojaa kurssilaskulta. 

 
Sijoitusrahastojen heikko suorituskyky ei ole Mark Grinblattin ja Sheridan Titmanin (1989) 

mukaan yllätys. Jos rahaston salkunhoitaja on erityisen hyvä, rahasto myös ottaa korkeammat 

palkkiot sijoittajilta, jolloin nettotuotto ei pääse nousemaan. Erityisesti Grinblatt ja Titman 

tarkasteleva t rahastojen bruttotuottoja, joista voi todennäköisemmin odottaa minkäänlaisia 

vertailuindeksin ylittäviä tuottoja. Tarkastelussa ovat vuodet 1975–1984, ja mukana ovat osa-

kerahastoista myös ne, jotka eivät olleet enää toiminnassa vuoden 1984 lopussa, yhteensä 274 

rahastoa. Näin vääristymiä pyritään pienentämään. Vertailuindeksinä on neljä erilaista portfo-

liota ja estimoitavana mittarina Jensenin alfa. Tutkimuksen tulosten mukaan vääristymä lak-

kautettujen rahastojen pois jättämisestä ei olisi suuri: vähemmän kuin 0,5 prosenttia vuodessa. 

Pienemmille rahastoille vääristymä olisi hieman suurempi. Erityisen hyvä suorituskyky on 

käänteisesti verrannollinen rahaston kokoon, mutta koska transaktiokulut ovat melko suuria ja 

                                                 
36 Kim 1978, s. 391–403. Benchmarkin muodostamisesta erityisesti s. 391–392. 
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käänteisesti verrannollisia rahaston kokoon, nettotuotot eivät riipu rahaston koosta. Netto-

tuotot eivät ole lähtökohtaisesti millekään rahastolle vertailusalkkua parempia. Kuitenkin kas-

vurahastojen ja pienimpien rahastojen bruttotuotot ovat merkitsevästi positiivisia, mutta nii-

den kulurakennekin on taas vastaavasti kalliimpi.37 

 

Ippoliton (1989) saamat tulokset38 tutkimuksessaan ovat Edwin J. Eltonin et al. (1993) tutki-

muksen lähtökohtana. He esittävät perusteluiksi Ippoliton ja Jensenin periodien erilaisille tu-

loksille S&P 500 - indeksiin kuulumattomien osakkeiden ja joukkovelkakirjojen erilaisen me-

nestymisen ko. periodeilla. Elton ym. ovat myös eritelleet rahastot, joiden salkussa on S&P 

500 -indeksiin kuulumattomia osakkeita, jolloin Ippoliton saamat tulokset muuttuvat saman-

kaltaisiksi kuin aiemmat sijoitusrahastojen kannalta epäsuosiolliset tutkimustulokset.39 Omina 

tuloksinaan Elton ym. esittävät, että rahastot salkunhoitajineen menestyvät passiivista portfo-

liota huonommin. Korkeampien kustannusten ja korkeamman liikevaihdon rahastot menesty-

vät vastaavilta ominaisuuksiltaan matalampia huonommin. Kulut eivät ajan kuluessa heijasta 

rahaston menestystä. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi siinä mielessä, että informoitu 

sijoittaja pystyy kattamaan informaation hankkimisesta aiheutuvat kulut, ei saa vahvistusta.40 

 

Salkunhoitajalla olisi myös mahdollisuus siirtää aktiivisen salkunhoidon ja analyysien kus-

tannukset sijoittajalle ilman, että sijoittajan tuotot kärsivät siitä olennaisesti. Tällöin tehtyjen 

kauppojen hintojen pitää olla niin alhaiset, että kulut tulevat kompensoiduksi. Aina näin ei 

tietenkään ole.41  

 

Burton G. Malkiel (1995) lähtee tekemään tutkimustaan Sharpen, Treynorin ja Jensenin tut-

kimusten pohjalta, ja toteaa, ettei heistä kukaan todennut rahastojen tuottavan vertailusalkku-

aan paremmin. Malkiel kritisoi tutkijoiden tapaa käyttää dataa vain tarkasteluhetken päättyes-

sä olemassa olevista rahastoista. Tämä vääristää hänen mielestään tuloksia, vaikkakaan jo 

lopettaneiden rahastojen suoristuskyky ei kiinnosta enää tämän hetken sijoittajaa. Korkean 

riskin rahasto, joka saavuttaa menestystä vääristää kokonaistuloksia ryhmänsä osalta sikäli, 

että lopettaneita riskirahastoja ei näy tilastoissa. Rahastojen tulos paranee, kun lopetetut, huo-

                                                 
37 Grinblatt & Titman 1989, s. 393–395, 415. 
38 Ks. luku 2.2.2. 
39 Eltonin ym. esittämä taulukko kertoo havainnollisesti, kuinka erilaisia Jensenin ja Ippoliton tutkimustulokset 
ovat. Jensenin estimoimat alfat ovat lähes yksinomaan negatiivisia, kun taas Ippolitolla ne ovat lähes poikkeuk-
setta positiivisia. Ks. Elton et al. 1993, s. 4–5, 8. 
40 Elton et al. 1993, s. 8–21. 
41 Elton et al. 1993, s. 1–2. 
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nosti menestyneet rahastot eivät näy tilastoissa. Huonosti menestyvää rahastoa on vaikea 

myydä, joten se todennäköisesti sulautuu johonkin toiseen, ja näin huono tulos häviää. To i-

saalta Malkiel esittää, että jotkut rahastoyhtiöt perustavat esimerkiksi kymmenen rahastoa ja 

katsovat, mitkä niistä menestyvät. Näitä aletaan markkinoida, ja muiden tulokset häviävät 

esimerkiksi lakkautuksen seurauksena.42 Jos suomalaisia rahastoja tutkisi laajemmin, fuusio-

ongelma nousisi väistämättä esiin. Jo omassa näytteessäni rahastojen nimet ja tarjoajat ovat 

vaihtuneet, mikä hankaloittaa yhtenäisen datan hankkimista. 

 

Malkielin tutkimuksen tarkasteluperiodina ovat vuodet 1971–1991, ja mukana ovat kaikki 

tuolla välillä lyhyemmänkin aikaa olemassa olleet osakerahastot. Mukana eivät ole ulkomaille 

sijoittavat rahastot eivätkä tietylle toimialasektorille sijoittavat rahastot. Tulokset ovat edel-

leen epäsuotuisia sijoitusrahastojen kannalta. Vuosivälillä 1982–1991 kaikkien vähintään 

vuoden ajan toimineiden rahastojen keskimääräinen tuotto on 15,7 prosenttia ja vastaavasti 

koko tarkastelujakson toimineiden rahastojen tuotto on 17,1 %. Vertailuindeksinä toimineen 

Standard & Poor’s 500 -indeksin tuotto vastaavalla aikajaksolla on 17,5 prosenttia. Yli vuo-

den toimineiden tuotto hallinnointipalkkioilla lisättynäkin eli bruttotuotto jää sekin 16,7 pro-

senttiin. Malkiel arvelee, että syynä jopa bruttotuottojen jäämiseen markkinaindeksin alapuo-

lelle ovat transaktiokustannukset, jotka eivät näy rahastojen ilmoittamassa kulurakenteessa. 

Toisaalta rahastoissa on saattanut olla S&P 500 -indeksiin kuulumattomia, huonosti menesty-

neitä osakkeita, mikä on laskenut niiden tuottoa. Koko jakson selvinneiden rahastojen tuotot 

ovat tilastollisesti merkitsevästi suurempia kuin lakkautettujen rahastojen tuotot.43   

 

Malkiel kritisoi Grinblatin ja Titmanin (1989) tutkimusta, jossa he arvelevat, että lakkautettu-

jen rahastojen poisjättämisen aiheuttama vääristymä on melko pieni. Heidän tutkimuksessaan 

rahastot pystyivät bruttotasolla vertailuindeksiään parempaan tuottoon. Malkiel laskee myös 

Jensenin alfat tutkimilleen rahastoille. Keskimääräinen alfan arvo koko periodin ajan toimi-

neille rahastoille on -0,06. Arvo ei poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta. Yksittäin tar-

kasteltuna tilastollisesti merkitsevästi positiivisia ovat 23 rahaston alfat ja negatiivisia 26 ra-

haston alfat. Kun analysoidaan vuosia 1982–1991, tulokset ovat suurin piirtein samanlaisia.  

Nettotuottojen alfa on negatiivinen ja bruttotuottojen positiivinen, mutta kumpikaan ei ole 

tilastollisesti nollasta poikkeava. Yksittäisissä rahastoissa on tilastollisesti merkitsevästi 

enemmän negatiivisia kuin positiivisia alfan arvoja. Alfoja laskettaessa samankaltaiset tulok-

                                                 
42 Malkiel 1995, s. 550–552. 
43 Malkiel 1995, s. 553–554. 
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set saadaan sekä Standard & Poor’s 500 että Wilshire 5000 -indeksit markkinasalkkuna.44 

Malkielin tutkimuksesta voi huomata, että riskin huomioon ottaminen ei tuo merkittävää li-

säinformaatiota prosentuaalisiin tuottoihin verrattuna. 

 

Malkielin tutkimuksen tulokset vahvistavat Ippoliton (1989) saamaa käsitystä siitä, että rahas-

tot pystyvät ansaitsemaan niin suuret bruttotuotot, että omat kustannukset pystytään katta-

maan. Toisaalta kysymys on jälleen valittavasta benchmarkista ja siitäkin, että kymmenen 

vuoden periodilla on mukana parempia rahastoja, jolloin tulokset hieman vääristyvät. Malkiel 

kallistuukin tulkinnassaan lähemmäs Jensenin (1968) alkuperäisiä tuloksia kuin Ippoliton 

myönteisempiä tuloksia. Malkiel analysoi myös suorituskyvyn pysyvyyttä, joka hänen miele s-

tään johtuu enemmänkin näytteiden vääristymistä hyvien rahastojen hallitessa niitä tai kulura-

kenteiden erilaisuudesta. Omissa tutkimuksissaan Malkiel havaitsee 1970- luvulla vahvaa jat-

kuvuutta tuloksissa. Tilanne on samantyyppinen vielä vuoteen 1986 asti, mutta jatkuvuus 

heikkenee. Tulosta hän ei kuitenkaan pidä täysin varmana. Malkielin tutkimuksen mukaan 

korkeat hallinnointikulutkaan eivät takaa vastaavaa tuottoa sijoittajalle. Lopullinen tulos tut-

kimuksessa on, että markkinat ovat tehokkaat ja sijoitukset pienien kulujen indeksirahastoon 

kannattavat, sillä passiivinen salkunhoito on aktiivista tuottavampaa.45 

 

Kreikan kotimaanmarkkinoille sijoittavia rahastoja tutkii George P. Artikis vuonna 2001 jul-

kaistussa tutkimuksessaan. Näyte käsittää kymmenen rahastoa ja tarkasteluperiodina ovat 

vuodet 1995–1998. Tarkasteltavat tuotot ovat keskimääräisiä päivittäisiä tuottoja. Artikis pyr-

kii järjestämään tutkimuksessaan rahastot mm. niiden tuottojen, kokonaisriskin ja systemaatti-

sen riskin perusteella. Tutkimuksessa käytetään Sharpen ja Treynorin mittareita sekä  Jense-

nin alfaa. Tutkimuksessa olevat rahastot menestyvät kaikki huonommin kuin vertailussa käy-

tetty kreikkalainen pörssi- indeksi. 46  

 

Osa rahastoista sijoittuu samoille sijoille käytetystä mittareista riippumatta, kun taas toisten 

sijoitus vaihtelee käytetyn mittarin mukana. Yhdenkään tutkimuksessa mukana olevan rahas-

ton alfa ei ole tilastollisesti merkitsevästi nollasta poikkeava. Arvot vaihtelevat                

-0,0018:n ja 0,0025:n välillä. Kaikkien rahastojen beetat ovat ykköstä pienempiä ja tilastolli-

sesti merkitseviä. Rahastojen sijoituspolitiikka on siis defensiivistä. Riskin ja tuoton välinen 

                                                 
44 Malkiel 1995, s. 554–556. 
45 Malkiel 1995, s. 557–571. 
46 Artikis 2001, s. 60. 
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korrelaatio on suurimmassa osassa tapauksia positiivinen. Poikkeuksiakin on. Näyte on niin 

pieni, että kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voine tehdä. Sharpen, Treynorin ja Jense-

nin mittarit tuottavat erilaisia tuloksia. Mainittakoon esimerkkeinä rahastot Interamerican, 

Delos ja Allianz. Ensiksi mainittu sijoittuu Sharpen mittarin mukaan parhaimmaksi, kun taas 

Treynorin mittari ja Jensenin alfa katsovat sen huonoimmaksi. Samantyyppinen tilanne on 

Deloksella. Jensenin alfan mukaan se on paras, Treynorin mittarin mukaan kolmanneksi paras 

ja Sharpen mittarin mukaan toiseksi huonoin. Allianz on kaikkien mittareiden mukaan sijoi-

tusten keskivaiheilla.47 

 

Edellä esitetyt tutkimukset vahvistavat käsitystä siitä, että sijoitusrahastot eivät menesty ver-

tailuindeksejään paremmin. Vertailuindeksin valinta aiheuttaa tuloksiin aina jonkinlaisia muu-

toksia, mutta yleistulos pysyy samana. Vastuuta rahastojen suorituskyvystä siirretään salkun-

hoitajan harteille; hän on ollut kykenemätön riittävän tasokkaaseen salkunhoitamiseen. Brut-

totuotot antaisivat luonnollisesti hieman parempia tuloksia. Tulosten valossa passiivinen si-

joittaminen olisikin parempi vaihtoehto kuin aktiivista salkunhoitoa toteuttaviin sijoitusrahas-

toihin sijoittaminen.  

 

2.2.2 Vertailuindeksit ovat myös lyötävissä 
 

Robert S. Carlson (1970) pyrkii tutkimuksessaan osoittamaan, että rahastojen suorituskyvyn 

tulokset riippuvat valitusta periodista sekä benchmarkista. Hänen näytteeseensä kuuluu 57 

rahastoa vuosivälillä 1948–1962. Mittarina Carlsonilla on Sharpen indeksi. Bencmarkeja on 

kolme: Standard & Poor’s, New York Stock Exchange sekä Dow Jones Industrial Average. 

Sharpen mittarin mukaan sekä yhdistelmärahastot (Sharpen indeksi = 0,7595) että osakerahas-

tot (0,7352) bruttotuotoiltaan suoriutuva t markkinaindeksejä paremmin. Dow Jones -indeksi 

(0,6526) menestyy jopa edellisien rahastojen nettotuottoja heikommin. Kun aikajakso pilko-

taan lyhyempiin osaperiodeihin, yhdistelmärahastot sekä osakerahastot suoriutuvat brutto-

tuotoiltaan edelleen markkinaindeksejä paremmin, vaikka vaihtelua esiintyy. Korkorahastot 

ovat edelleen listan häntäpäässä. Kaiken kaikkiaan tulokset tukevat CAP-mallin riski–tuotto-

ennusteita. Tulokset riippuvat vertailuindeksistä ja myös aikaperiodista. Ainakaan osakerahas-

tojen mennyt suorituskyky ei anna viitteitä tulevasta menestyksestä. 48 

                                                 
47 Artikis 2001, s. 65–66. 
48 Carlson 1970, s. 1–10, 22–23. 
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John G. McDonald tarkastelee vuonna 1974 julkaistussa tutkimuksessaan 123:n amerikkala i-

sen sijoitusrahaston päämääriä, riskejä ja tuottoja. Tarkasteluperiodina on vuodet 1960–1969. 

McDonald viittaa vuosista 1945–1964 tehtyihin tutkimusiin (Jensen) ja aikoo jatkaa niistä 

eteenpäin. Hänen käyttämänsä mittarit ovat riskikorjaamaton kuukausittainen tuotto, markki-

naindeksin ylittävä tuotto, Treynorin ja Sharpen mittarit sekä Jensenin alfa. Vertailuindeksinä 

McDonald käyttää painottamatonta indeksiä NYSE:n osakkeista.49  

 

Näytteessä mukana olevien sijoitusrahastojen tuotto ylittää markkinaindeksin tuoton keski-

määrin 0,5 prosenttiyksiköllä. Treynorin mittarin keskiarvo näytteelle on 0,518, joka ylittää 

niukasti markkinaindeksin vastaavan arvon 0,510. Noin puolella näytteen rahastoista on 

markkinaindeksiä suurempi Treynorin mittarin arvo. Sharpen mittarin arvo markkinaindeksil-

le on 0,133, kun taas rahastoille se on 0,112. Kaksi kolmesta näytteen rahastosta menestyy 

markkinaindeksiä huonommin Sharpen mittarilla tarkasteltuna. Niillä rahastoilla, joiden 

Treynorin mittarin arvo ylittää markkinaindeksin vastaavan arvon, Jensenin alfan pitäisi olla 

positiivinen. Tilastollisesti kuitenkin 117 rahaston eli 95 prosentin alfat eivät poikkea nollasta. 

Jos asiaa ei tarkastella tilastollisten testien kautta, hieman yli puolet rahastoista, 67 kappaletta, 

saa positiiviset alfan arvot. Keskimäärin rahastonäytteen alfa on 0,052 eli rahastojen tuotot 

ovat noin puoli prosenttia korkeammat kuin markkinoiden tuotto. Kaiken kaikkiaan McDo-

nald saa tulokseksi, että korkeamman riskin rahastot myös saavuttavat korkeampia tuottoja. 

Toisaalta erityisen hyvää tai erityisen huonoa suorituskykyä ei ole havaittavissa.50 McDonal-

din tutkimuksessa huomataan se, että eri mittarit antavat hieman erityyppisiä tuloksia. Sha r-

pen mittarin mukaan rahastonäyte tuottaa markkinaindeksiä huonommin, kun taas Treynorin 

mittarin mukaan tuotot ovat markkinaindeksiä täpärästi parempia. 

 

Myös Richard A. Ippoliton (1989) tutkimus edustaa tuloksiltaan eräänlaista poikkeusta. Ippo-

lito tutkii 143 rahaston näytettä, ja tutkimusperiodina hänellä on vuodet 1964–1984. Rahasto-

jen arvot on laskettu hallinnointikulujen vähentämisen jälkeen. Vertailukohtana Ippolito pitää 

ennen kaikkea Jensenin tutkimusta vuodelta 1968. Ippolito arvelee kiinnostuksen sijoitusra-

hastotutkimuksiin laskeneen, kun aiemmat tulokset ovat olleet tuloksiltaan epäsuosiollisia 

rahastojen ja salkunhoitajien näkökulmasta. Hän pyrkii tutkimuksessaan ennen kaikkea koko-

                                                 
49 McDonald 1974, s. 311–313. 
50 McDonald 1974, s. 314–325, 331. 
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naisvaltaiseen näkökulmaan koko sijoitusrahastoteollisuuteen eikä niinkään yksittäisten rahas-

tojen erityisen hyvän tai huonon suorituskyvyn etsimiseen. 51 

 

Benchmarkina Ippolito käyttää Standard & Poor’s 500 - indeksiä sekä New York Stock Ex-

change - indeksiä samoin kuin tasapainotettua osake–joukkovelkakirja- indeksiä. Tulokset ei-

vät muutu Ippoliton mukaan vertailuindeksiä vaihdettaessa. Jensenin alfojen lisäksi Ippolito 

laskee Sharpen mittarin arvot näytteelleen. Parin kappaleen verran Ippolito pohtii myös Jen-

senin alfan yhtälön ongelmia lähinnä beetan estimoinnin suhteen. Ensiksikin rahaston salkun-

hoitaja saattaa muuttaa salkkunsa beetaa, jos hän ennakoisi markkinoiden liikkeitä. Toisaalta 

tutkimukset eivät ole antaneet tukea salkunhoitajien markkina-ajoituskyvylle, joten tältä osin 

yhtälö on kelvollinen. Myöskään systemaattista beetan vaihtelua pitkällä aikavälillä ei tapah-

tunut, joten tältäkään osin ongelmaa ei ole.52  

 

Jensenin alfan keskiarvoksi Ippolito saa 0,81, kun taas Jensen sai tutkimuksessaan vastaavaksi 

arvoksi -1,1. Ero on lukujen tasolla huomattava. Tilastollisesti tarkasteltuna 127 alfaa ei eroa 

nollasta, 12 on positiivisia ja neljä negatiivisia. Jensenillä negatiivisia oli 14 ja positiivisia 

kolme alfaa, mutta tilastolliset merkitsevyyden olivat heikkoja. Beetan keskiarvo Ippoliton 

tutkimuksessa on 0,88. Myöhemmässä vaiheessa Ippolito hylkää 15 rahastoa tutkimuksestaan, 

sillä niiden beetat eivät olleet vakioisia.53  

 

Ippolito saa lopulta tulokseksi, että sijoitusrahastot suoriutuvat vertailuindeksiään paremmin, 

vaikka hallintokulut vähennetään tuotoista. Tämä on vastakkainen tulos monille varhaisem-

mille tutkimuksille. Rahastojen positiiviset markkinaindeksin ylittävät tuotot eivät kuitenkaan 

riitä kattamaan lunastuspalkkioita, joita valtaosassa rahastoja on. Toisaalta korkeamman kus-

tannuksen rahastot pystyvät aktiivisemmalla kaupankäynnillään kattamaan perimänsä korke-

ammat kulut.54 

 

 
 

                                                 
51 Ippolito 1989, s. 1–3 ja 6. 
52 Ippolito 1989, s. 3–5. 
53 Ippolito 1989, s. 6–8. 
54 Ippolito 1989, s. 20–21. 
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2.2.3 Yksiselitteisiä tuloksia ei voida saada 
 

Robert E. Cumby ja Jack D. Glen tutkivat 15:tä kansainvälisesti hajauttavaa yhdysvaltalaista 

rahastoa, ja tutkimusperiodi yltää vuoden 1982 alusta kesäkuuhun 1988. Selvää on, että rahas-

to tarjoaa sijoittajalle hajauttamispalvelua, mutta ydinkysymys on jälleen se, tarjoaako rahas-

tosijoittaminen lisätuottoja. Cumbyn ja Glenin mielestä kansainvälisesti hajauttavia rahastoja 

on tutkittu vähän. Jos niitä onkin tutkittu, benchmarkit ovat olleet kotimaisia, joten ne eivät 

ole olleet sopivia ja tulokset voivat olla virheellisiä. Jälleen tulee esiin siis kysymys oikeasta 

vertailuindeksistä. Tutkimuksessa käytetään Jensenin alfaa sekä Grinblattin ja Titmanin kehit-

tämää metodia, jota en käsittele tässä enempää. Jensenin alfan ongelmaksi tunnustetaan se, 

että sen arvo saattaa mennä negatiiviseksi, jos salkunhoitajalla on merkittävää markkina-

ajoituskykyä. Alfaa laskettaessa salkunhoitajalla saisi olla vain valintaan liittyvää informaa-

tiota.55  

 

Vertailuindekseinä tutkimuksessa ovat Morgan Stanley Capital International Perspective 

World Index, jossa on 1450 yritystä 20:stä eri maasta. Toisena vertailuindeksinä on yhdistel-

mä em. indeksistä sekä eurooppalaisista valuuttatalletuksista tehdystä indeksistä. Näytteeksi 

muodostuu 15 osakerahastoa. Periodin eduksi katsotaan sekä nouseva että laskeva dollarin 

arvo, mutta haittapuolena on ajanjaksolle sattunut nousevien osakekurssien jakso lukuun ot-

tamatta lokakuun 1987 kurssiromahdusta. Näytteen vääristymän ei katsota olevan ongelma, 

sillä markkinoilta ei ole poistunut merkittävästi rahastoja jatkuvan kansainvälisten rahastojen 

määrän kasvun vuoksi. 56 

 

Kun vertailuindeksinä on Morgan Stanleyn indeksi, rahastojen tuotot eivät pysty ylittämään 

sitä Jensenin alfan perusteella. Kolmen rahaston alfat ovat positiivisia, mutta eivät tilastolli-

sesti merkitsevästi. Suurin alfan arvo on 0,2, kun tuottoja tarkastellaan kuukausittain. Myös-

kään negatiiviset alfat eivät poikkea tilastollisesti nollasta. Yhdistelmäindeksinkään tapauk-

sessa yksikään alfa ei ole tilastollisesti merkitsevä, ja suurin osa on edelleen negatiivisia. Seli-

tyksenä negatiivisille alfoille haetaan paitsi epätodennäköistä markkina-ajoituskykyä myös 

yksinkertaisesti sitä, että salkunhoitajat eivät kykene markkinoita parempaan suoritukseen. 

Tekstissä viitataan Dybvigin ja Rossin tutkimukseen, jonka mukaan kaikilla benchmarkiin 

                                                 
55 Cumby & Glen 1990. s. 497–499. Markkina-ajoituskyvystä ei tunnetusti ole juurikaan todisteita. 
56 Ks. lisää Cumby & Glen 1990, s. 501–505. 
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nähden tehokkailla portfolioilla on positiivinen alfa, jos salkunhoitajalla ei ole markkina-

ajoituskykyä. Näin ollen tehottomasta benchmarkissa ei tässä yhteydessä voi olla kyse.57  

 

Tutkimuksessa otetaan myös lokakuun 1987 pörssiromahdukseen liittyvä dummy-muuttuja 

mukaan. Kansainvälisesti hajauttavien rahastojen pitäisi selvitä pienemmillä tappioilla kuin 

yhdysvaltalaiset markkinat. Jensenin alfan mukaan vain Japanin markkinaindeksi suoriutuu 

paremmin kuin Morgan Stanleyn World Index lokakuussa 1987. Kun rahastoja tarkastellaan 

vertailuindeksinä World Index, yhtä lukuun ottamatta kaikki rahastot suoriutuvat indeksiä 

huonommin lokakuussa 1987. Rahastoissa on ollut japanilaisia osakkeita World Indexiä vä-

hemmän. Kun dummy otetaan mukaan, vain kolme alfaa on negatiivisia ja yksi tilastollisesti 

merkitsevästi positiivinen viiden prosentin merkitsevyystasolla. Vertailun vuoksi benchmar-

kiksi otetaan myös yhdysvaltalainen kansallinen osakeindeksi. Kaikki rahastot saavat tällöin 

positiivisen alfan arvon ja 10 %:n merkitsevyystasolla kolme on merkitseviä. Kaiken kaikki-

aan rahastot eivät tarjoa laajan kansainvälisen osakeindeksin ylittäviä tuottoja. Lokakuussa 

1987 rahastot alittavat kansainvälisen indeksin tuoton. Suuri osa rahastojen huonosta menes-

tymisestä kuitenkin johtuu lokakuun 1987 pörssiromahduksesta, minkä dummy-muuttujan 

käyttö paljastaa. Amerikkalaista indeksiä parempi menestyminen johtuu ennen kaikkea ha-

jauttamisen tuomista eduista, ei niinkään salkunhoitajien erityisestä ammattitaidosta.58 Omas-

sa työssäni tulee indeksin vaikutus esiin, tosin hieman käänteisesti: suurimmassa osassa rahas-

toja kysymys kuuluu, kuinka Suomeen sijoittava rahasto on menestynyt kansainväliseen in-

deksiin nähden. 

 

Grinblattin ja Titmanin uudempi tutkimus on vuodelta 1994. Siinä he tutkivat 109:ää passii-

vista portfoliota sekä 279:ää sijoitusrahastoa vuosina 1975–1984. Mukana ei ole aiemmin 

lakkautettuja rahastoja, sillä samat tutkijat totesivat aiemmassa tutkimuksessaan, että vääris-

tymää ei poisjättämisen jälkeen juuri tule. Tutkimuksessa ei niinkään etsitä hyvin suoriutune i-

ta rahastoja vaan tarkastellaan bencmarkin, mittarin ja rahaston ominaisuuksien vaikutusta 

tuloksiin. Oletusten mukaan passiivisten strategioiden tulisi näyttää nollatulos suhteessa valit-

tuihin vertailuindekseihin, sillä ne eivät käytä yksityistä informaatiota. Tutkimuksessa käyte-

tään useampia mittareita, joista oman tutkimukseni kannalta on mielenkiintoinen Jensenin 

alfa. Käytettäviä benchmarkeja on yhteensä neljä.  Tuloksien mukaan benchmarkin valintaan 

täytyy kiinnittää erityistä huomiota, sillä rahastojen suorituskyky vaihtelee benchmarkin mu-

                                                 
57 Cumby & Glen 1990,s. 508–510. 
58 Cumby & Glen 1990, s. 512–519. 
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kaan. Markkina-ajoitukseen liittyvät ongelmat eivät Jensenin alfan kohdalla muodostu merkit-

täviksi, sillä myös markkina-ajoituksen huomioivat mittarit antavat alfan kaltaisia tuloksia. 

Rahastoilla ei ole markkina-ajoituskykyä. Suorituskyky korreloi positiivisesti liikevaihdon 

kanssa, mutta ei kulurakenteen tai rahaston koon kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan netto-

tuottoja, joten kaikki hyvä suorituskyky sinänsä on mainitsemisen arvoista.59 

 

Elizabeth F. Goldreyer (1999) tutkii sosiaalisesti vastuuntuntoisia sijoitusrahastoja. Jotta ra-

hasto on päässyt Golreyerin näytteeseen mukaan, sen on ollut suunnattava sijoituksensa sel-

laisiin yrityksiin, joiden toiminnalla on sosiaalisia päämääriä; ne pyrkivät esimerkiksi takaa-

maan yhtäläiset työllisyysmahdollisuudet, tuoteturvallisuuden ja suojelemaan ympäristöä. 

Näytettä sosiaalisesti vastuuntuntoisista rahastoista verrataan 20 kappaleen näytteeseen tava l-

lisia rahastoja. Pääkysymyksenä on, vaikuttaako sosiaalinen vastuuntuntoisuus sijoittajien 

tuottoihin. Aiheesta on esiintynyt mielipiteitä puolesta ja vastaan. Osan mielestä rahastojen 

tuotot laskevat, koska portfolion valinnalle tulee rajoitteita. Toiset taas uskovat, että sosiaali-

sesti vastuuntuntoiset yritykset ovat arvokkaampia tulevaisuudessa, sillä toimintakustannukset 

vähenevät, kun henkilökunta on tyytyväisempää työssään. Goldreyer viittaa myös Hamiltonin 

ym. (1993) tutkimukseen, jossa on tarkasteltu 32:n sosiaalisesti vastuuntuntoisen sijoitusra-

haston suorituskykyä Jensenin alfan avulla. Näistä 17 rahastolla oli takanaan yli viiden vuo-

den toiminta; niistä 15 rahastoa suoriutui normaalisti, yksi erityisen hyvin ja yksi erityisen 

huonosti. 60  

 

Goldreyerin tutkimuksessa tarkastellaan 49 sijoitusrahaston kuukausittaisia tuottoja. Kauim-

man aikaa toimineiden rahastojen tarkastelujakso on tammikuusta 1981 kesäkuuhun 1997 ja 

muilla syyskuusta 1994 alkaen. Vertailuryhmän tarkastelujakso on tammikuusta 1990 kesä-

kuuhun 1997. Vertailuindeksejä on kolme.61 Tutkimuksessa käytetään Sharpen ja Treynorin 

mittareita sekä Jensenin alfaa. Goldreyerin tutkimuksen tulokset eivät ole yksiselitteisiä. Sys-

temaattista vaikutusta sosiaalisella suuntauksella ei ole. Sharpen mittari antaa parempia tulok-

sia tavallisille sijoitusrahastoille, kun taas Treynorin mittarin mukaan sosiaalisesti vastuuntun-

toiset sijoitusrahastot suoriutuvat vertailuryhmäänsä paremmin. Jensenin alfan perusteella 
                                                 
59 Grinblatt & Titman 1994, s. 420–424, 437–438. 
60 Goldreyer 1999,s. 23–24. Hamilton ym. saivat samankaltaisia tuloksia myös alle viisi vuotta toimineiden ra-
hastojen suhteen. Kaksi vertailuindeksiä oli koottu tavallisista rahastoista, mutta kumpaankaan nähden tilastolli-
sesti merkitseviä eroja sosiaalisesti vastuuntuntoisten sijoitusrahastojen suoriutumisesta ei löytynyt. Hamilton et 
al. 1993, s. 62–66. Eettistä sijoitusrahastotoimintaa on tutkinut moraalifilosofisesta näkökulmasta myös Karha-
pää 2001. 
61 Ks. lisää datan määrittelystä ja benchmarkeista Goldreyer 1999, s. 25–26. Rahastoissa jaottelua tehdään mm. 
strategian, koon ja beetan suhteen. 
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vertailuryhmää paremmin sijoittuvat sosiaalisesti vastuuntuntoisista rahastoista pienet rahas-

tot, keskikokoiset ja keskisuuren beetan rahastot sekä suuret korkean beetan rahastot.62 

 

Ruotsin markkinoilla toimivia sijoitusrahastoja ovat tutkineet Magnus Dahlquist, Stefan Eng-

ström ja Paul Söderlind (2000) yhteisessä tutkimuksessaan. Ruotsin sijoitusrahastomarkkinoi-

ta kuvataan hyvin samaan tapaan kuin Suomen vastaavia. Ennen vuotta 1991 Ruotsissa oli 

vain vähän rahastoja. Vuodesta 1995 vuoteen 1997 rahastoihin sijoitetun rahan määrä lähes 

kaksinkertaistui. Tutkimuksen periodi alkaa vuoden 1992 lopusta ja loppuu vuoden 1997 lop-

puun. Mukana ovat myös lyhyemmän aikaa toimineet rahastot, joten vääristymiä ei kirjoittaji-

en mukaan synny. Periodi on kuitenkin melko lyhyt, kun vertaa sitä esimerkiksi omaan tutki-

musperiodiini. Tutkimuksessa ei ole mukana ulkomaille sijoittavia rahastoja, sillä niiden riski-

taso on erilainen ja ne tarvitsisivat eri vertailuindeksin kuin Ruotsin kotimaanmarkkinoille 

sijoittavat rahastot. Omassa tutkimuksessani vastaava ongelma on korjattu. Kaiken kaikkiaan 

mukana tutkimuksessa on 126 osarahastoa, 42 joukkovelkakirjarahastoa sekä 42 rahamarkki-

narahastoa. Osakerahastot ruotsissa jaetaan vielä kahteen luokkaan mm. verokohtelun ja sal-

kun rajoitteiden eroavaisuuksien mukaisesti. Vertailuindeksejä Dahlquistin et al. tutkimukses-

sa on neljä: kaksi osakeindeksiä, joukkovelkakirjaindeksi sekä rahamarkkinaindeksi.63 

 

Ensimmäisen ryhmän osakerahastojen Jensenin alfa on 0,5, ja alfoista kymmenen prosenttia 

on tilastollisesti merkitsevästi positiivisia. Kun tulokseen lisätään keskimäärin 1,4 prosentin 

hallinnointipalkkio, tulos on vieläkin parempi. Toisen ryhmän osakerahastot menestyvät huo-

nommin: niiden alfa on -1,0. Kun tulokseen lisätään noin 1,5 prosentin hallinnointipalkkio, 

tulos on neutraalimpi. Syynä huonompaan menestykseen kirjoittajat arvelevat esimerkiksi 

valmiista veroeduista johtuvan pienemmän painostuksen kilpailuun. Joukkovelkakirjoihin 

sijoittavien rahastojen alfa on -0,5 ja rahamarkkinarahastojen -0,9. Edellisissä 24 prosenttia 

alfoista on tilastollisesti merkitsevästi negatiivisia, kun taas jälkimmäisissä vastaava prosent-

tiosuus on yhdeksänkymmentä. Kirjoittajat laskevat tulokset myös pelkästään koko jakson 

selvinneille rahastoille, jolloin tulokset luonnollisesti paranevat hieman. Lopetetut rahastot 

ovat suoriutuneet koko periodin toimineita huonommin.64 

 

                                                 
62 Goldreyer 1999, s. 26–28. 
63 Dahlquist et al. 2000, 409–411. Sivulla 411 on selvitetty tarkemmin osakerahastojen luokitteluperiaatteita. 
Benchmarkeista enemmän s. 413. 
64 Dahlquist et al. 2000, s. 414–416. 
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Dahlquist ym. tutkivat rahastoja myös muunlaisilla kriteereillä. He havaitsevat esimerkiksi, 

että suuremmat osakerahastot menestyvät pienempiä huonommin, kun taas suuret joukkove l-

kakirjoihin sijoittavat rahastot ovat pieniä parempia. Kulurakenteeltaan kalliimmat rahastot 

menestyvät edullisempia huonommin. Aktiivisesti hallitut osakerahastot ovat kuitenkin pas-

siivisempia parempia. Rahamarkkinarahastoissa hyvin menestyneet pysyvät hyvinä jatkossa-

kin, muissa ei vastaavaa kehitystä ollut havaittavissa.65  

 

Sijoitusrahastojen menestymisestä on usein vaikea antaa yksiselitteistä tuomiota. Kun suori-

tuskykyä lasketaan, mukaan tulee lukuisia eri komponentteja, joilla on oma vaikutuksensa 

tuloksiin. Erityisesti vertailuindeksin valintaan tulee kiinnittää huomiota. Yhtälailla myös ra-

haston tyyppi, sijoituspolitiikka, koko, palkkiot ja niin edelleen vaikuttavat saataviin tuloksiin. 

Vaikka edellä esiteltiin vain joitakin tehtyjä tutkimuksia aiheesta, näyttö on vahva sen puole s-

ta, että sijoitusrahastojen aktiivinen salkunhallinta ei tuo erityistä lisäarvoa sijoittajalle. Näin 

on asia ainakin nettotuottoja tarkasteltaessa.   

 

2.3 Suomalaisia tutkimuksia 
 

Varhaisimmista suomalaisista tutkimuksista Eero Kasasen ja Juha Kinnusen (1990) tutkimus 

tarkastelee sijoitusrahastojen kahta ensimmäistä toimintavuotta 1988 ja 1989. Tutkimuksen 

nollahypoteesina on, että sijoitusrahastot kykenevät tuottamaan sijoittajalle suurin piirtein 

samansuuruisen tuoton kuin passiivinen markkinaportfolio. Kirjoittajat viittaavat aiempiin 

ulkomaisiin tutkimuksiin, joiden mukaan rahastojen bruttotuotot ovat olleet CAP-mallin en-

nusteita suurempia, mutta kustannusten vähentämisen jälkeen tuotot ovat jääneet teoreettisten 

arvojen alapuolelle. Kasanen ja Kinnunen tutkivat 11 sijoitusrahaston keskiviikkoisin mitattu-

ja viikkotuottoja. Markkinatuottoa heidän tutkimuksessaan kuvaa Unitas- indeksi. Riskitön 

tuotto on laskettu viikkokoroksi muutetun yhden kuukauden Helibor-koron avulla, sillä kir-

joittajien mukaan kolmen kuukauden korkoon vaikuttavat jo odotukset tulevasta korkotasos-

ta.66 

 

Kasanen ja Kinnunen laskevat sekä riskikorjaamattomat että riskikorjatut tuotot, joista jäl-

kimmäisten laskemiseksi on käytetty Sharpen ja Treynorin mittareita, Jensenin alfaa sekä ap-

                                                 
65 Dahlquist et al. 2000, s. 418–421. 
66 Ks. Kasanen & Kinnunen 1990, s. 241; Heikkilä 1993, s. 116. 



26  

praisal- indeksiä, joka lasketaan Jensenin alfan sekä CAP-mallin virhetermin keskihajonnan 

osamääränä. Lisäksi sijoitusrahastojen markkina-ajoituskykyä mitataan Treynorin ja Mazuyn 

kvadraattisella regressiolla ja Henrikssonin ja Mertonin mallilla. Tutkimustuloksen mukaan 

suomalaiset sijoitusrahastot menestyvät kahtena ensimmäisenä toimintavuotenaan huomatta-

vasti heikommin kuin markkinaportfolio riippumatta riskin huomioon ottamisesta. Niin Sha r-

pen kuin Treynorin mittarit ja Jensenin alfa saavat rahastojen osalta negatiivisia arvoja. Ra-

hastojen beetat ovat välillä 0,079–0,922. Keskimäärin beetojen arvot vaihtelevat 0,5:n lähe i-

syydessä. Markkina-ajoitusta ei juurikaan ollut havaittavissa.67 

 

Toni Heikkilä (1993) jatkaa tutkimuksessaan siitä, mihin Kasanen ja Kinnunen jäävät. Hän 

tarkastelee 13:n suomalaisen sijoitusrahaston keskiviikkoisin mitattuja tuottoja vuosina 1990 

ja 1991. Kaiken kaikkiaan Heikkilän tutkimus on metodeiltaan ja asettelultaan täysin Kasasen 

ja Kinnusen tutkimuksen kaltainen, joten en puutu tässä siihen sen enempää. Markkinatuottoa 

tosin kuvaa vuonna 1990 Unitas- indeksi ja vuonna 1991 Hex- indeksi. Tutkimuksen tuloksen 

mukaan markkinaindeksi on tarkasteluperiodilla edullisuusjärjestyksessä viides, eli sijoitusra-

hastojen suorituskyvyn voitu tulkita parantuneen hieman 1980-luvun lopun vuosista. Markki-

na-ajoituskyky on hyvin vähäistä. Edelleen suurin osa Sharpen ja Treynorin mittarien arvoista 

on negatiivisia, myös markkinaindeksi saa nollaa pienemmät arvot. Sama on tilanne Jensenin 

alfan suhteen. Rahastojen beetat vaihtelevat 0,062:n ja 0,870:n välillä68 

 

Henri Ågrenin pro gradu -työssä tutkitaan kymmentä osakerahastoa ja kuutta yhdistelmära-

hastoa. Tarkasteluperiodi 1995–1996 on aivan liian lyhyt, jotta minkäänlaisia johtopäätöksiä 

voitaisiin tehdä. Ågren tarkastelee myös molempia vuosia erikseen. Kyseenalaista on myös 

se, että yhdistelmärahastoja verrataan osakerahastojen lailla Hex-tuottoindeksiin. Näin mene-

tellen tuloksilla ei yhdistelmärahastojen tapauksessa ole mainittavaa arvoa, jos vertailuindek-

siä ajatellaan nimenomaan mahdollisimman tasa-arvoisena vaihtoehtona yhdistelmärahastolle. 

Luonnollisesti vertailu voidaan tehdä, jos halutaan verrata yhdistelmärahaston tuottoa suoma-

laisiin markkinoihin yleensä. Osakerahastojen beetat vaihtelevat 0,42:n ja 0,86:n välillä, ja 

yhdistelmärahastojen beetat asettuvat välille 0,28–0,63. Sharpen mittarin mukaan kaikki osa-

kerahastot menestyvät vertailuindeksiään paremmin. Myös yhdistelmärahastot menestyvät 

hyvin.  Treynorin mittarin ja Jensenin alfan antamat tulokset eivät ole yhtä selkeitä. Jensenin 

                                                 
67 Kasanen & Kinnunen 1990, s. 230–253. 
68 Heikkilä 1993, s. 107–131. 
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alfojen arvot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Kaiken kaikkiaan kuusi osakerahastoa ja ne l-

jä yhdistelmärahastoa pystyvät markkinaindeksiä parempaan tuottoon vuosina 1995–1996.  

 

Ulla Schadewitzin pro gradun tulokset vuosilta 1994–1999 osoittavat, että korko- ja osakera-

hastot menestyvät osittain markkinaindeksiä paremmin, mutta yhdistelmärahastot eivät siihen 

pysty. Tutkittavana on kaikkiaan viisi osakerahastoa, neljä yhdistelmärahastoa, neljä korkora-

hastoa ja yksi vipurahasto. Tarkka tutkimusperiodi on 2.10.1994–30.9.1999. Vertailuindek-

seinä ovat Hex-portfolioindeksi, Meritan valtiolainaindeksi sekä FOX-indeksi. Yhdistelmära-

hastojen vertailuindeksiä varten kahta ensiksi mainittua painotetaan molempia 0,5:llä. Beetat 

vaihtelevat 0,44:n ja 1,01:n välillä. Tulosten mukaan kolme osakerahastoa, yksi yhdistelmära-

hasto sekä kaikki neljä korkorahastoa pystyvät vertailuindeksejään parempiin tuottoihin. 

 

Eero Pätärin väitöskirja koostuu kolmesta erillisestä esseestä. Ensimmäisessä esseessä Pätäri 

analysoi yleisimpien riskikorjattuja tuottoja laskettaessa käytettävien mittareiden validisuutta 

ja heikkouksia. Mukana ovat oman tutkimukseni kannalta keskeiset Sharpen ja Treynorin 

mittarit sekä Jensenin alfa. Lisäksi käsitellään Treynorin ja Mazuyn mallia sekä Henrikssonin 

ja Mertonin mallia, joihin en puutu tässä enempää. Toisessa esseessä käsitellään harvinaisem-

pia riskikorjatun tuoton mittareita, joihin en niin ikään puutu tässä lähemmin. Kolmas essee 

käsittelee suomalaisesta näkökulmasta sijoitusrahastojen suorituskyvyn pysyvyyttä. Näyte 

käsittää neljätoista Suomeen sijoittavaa osakerahastoa aikajaksolla 1994–1998. Näytteessä ei 

ole vääristymiä, sillä yhtään rahastoa ei lopettanut toimintaansa aikajaksolla. Todisteita jatku-

vuudesta ei tutkimuksen mukaan ole.69  

 

Thomas Sandvallin väitöskirja koostuu neljästä esseestä. Ensimmäisessä esseessä Sandvall 

tarkastelee suomalaisten sijoitusrahastojen menestymistä tavalliseen CAP-malliin nojautuen. 

Vertailun vuoksi hän käyttää myös muokattua mallia, jossa riskit ja tuotot vaihtelevat ajassa. 

Sandvall käyttää myös markkina-ajoituksen mittaamisessa yleisimpiä Treynorin ja Mazuyn 

sekä Henrikssonin ja Mertonin malleja. Rahastodata kattaa ajanjakson 1.1.1993–27.8.1997. 

Sandvallin mukaan ennen vuotta 1993 Suomessa oli liian vähän rahastoja mielekkään tutki-

muksen tekemiseen. Tutkimus on jaettu lisäksi kahteen osaperiodiin, joista jälkimmäisellä on 

mukana 39 ja edellisellä 14 rahastoa. Benchmarkeina ovat Hex- indeksi, Meritan joukko-

lainaindeksi, Leonian rahamarkkinaindeksi sekä yhdistelmärahastoille edelliset suhteessa 40–

                                                 
69 Pätäri 2000, s. 26–60 (ensimmäinen essee), 70–129 (toinen essee), 142–180 (kolmas essee). 
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40–20. Riskittömänä korkona on yhden kuukauden Helibor-korko. Tulosten mukaan osakera-

hastot menestyvät hyvin toisella osaperiodilla, mutta huonosti koko periodilla. Yhdistelmära-

hastojen menestys on kaiken kaikkiaan huonoa ja korkorahastoilla huonosti on mennyt toinen 

osaperiodi. Merkitsevyydet ovat kuitenkin alhaisia. Tulokset eivät riipu CAP-mallin manipu-

loidusta tai manipuloimattomasta versiosta, joten tämän perusteella oma tutkimukseni ei me-

netä arvoaan CAP-mallin vuoksi. Markkina-ajoituskykyä on eniten yhdistelmärahastoilla.70 

 

Sandvall tutkii esseissään myös suorituskyvyn pysyvyyttä sekä rahastojen riskipolitiikan 

muuttumista edelliseen periodiin nähden. Yhdistelmärahastoja lukuun ottamatta huonosti me-

nestyneet rahastot pyrkivät pienentämään riskiä seuraavalla periodilla, kun taas hyvin menes-

tyneet pyrkivät kasvattamaan sitä. Sandvall tutkii myös, onko rahastoyhtiöittäin havaittavissa 

erityisen hyvää suorituskykyä. Tilastollisesti merkitseviä todisteita tälle löytyy varsinkin ra-

hastotoiminnan alkuajoilta.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Sandvall 2001, s. 28–61. 
71 Sandvall 2001, s. 119–120, 130, 141.  
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3 SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTOJEN LASKEMINEN  
 
 

3.1 Suorituskyvyn mittaaminen ja luotettavuus 
 

Rahastojen suorituskyvyn määritteleminen on ongelmallista. Esimerkiksi voidaan kiistellä, 

mikä on oikea tapa määrittää riski. Yksinkertaisimmillaan pitäisi valita beetan tai keskihajon-

nan välillä. Toisaalta voi kysyä, mikä on normaalia suorituskykyä. Jos rahasto menestyy 

markkinoita paremmin, on ongelmallista tehdä päätelmiä siitä, mistä menestyminen johtuu.72 

Sijoitusrahastoja tarjoavat yhtiöt eivät luonnollisestikaan ole erityisen kiinnostuneita ilmoit-

tamaan rahastojensa riskikorjattuja tuottoja, vaan tyytyvät ilmoittamaan pelkästään rahasto-

jensa saavuttamat nettotuotot.73 

 

Capital Asset Pricing -malli on yksi tavallisimmista käytetyistä malleista arvioitaessa rahasto-

jen suorituskykyä. Malli on kuitenkin puutteellinen oletuksiensa vuoksi, sillä markkinoita 

kuvaavan mallin täytyisi olla tehoton, jotta normaalista poikkeavaa suorituskykyä voisi esiin-

tyä. Kritiikin kohteena on luonnollisesti ollut myös se, että CAP-mallissa markkinoita kuvaa 

aina jokin indeksi; todellista markkinasalkkua ei voi olla olemassa.74 Tehokkaiden markki-

noiden hypoteesi saa vahvistusta aina, kun sijoitusrahastot eivät pysty vertailuindeksiään pa-

rempaan suoritukseen. 75 

 

Asetetun benchmarkin riskin pitäisi olla sama kuin rahastolla, jotta luotettavampiin tuloksiin 

voitaisiin päästä. Esimerkiksi Jensenin alfan estimoinnissa tulee eteen ongelmia, jos riskitasot 

poikkeavat toisistaan. Alfa arvostaa heikosti menestyneeksi rahaston, jolla on vertailuindeksiä 

suurempi riski ja toisaalta päinvastoin. Pohtimisen arvoinen on myös kysymys, kuinka asian-

mukaista on valita Suomeen sijoittavan rahaston vertailuindeksiksi kansainvälinen indeksi tai 

päinvastoin. Omassa tutkimuksessani käy selville, onko indeksin valinnalla vaikutusta loppu-

tuloksiin. 

 

                                                 
72 Lehmann & Modest 1987, s. 233. 
73 Yleisestihän tuotot ilmoitetaan prosentteina hallintopalkkioilla vähennettynä. Riskin ohittamisen ongelmasta 
Pätäri 2000, s. 3. 
74 Lehmann & Modest 1987, s. 233–234 ja 239. Tunnetuin CAP-mallin kritiikki on ns. Rollin kritiikki. 
75 Kim 1978, s. 385–387. 
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Suorituskyvyn määrittelemisessä tulee eteen myös ongelma mittareiden herkkyydestä valit-

tuun vertailuindeksiin. Lehmann ja Modest pyrkivät tutkimuksellaan saamaan todisteita 

benchmarkin valinnan tärkeydestä ja vaikutuksesta saataviin tuloksiin. He tutkivat 130 rahas-

ton tuottoja tammikuusta 1968 joulukuuhun 1982. Mukaan on otettu vain koko tarkastelupe-

riodin ajan toimineet rahastot. Beetan vaihtelun varalta on tutkittu kolmea viiden vuoden jak-

soa erikseen. Suorituskyvyn mittausta tehdään sekä CAP-mallin että APT-mallin avulla. Tär-

kein johtopäätös lienee se, että tulokset CAP- ja APT-mallin välillä ovat olennaisesti erilaisia, 

ja vertailuindeksin valinnalla on merkitystä tulosten kannalta.76 

 

3.2 Capital Asset Pricing -malli ja beeta riskin mittarina 
 

Capital Asset Pricing -malli (sijoitushyödykkeiden hinnoitusmalli) on teoria markkinoiden 

tasapainohinnasta riskipitoisille sijoituskohteille. Se pohjautuu Harry Markowitzin portfolio-

teoriaan, 77 ja sitä ovat olleet kehittelemässä Treynor (1961), Sharpe (1963), Lintner (1965) ja 

Mossin (1966). Mallin perusajatus on, että tasapainossa markkinat palkitsevat riskin ottaneet 

sijoittajat, tosin tämä pätee vain tehokkaasti hajautetuille portfolioille. Toisin sanoen sijoituk-

sen odotettu riskipreemio eli lisätuotto on lineaarisesti riippuvainen sijoituksen systemaattisen 

riskin mittarista beetasta. Mallin mukaan sijoittajien omistukset ovat markkinasalkun mukai-

sia tasapainotilanteessa. Koska markkinasalkkua reaalimaailmassa ei ole olemassa, sen kor-

vikkeena käytetään erityyppisiä markkinaindeksejä. CAP-malli tarjoaa keinon arvioida odo-

tettavissa olevia tuottoja eri instrumenteille.78  

 

CAP-mallissa on monia oletuksia, joiden voimassa ollessa malli on pätevä. Selvää on, että 

oletukset eivät vastaa todellisuutta. CAP-malli ei kuitenkaan ole erityisen herkkä oletusten 

toteutumatta jäämiselle.79 

 

                                                 
76 Enemmän APT-mallin mukaisen vertailuindeksin muodostamisesta ja tuloksista Lehmann & Modest 1987, s. 
233, 235, 239–243, 263. 
77 Ks. esim. Markowitz 1952, s. 77–91. 
78 Bodie & Merton 2000, s. 343–346. CAP-mallin mukaan sijoittaja menestyy yhtä hyvin, jos hän etsii aktiivises-
ti arvopapereita, joiden avulla hän voisi ”lyödä” markkinat tai jos hän yhdistää passiivisesti riskittömän sijoitus-
kohteen indeksirahastoon, jossa riskipitoisia sijoituskohteita on markkinasalkun mukaisessa suhteessa. Ks. myös 
Brealey & Myers 1996, s. 179–188. 
79 Oletusten määrä vaihtelee eri tutkijoilla. Alla olevat oletukset Vieru 1990, s. 83–85. Muita esim. Copeland & 
Weston 1983, s. 186. 
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1. Riskiä karttavien sijoittajien tavoitteena on maksimoida sijoituskohteen odo-

tettu tuotto sijoituskauden lopussa.  

2. Sijoittajat tekevät valintansa arvopaperin riskin (tuoton varianssin) ja tuoton 

(tuoton odotusarvon) perusteella. 

3. Sijoittajilla on yhtenevät odotukset arvopaperin riskistä ja tuotosta. 

4. Sijoittajilla on yhteinen sijoituskausi. He siis ostavat arvopaperit tiettynä 

hetkenä ja myyvät samanaikaisesti tulevaisuudessa. 

5. Informaatio on vapaasti ja samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolten 

saatavilla. 

6. Sijoittajat voivat sijoittaa ja lainata riskittömällä korolla rajattomasti. Teho-

kas salkku on mahdollinen vain yhdistelemällä markkinasalkkua m ja riski-

töntä arvopaperia Rf. Riskittömän arvopaperin tuotto on täysin ennakoitavis-

sa. 

7. Markkinoilla ei ole epätäydellisyyksiä, kuten veroja, jotka estävät arvopape-

reiden myynnin ennen niiden ostamista. 

8. Kaikki sijoituskohteet ovat markkinoitavissa. 

 

CAP-mallin perusajatus ilmenee ns. pääomamarkkinasuoran (Capital Market Line) avulla. 

Tällä suoralla ovat kaikki sijoittajille saatavilla olevat tehokkaat riski–tuotto-kombinaatiot. 

CAP-mallin mukaan kaikki sijoittajat päätyvät johonkin kohtaan pääomamarkkinasuoralla. 

Suoran yhtälö on 
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E(Rj) = sijoituskohteen j odotettu tuotto 

Rf = riskittömän sijoituskohteen tuotto 

E(Rm) = markkinasalkun m odotettu tuotto 

s m = markkinasalkun m tuoton keskihajonta 

s j = sijoituskohteen j tuoton keskihajonta 
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Suoran kulmakerroin on markkinaportfolion riskipreemio jaettuna markkinasalkun tuoton 

keskihajonnalla. CAP-malli määrittelee arvopaperin riskin sen markkinoiden tasapainossa 

odotetun tuoton mukaan. Kun keskihajonta kasvaa, myös riski kasvaa.80 

 

KUVIO 2  Pääomamarkkinasuora (Capital Market Line).81 
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CAP-mallissa riskiä mitataan beetalla, joka on arvopaperille j seuraava: 

β
σ

σj
jm

m

= 2     (2) 

 

σjm= arvopaperin j ja markkinasalkun m välinen kovarianssi  

σ2
m= markkinasalkun m tuoton varianssi 

 

Markkinoiden tasapainossa arvopaperin j riskipreemio on markkinasalkun riskipreemio arvo-

paperin j beetalla kerrottuna. 

 

E R R E R Rj f j m f( ) [ ( ) ]− = −β   (3) 

 

Yhtälö (3) on ns. Security Market Line, jonka kulmakerroin on markkinaportfolion riskipree-

mio. Yhtälöstä nähdään, että sijoituskohteen j odotettu tuotto on yhtä suuri kuin riskittömän 

sijoituskohteen f ja riskipreemion summa. 

                                                 
80 Bodie & Merton 2000, s. 345–348. 
81 Copeland & Weston 1983, s. 175. 
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KUVIO 3  Security Market Line.82 
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Riskin lisäksi beeta kertoo arvopaperin toteutuneen tuoton herkkyyden markkinaportfolion 

toteutuneeseen tuottoon nähden. Esimerkiksi, jos markkinaportfolion tuotto on x prosenttia 

odotettua suurempi, arvopaperi j :n tuotto on β jx kertaa suurempi. Jos beeta on ykköstä suu-

rempi, arvopaperi j on aggressiivinen eli sen tuotot korostavat markkinaportfolion liikkeitä. 

Toisaalta, jos beeta on ykköstä pienempi, arvopaperi on defensiivinen. Markkinaportfolion 

beeta on yksi, ja arvopaperit, joiden beeta on yksi, ovat keskiriskisiä. Jos sijoittajan portfolio 

sijaitsee pääomamarkkinasuoralla, beeta on se osa, joka on investoitu markkinaportfolioon, ja 

loput on sijoitettu riskittömään kohteeseen. 83 

 

3.3 Riskiä huomioimaton tuottoprosentti 
 
 
Yleisin ja myös kansantajuisin keino ilmoittaa sijoitusrahastojen tuotot on tehdä se yksinker-

taisesti saavutettuina nettotuottoina. Yleensä tuotoista on vähennetty hallintopalkkiot, mutta ei 

merkintä- tai lunastuspalkkioita. Tuottoa laskettaessa voidaan ottaa huomioon lunastus- ja 

merkintäpalkkiot, jolloin laskukaavasta tulee jonkin verran monimutkaisempi. Kaava on täl-

löin seuraava:84 
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82 Copeland & Weston 1983, s. 190. 
83 Bodie & Merton 2000, s. 349. 
84 Ks. Esim. Kasanen & Kinnunen 1990, s. 235; Heikkilä 1993, s. 110. 
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L = rahasto-osuuden arvo vuoden lopussa 

m = rahasto-osuuden myyntikulut 

V = sijoitusrahaston maksamien voitto-osuuksien arvo vuoden lopussa olettaen, 

että ne sijoitetaan takaisin rahastoon  

A = rahasto-osuuden arvo vuoden alussa 

o = rahasto-osuuden ostokulut   

 

Itse en ota huomioon merkintä- ja lunastuspalkkioita vaan lasken tuotot vain hallintopalkkioil-

la vähennettynä. Sijoitusrahaston tuottoprosenttia voidaan pitää kyseenalaisena tuoton mitta-

ustapana, sillä se ei ota huomioon riskiä. Lähtökohtaisesti sijoittajat eivät pidä riskistä, joten 

heidän pitäisi saada korvaus riskipreemion muodossa ottamastaan riskistä.85 

 

3.4 Sharpen mittari 
 

Sharpen mittarissa riskiä mitataan tuoton keskihajonnan avulla. Osoittajassa on sijoitusrahas-

ton riskipreemio eli rahaston tuoton ja riskittömän koron erotus ja nimittäjässä rahaston tuoton 

keskihajonta. Suurempi mittarin arvo kertoo pienempää paremmasta suorituskyvystä.86 Sekä 

positiiviset että negatiiviset tuoton vaihtelut ovat saman arvoisia, mikä ei välttämättä vastaa 

sijoittajan näkemystä riskistä. Yleensähän riskiksi katsotaan vain mahdollisuus sijoituksen 

arvon alenemiseen. Keskihajonnalla mitattu riski kattaa sijoituksen kokonaisriskin, siis myös 

epäsystemaattisen riskin, joka on riippumaton markkinoiden tuotosta. Epäsystemaattinen riski 

voi johtua sekä tahallisesta että tahattomasta salkun hajauttamistavasta. Kun Sharpen mittaris-

sa riski on salkun oma hajonta, mittari on riippumaton hinnoittelumalleista. Näin ollen niihin 

liittyvät ongelmat eivät laske sen arvoa. Kun keskihajonta ottaa huomioon myös ylöspäin ole-

vat heilahtelut, sijoittajan riski tulee kuitenkin yliarvioiduksi. 87  

 

Sharpen mittaria on kritisoitu sen kyvyttömyydestä mitata markkina-ajoituskykyä. Tähän kri-

tiikkiin voi suhtautua kevyemmin, sillä lukuisat tutkimukset ovat näyttäneet, että sijoitusra-

hastoilla ei ole markkina-ajoituskykyä tai jos sitä on, se on hyvin pientä. Myös oletus yhtälä i-

sestä korosta sekä lainaamiselle että tallettamiselle on yleinen ongelma. Tämä tulee kuitenkin 

                                                 
85 Modigliani & Modigliani 1997, s. 45. 
86 Mittarin kehittelyä Sharpe 1966, s. 119–138. 
87 Pätäri 2000, s. 8–9, 27–28,31. 
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ajankohtaiseksi vain, jos pohditaan sijoittajan vaihtoehtoisia portfolioita. Menestymisjärjes-

tyksen kannalta korko-ongelmalla ei ole merkitystä.88 

 

Sharpen mittarin ongelma on myös riippuvaisuus tarkastelujaksosta. Jos kahta vuotta tarkas-

tellaan omina periodeinaan, mittarin antamat tulokset voivat poiketa huomattavasti siitä, mitä 

ne olisivat, jos kahden vuoden jaksoa tarkasteltaisiin yhtenä kokonaisuutena. Mittari ei huo-

mio sijoitusstrategian muutoksia, jotka voivat johtua esimerkiksi salkunhoitajan näkemykses-

tä markkinoiden tulevasta kehittymisestä. Mittari olettaa riskin oleva vakio ajassa. Näin ollen 

mittari ei kykene huomioimaan esimerkiksi uutta salkunhoitajaa, uusia sijoituskohteita tai 

markkinoiden volatiliteetin vaihteluita.89 Sijoitusrahastoja tutkittaessa kolme viimeksi mainit-

tua muutosta ovat epäilemättä yleisiä, joten paljon olennaista informaatiota jää vangitsematta. 

 

Modiglianit puolustavat omaa kehittämäänsä RAP-mittaria ja siinä samalla Sharpen indeksiä. 

Ongelma Treynorin indeksissä ja Jensenin alfassa on niiden riskiosio. Niissä riski suhteute-

taan johonkin portfolioon i eikä markkinoiden riskiin. Jälleen tulee esiin siis ongelma, millä 

markkinasalkkua voisi mallittaa. Näin ollen mittareiden tuloksissa saattaa olla vääristymiä.90 

 

Sharpen mittari lasketaan kaavasta: 

 

S
R Ri f

i

=
−

σ
    (5) 

 

Ri = sijoitusrahaston i keskimääräinen tuotto 

Rf = riskittömän sijoituskohteen keskimääräinen tuotto 

σi = sijoitusrahaston i keskimääräisen tuoton keskihajonta 

 

 

 

 

                                                 
88 Pätäri 2000, s. 8–9, 29–33. 
89 Pätäri 2000, s. 31. 
90 RAP-mittari antaa samat tulokset kuin Sharpen mittari, mutta peruspisteinä, jolloin tulkinta on helpompaa. 
Modigliani & Modigliani 1997, s. 49. 
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3.5 Treynorin mittari 
 

Treynorin mittari oli ensimmäinen portfolion riskikorjattujen tuottojen laskemiseksi kehitelty 

menetelmä.91 Treynorin mittarissa sijoituksen riskipreemio jaetaan sijoituksen beetalla. Mitä 

suuremman arvon mittari saa sitä parempi on rahaston suorituskyky ollut. Beetan kautta mit-

tarilla on vahva side CAP-malliin. Beeta lasketaan jakamalla markkinoiden tuoton ja portfoli-

on tuoton kovarianssi markkinoiden tuoton varianssilla. Toisaalta beeta saadaan estimoitua 

Jensenin alfan regressioyhtälöstä. Beeta ilmaisee, paljonko portfolion arvo muuttuu, kun 

markkinasalkun arvo muuttuu yhdellä prosentilla. Mittari huomioi vain systemaattisen riskin, 

sillä Treynorin mukaan riittävästi hajautetun portfolion arvopaperikohtaiset riskit eliminoivat 

toinen toisensa siten, että portfolion epäsystemaattisen riskin odotusarvo on nolla.92 

 

Beetan arvo kertoo esimerkiksi rahaston sijoittamispolitiikasta. Korkean beetan rahasto ha r-

joittaa aggressiivista sijoituspolitiikkaa, ja rahaston arvo noudattelee suunnilleen yleisindeksin 

arvoa. Aggressiivinen rahasto on hyvä sijoituskohde silloin, kun kurssit nousevat, mutta toi-

saalta sen arvo laskee jyrkästi kurssien laskiessa. Matalan beetan rahaston sijoituspolitiikka on 

defensiivistä eli puolustavaa, ja se tarjoaa ainakin jonkinlaista suojaa kurssilaskuja vastaan. 93 

 

Suurin kritiikki liittyy Treynorin mittarin riskikomponenttiin. Beetan validisuus on ollut jat-

kuvan keskustelun aiheena. Lähtökohta on se, että vain systemaattinen riski otetaan huomi-

oon. Näin ollen paras portfolio ei olekaan se, joka pystyy kaikilla riskitasoilla parhaaseen 

tuottoon, kun riskiä ajatellaan kokonaisriskinä eikä vain markkinariskinä. Markkinasalkkua 

on niin ikään yhä vaikeampi muodostaa, kun markkinat tulevat monimutkaisemmiksi.94 

Omankin tutkimukseni olennaisimpia ongelmia on, mikä olisi paras mahdollinen markki-

nasalkkua kuvaava indeksi. Markkinasalkkua muuttamalla voidaan mittarin tuloksia saada 

muuttumaan huomattavasti. Tässä yhteydessä herää eettinen kysymys siitä, kuinka paljon 

esimerkiksi sijoitusrahastoyhtiöt manipuloivat vertailuindeksejä rahastojensa tuottojen paran-

tamiseksi. 95 Mikään markkinaindeksi ei sisällä kaikkia sijoittajalle mahdollisia riskip itoisia 

sijoituskohteita.  

 

                                                 
91 Mittarin kehittelystä ks. Treynor 1965, s. 63–75. 
92 Treynor 1965, s. 66; Pätäri 2000, s. 34–35. 
93 Ks. esim. Kytönen et al. 1993,s. 27. 
94 Pätäri 2000, s. 9. 
95 Möttölän (2002, s. D1) kommentin mukaan vertailuindeksin muuttelua tapahtuu säännöllisesti.  
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Treynorin mittari antaa luotettavimmat tulokset silloin, kun esimerkiksi sijoitusrahaston salk-

ku on mahdollisimman tehokkaasti hajautettu. Hajautuksen tehokkuutta säätelevät luonnolli-

sesti rahaston tavoitteet ja ominaisuudet. Beetaa on kritisoitu myös siitä, että se ei pienene, 

vaikka arvopapereiden määrä salkussa kasvaisi, sillä se on salkun arvopapereiden beetojen 

painotettu keskiarvo. Näin ollen Treynorin mittarin arvokaan ei nouse, kun salkun hajautus 

tehostuu.96 

 

Sekä Treynorin että Sharpen mittareiden tulokset ovat ongelmallisia, jos markkinoiden riski-

preemio 97 on negatiivinen ja tutkittavalla portfoliolla on markkinasalkkua korkeampi riski, 

alhaisempi keskiarvotuotto ja näin ollen parempi suorituskyky. Sama tilanne muodostuu 

myös, jos sijoituskohteen lisätuotto riskittömään korkoon nähden on negatiivinen. Tällöin 

tuottojen suurempi hajonta on edullista rahaston kannalta, sillä nimittäjän arvo kasvaa ja näin 

ollen mittarin mukainen suorituskyky paranee.98 Lähtökohta mittareilla on, että sijoitusten 

tuotto kasvaa riskin kasvaessa. Laskevilla markkinoilla ongelma on kuitenkin se, että siirryt-

täessä pienempään riskiin, esimerkiksi korkosijoituksiin, tuotto kasvaa. Ongelmallinen Trey-

norin mittarin kannalta on myös tilanne, jossa beeta on negatiivinen. Tällainen tilanne on kui-

tenkin harvinainen, mutta voi johtaa siihen, että Sharpen ja Treynorin mittarit antavat vastak-

kaisia tuloksia tutkittavan portfolion suorituskyvystä.99 Täydellisesti hajautetut portfo liot an-

tavat saman järjestyksen sekä Sharpen että Treynorin mittareita käytettäessä.100 

Treynorin mittari lasketaan kaavasta: 

 

T
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β
    (6) 

 

Ri = sijoitusrahaston i  keskimääräinen tuotto  

Rf = riskittömän sijoituskohteen keskimääräinen tuotto 

β i = sijoitusrahaston i beeta 

 

                                                 
96 Pätäri 2000, s. 36–37. 
97 Markkinasalkun riskittömän koron ylittävä tuotto. Ks. Pätäri 2000, s. 38. 
98 Pätäri 2000, s. 38–39. Oletetaan esimerkiksi kolme sijoitusrahastoa X, Y ja Z, joiden kaikkien lisätuotto riskit-
tömän koron yli on 0,5 prosenttia tietyllä jaksolla. Riskimittarit saavat arvot 10, 20 ja 50. Sekä Treynorin että 
Sharpen mittareilla tarkasteltuna suoritusjärjestys olisi X, Y ja Z. Jos riskitön korko olisi hieman korkeampi ja 
lisätuotot olisivat kaikilla –0,5 prosenttia,  sijoittumisjärjestys kääntyisi päinvastaiseksi, vaikka riskit pysyisivät 
samoina. 
99 Pätäri 2000, s. 39–40. 
100 Heikkilä 1993, s. 111. 
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3.6 Jensenin alfa 
 

Jensenin alfa mittaa portfolion saavuttamaa CAP-mallin ennustetta ylittänyttä tuottoa, kun 

portfolion beeta ja markkinoiden tuotto sekä riskittömän sijoituskohteen tuotto tunnetaan. 101 

Tavallisestihan portfolion beeta estimoidaan samalla kun alfakin, sillä molempien oletetaan 

olevan vakioita tarkastelujakson kuluessa. Kun benchmarkina käytetään Security Market Line 

-suoraa, alfa mittaa sijoituksen lisätuottoa saman riskitason CAP-mallin mukaiseen tuottoon 

nähden. Jensenin alfan teoreettinen arvo on nolla, joka vastaa CAP-mallin ennustetta. Jos alfa 

on suurempi kuin nolla ja tilastollisesti merkitsevästi nollasta poikkeava, niin sijoitusrahastol-

la on parempi keskimääräinen tuotto kuin CAP-malli ennustaa eli rahastolla on passiivista 

markkinaportfoliota parempi riskikorjattu tuotto. Jos vastaavasti alfa on nollaa pienempi, si-

joitusrahaston riskikorjattu tuotto on markkinaportfoliota huonompi. 

 

Jensenin alfan samoin kuin Treynorin mittarin suurin kritiikki liittyy riskin määrittelyyn ja 

beetan käyttämisen kyseenalaistukseen. Samoin markkinaportfolion määrittelyyn liittyvät 

ongelmat ovat jatkuvasti esillä. Korkoinstrumentteihin sijoittavissa rahastoissa on otettava 

huomioon erityisesti markkinaindeksin muoto. Muutoinkin kritiikki on hyvin samantyyppistä 

kuin Treynorin mittaria kohtaan kohdistettu, joten en käy sitä tässä enemmälti läpi. Jensenin 

alfan oletukset ovat rajoittavia; esimerkiksi oletus riskin ja tuoton lineaarisesta suhteesta on 

todettu kestämättömäksi. Yleisesti ottaen on todettu, että Treynorin mittarin ja Jensenin alfan 

tuottamat tulokset korreloivat positiivisesti ja yleensä tilastollisesti merkitsevästi. 102 Kuiten-

kaan Jensenin alfan tapauksessa Treynorin ja Sharpen mittareihin liittyvä sijoittumisjärjestys-

ten päälaelleen kääntyminen lisätuottojen negatiivisuuden tapauksessa ei ole mahdollinen.  

 

Jensenin alfan estimoimiseksi tarvittava regressioyhtälö on muotoa: 

 

ifmiifi uRRRR +−+=− )(βα   (7) 

 

Ri = sijoitusrahaston i keskimääräinen tuotto 

Rf = riskittömän sijoituskohteen keskimääräinen tuotto 

Rm = markkinaportfolion m keskimääräinen tuotto 

β i = sijoitusrahaston i beeta  
                                                 
101 Ks. Jensen 1968, s. 389–416. 
102 Pätäri 2000, s. 44–45. 
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αi = Jensenin alfa 

 ui = virhetermi, E(ui) = 0 

 

Jensenin alfan positiivisuus saattaa johtua paitsi rahaston hyvästä suorituskyvystä myös posi-

tiivisesta vääristymästä, joka johtuu beetan estimoinnin negatiivisesta vääristymästä, jos sal-

kunhoitajalla on markkina-ajoituskykyä.103 Luonnollisesti vertailuindeksin valinta vaikuttaa 

olennaisesti Jensenin alfan saamiin arvoihin.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
103 Jensen 1968, s. 395–396. 
104 Sopivaa benchmarkia ovat pohtineet mm. Lehman & Modest 1987 ja Grinblatt & Titman 1989. Edellisten 
mielestä tarvitaan sarja erilaisia bencmarkeja, jotka sisältävät arvopapereiden tuottoihin vaikuttavia tekijöitä. 
Toisaalta on esitetty, että yhden indeksin malli antaa aivan riittävän tarkat tulokset ja tulokset eivät myöskään 
riipu valitusta indeksistä. Ks. Elton et al. 1993, s. 2. 
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4 TUTKIMUKSEN AINEISTO 
 
 

4.1 Sijoitusrahastojen tarkastelun lähtökohta 
 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteensä 12 osakerahaston, viiden yhdistelmärahaston, vii-

den korkorahaston sekä yhden vipurahaston tuottoja vuodesta 1995 vuoden 2002 loppuun asti. 

Datan saatavuudesta johtuen rinnakkain käsitellään kahta hieman eripituista jaksoa. Hex-

portfolioindeksin arvot oli saatavissa vain aikaväliltä 31.3.1995–31.12.2002. Tämä vaikuttaa 

osaltaan sekä osake- että yhdistelmärahastojen tarkasteluun. Hex-tuottoindeksistä sekä itse 

muodostetusta kansainvälisestä osakeindeksiportfoliosta sen sijaan on käytettävissä arvot 

vuoden 1995 alusta lähtien. Kolmen kuukauden ero vaikuttaa jonkin verran toteutuneisiin 

tuottoihin, mutta toisaalta Hex-portfolioindeksin ja Hex-tuottoindeksin keskinäinen vertaami-

nen ei sinänsä ole tutkimuksen olennaisinta sisältöä. Pääasia on saada esiin eri indeksien tuo-

mat erot rahastojen sijoittumisjärjestyksiin. Markkinoiden kehitys tarkastelujaksolla antaa 

mahdollisuuden jakaa koko periodi myös kahteen osaperiodiin, joista ensimmäinen kattaa 

ajanjakson vuoden 1995 alusta 31.3.2000 asti. Tälle jaksolle ajoittuu pörssikurssien alun ta-

saisempi kehitys sekä jakson loppupuolen pörssikupla. Jälkimmäinen periodi 1.4.2000–

31.12.2002 on ennen kaikkea laskevien osakekurssien aikaa. Jaksot ovat eripituisia, mutta 

luonnollinen jakokohta muodostui kuplan huipun lähettyville.  

 

Tutkimuksessa on käytetty sijoitusrahastojen, vertailuindeksien ja riskittömän korkokannan 

päivittäisiä arvoja ja noteerauksia. Arvoja on saatu niin Kauppalehden tietokannoista kuin 

suoraan eri rahastoyhtiöiltä ja Helsingin pörssistä. Päivätuottoja laskettaessa on käytetty loga-

ritmikantaisia tuottoja. Jos rahastosta on ollut käytettävissä sekä kasvu- että tuotto-osuudet, 

tutkimuksessa on käytetty kasvuosuuksia. Rahaston kasvuosuus ei siis jaa vuosittain tuottoja, 

vaan tuotot lisätään rahaston pääoman arvoon. Osasta rahastoja105 oli käytettävissä vain tuo t-

to-osuuksien arvot. Näissä tapauksissa tuottotietoja on oikaistu lisäämällä rahaston arvoihin 

takaisin jaettu tuotto, jolloin vertailtavuus kasvuosuuksiin säilyy. Rahastojen merkintä- ja 

lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon. Alempana olevassa taulukossa 1 ne on kuitenkin 

esitetty. Myös suoraan osakekauppaan liittyy transaktiokustannuksia, jotka ovat rahastojen 

merkintä- ja lunastuspalkkioiden kaltaisia. Jos sijoitusrahastoa tarkastellaan nimenomaan 

vaihtoehtoisena sijoitusmuotona esimerkiksi suoralle osakesijoittamiselle, tulokset eivät olen-
                                                 
105 AB Finland, AB Optimal, OP-Euro Obligaatio, OP-Tuotto. 
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naisesti vääristyne, vaikka merkintä- ja lunastuspalkkiot jätetään huomiotta. Kuitenkin rahas-

tojen perimät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot ovat mukana, sillä ne vähennetään suoraan jul-

kaistavista osuudenarvoista. Ainoa hieman ongelmallinen tapaus on Handelsbanken Europa, 

joka ilmoittaa jakavansa uusia osuuksia voitto-osuuksina. Handelsbankenin Jyväskylän kont-

torissa tarkat tiedot voitonjakopolitiikasta eivät selvinneet, joten tulokset saattavat jäädä hie-

man kritiikinalaisiksi. 

 

Osakerahastoista Odin Finland on rekisteröity Norjaan, Handelsbanken Europa Ruotsiin ja 

muut Handelsbankenin rahastot Luxemburgiin. Muiden osakerahastojen rekisteröintimaa on 

Suomi. Yhdistelmä- ja korkorahastoista Handelsbankenin tarjoamat on rekisteröity Luxem-

burgiin, muut ovat suomalaisia. Pohjola Euro Kasvu on niin ikään Suomeen rekisteröity. Jat-

kossa taulukoinneissa käsittelen Pohjola Euro Kasvua erillisenä vipurahastona, vaikka esi-

merkiksi Hexin tuottamat rahastoraportit luokittelevat sen osakerahastoksi. Sen sijoituspoli-

tiikka kuitenkin poikkeaa siinä määrin muista mukana olevista osakerahastoista, että itsenä i-

nen tarkastelu on perusteltua. Pohjola Euro kasvu on ainoa mukana oleva osakerahasto, joka 

sijoittaa aktiivisesti myös optioihin. 

 

Handelsbankenin rahastoja ei ole ollut mukana aiemmissa tutkimuksissa. Tähän on vaikutta-

nut se, että Handelsbanken alkoi tarjota rahastoja Suomessa vasta vuoden 1998 alusta alkaen. 

Rahastoista oli kuitenkin saatavissa arvotiedot jo vuoden 1995 alusta, joten katsoin hyödylli-

seksi ottaa ne mukaan tutkimukseen. Sijoittajan kannalta ei ole merkitystä sillä, missä maassa 

rahastoa on aiemmin tarjottu, sillä riski–tuotto-vertailut ovat täysin vertailukelpoisia. Han-

delsbankenin rahastoissa on mukana monella tapaa hieman eksoottisia vaihtoehtoja, mutta 

niitä tarkastellaan nimenomaan vaihtoehtona suomalaisille markkinoille sijoittamiseen. Kan-

sainvälinen hajautus on perinteisesti ollut avainsana riskien pienentämiseksi. 

 

Kahdeksan vuoden tarkasteluperiodi antaa jo melko luotettavan kuvan siitä, miten kukin ra-

hasto on pystynyt selviämään markkinoiden vaihtelevista tilanteista. Viime vuosien kurssilas-

ku on epäilemättä koetellut kaikkia osake- ja yhdistelmärahastoja, mutta nähtäväksi jää, onko 

mikään rahasto pystynyt keskimääräistä parempaan tai toisaalta huonompaan suorituskykyyn. 

Hieman ongelmallinen kysymys on rahastojen keskinäinen vertailu. Kun riski otetaan huomi-

oon, mittareiden avulla voinee verrata yhtälailla osake-, yhdistelmä- ja korkorahastoja toisiin-

sa. Toisaalta on esitetty perusteluja, joiden mukaan vain saman kokoluokan beetojen rahastoja 

tulisi verrata keskenään. Lopputuloksissa vertaan vain samaan rahastoluokkaan kuuluvia ra-
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hastoja keskenään. Perusteluna tälle olkoon myös se, että sekä sijoittajan että salkunhoitajan 

näkökulmasta korko-, yhdistelmä- ja osakerahastojen tavoitteet esimerkiksi tuoton ja riskin 

osalta ovat hyvin erilaiset. 

 

TAULUKKO 1  Sijoitusrahastojen perustiedot. 

 

  Aloituspvm. Ostopalkkio Myyntipalk. Minimisij. Koko  Hall. ja säil. 

Rahastot   %  %  € M€ palkkio % 

OSAKE             
AB Finland 4.12.1992 1,0 (väh. 17 €) 1,0 (väh. 17 €) 5000 73,3 1,3 
Evli Select 16.10.1989 1,0/0,5106 1,0 (väh. 20 €) 5000 71,5 2,1 
HB America 30.4.1989 1,0 1,0 800 22,0 1,5 
HB Europa 30.5.1989 1,0 1,0 800 224,7 1,5 
HB International 31.1.1989 1,0 1,0 800 10,7 1,5 
HB Japan 30.9.1990 1,0 1,0 800 6,5 1,5 
HB Nordic 31.5.1994 1,0 1,0 800 15,0 1,5 
HB Pacific 30.9.1990 1,0 1,0 800 7,2 1,5 
Nordea Avanti 15.10.1987 1,0/0,8107 1,0 1 osuus 53,8 2,3 
Odin Finland 27.12.1990 1,0–3,0108 0,5 336 49,9 2,0 
OP-Delta 25.2.1988 1,0 (väh. 8 €) 1,0 (väh. 8 €) - 182,6 2,0 
Sampo Suomi Osake 15.10.1987 1,0 (väh. 8 €) 1,0 (väh. 8 €) 500 76,9 1,9 

YHDISTELMÄ             
AB Optimal 31.12.1993 1,0 (väh. 17 €) 1,0 (väh. 17 €) 5000 110,5 1,9 
HB Multimarket 30.4.1993 1,0 1,0 800 17,6 1,5 
Nordea Optima.fi 7.12.1987 1,0/0,8 1,0 1 osuus 509,5 2,3 
OP-Tuotto 14.10.1987 1,0 (väh. 8 €) 1,0 (väh. 8 €) - 158,3 2,0 
OP-Pirkka 15.2.1989 1,0 (väh. 8 €) 1,0 (väh. 8 €) - 262,0 2,0 

KORKO             
Carnegie Euro Korko 30.5.1994 0–1,0109 0,5 1000 50,8 0,3–0,5 
HB Int. Bonds 31.12.1989 0,5 0,5 800 4,0 0,8 
HB Swedish Bonds 31.1.1991 0,5 0,5 800 25,6 0,8 
Nordea Obligaatio 13.12.1993 0,5/0,4 0,5 1 osuus 95,4 0,6 
OP-Euro Obligaatio 22.11.1993 0,25 (väh. 8 €) 0,25 (väh. 8 €) - 108,6 0,5 

VIPU             
Pohjola Euro Kasvu 6/1994 1,0 1,0 1000 53,0 2,1 
 

 

                                                 
106 Alhaisempi merkintäpalkkio verkon kautta tehdyistä toimeksiannoista tai yli 150 000 euron toimeksiannoista. 
107 Alhaisempi merkintäpalkkio verkon kautta tehdyistä toimeksiannoista. Koskee kaikkia tutkimuksessa mukana 
olevia Nordean rahastoja. 
108 Yli 15 000 euron sijoituksesta merkintäpalkkio 1 %, 3000–14999 euroa 2 %, alle 3000 euroa 3 %. 
109Alle 15 000 eurosta merkintäpalkkio on 1 %, muuten sitä ei ole. Alle 15 000 eurosta hallinnointi- ja säilytys-
palkkio on 0,3 %, muuten 0,5 %. 
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Yllä olevasta taulukosta 1 selviävät tutkimuksessa mukana olevien rahastojen perustiedot. 

Taulukossa on esitetty rahastojen perustamispäivät, perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot, ker-

tasijoitukseen vaadittu minimisumma, rahastojen koko sekä vuotuinen hallinnointi- ja säily-

tyspalkkio. Tiedot taulukkoon sekä alempana olevaan rahastojen esittelyyn on kerätty rahas-

toyhtiöiden omista raporteista sekä Hexin rahastoraporteista. 

 

Kuten taulukosta voidaan huomata, osakerahastojen yleisin merkintä- ja lunastuspalkkio on 

yhden prosentin suuruinen. Sama on tilanne yhdistelmärahastojen tapauksessa. Nordea ja Evli 

antavat verkon kautta tehdyistä toimeksiannoista pienen alennuksen merkintävaiheessa. Odin 

Finlandin merkintäpalkkio riippuu tehdyn toimeksiannon suuruudesta. Palkkio on alle 3000 

euron toimeksiannoissa prosentteina korkein kaikista näytteen rahastoista. Osalla rahastoista 

on käytössä euromääräiset vähimmäispalkkiot. Korkorahastoissa merkintä- ja lunastuspalkki-

ot ovat useimmiten 0,5 prosentin luokkaa. Hallinnointi- ja säilytyspalkkioltaan kalleimmat 

osake- ja yhdistelmärahastot ovat Nordea Avanti ja Nordea Optima. Korkorahastoista kor-

keimmat palkkiot on Handelsbankenin rahastoilla. Edullisimmat hallinnointi- ja säilytyspalk-

kiot ovat osakerahastoista Alfred Berg Finlandilla, yhdistelmärahastoista Handelsbanken 

Multimarketilla ja korkorahastoista Carnegie Euro Korolla. 

 

Rahastojen koot vaihtelevat suuresti. Suurin osakerahasto pääomiltaan on Handelsbanken 

Europa ja pienin taas Handelsbanken Japan. Suomeen sijoittavista osakerahastoista suurin on 

OP-Delta ja pienin Odin Finland. Yhdistelmärahastoista selvästi suurin on Nordea Optima ja 

pienin taas Handelsbanken Multimarket. Korkorahastoista eniten pääomia on OP-Euro Obli-

gaatiolla ja vähiten Handelsbanken International Bonds -rahastolla. Useimmilla rahastoilla on 

käytössään minimisijoituksen raja. Pisin toimintahistoria on OP-Tuotolla ja vähiten aikaa on 

näytteen rahastoista toiminut Pohjola Euro Kasvu. 

 

4.2 Rahastojen esittely 
 

4.2.1 Osakerahastot 
 

Alfred Berg Finland sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin. Rahasto pyrkii maltillisella riskinotolla 

vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Salkku koostuu 40–50 osakkeesta. Sijoitusperiodiksi 
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suositellaan yli viittä vuotta. Tietoliikenteen ja elektroniikan osuus on rahastoraportin110 mu-

kaan noin 30 prosenttia, metsäteollisuuden 23 prosenttia ja pankkien ja rahoituksen sekä met-

säteollisuuden alle kymmenen prosenttia. Suurimmat yritykset salkussa ovat UPM-Kymmene, 

Stora Enso ja Nokia. Vertailuindeksinä Alfred Berg Finlandilla, kuten myös kaikilla seuraa-

villa kotimaisilla osakerahastoilla on Hex-portfolioindeksi.  

 

Evli Select on kotimainen osakerahasto. Osakkeiden keskeisenä valintaperusteena on niiden 

arvostuksen suhde kasvunäkymiin. Fundamentaali- ja kvantitaviisella analyysillä pyritään 

havaitsemaan osakkeita, jotka ovat aliarvostettuja ja joilla on nousupotentiaalia. Rahastoon 

sijoittavalle suositellaan yli neljän vuoden sijoitusperiodia. Toimialoista suurimmat ovat tieto-

liikenne ja elektroniikka noin neljänneksen osuudella, metsäteollisuus noin viidenneksen sekä 

metalliteollisuus noin kymmenyksen osuuksilla. Salkun suurimmat sijoitukset ovat Nokia, 

Stora Enso ja UPM-Kymmene.  

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund America (Handelsbanken America) sijoittaa osakkei-

siin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon markkinoilla. 

Tavoitteena on antaa sijoittajalle hyvä arvonnousu pitkällä aikavälillä. Sijoitukset Yhdysva l-

toihin hallitsevat rahastoa. Toimialajakauma on laaja. Toimialoista suurin on elektroniikka ja 

informaatioteknologia, joihin on sijoitettu 25 prosenttia rahaston varoista. Rahoitus ja lääke-

teollisuus tulevat seuraavina. Microsoft, General Electric ja Citigroup ovat suurimmat yksit-

täiset sijoitukset. 

 

Handelsbanken Europafond (Handelsbanken Europa) sijoittaa Euroopan markkinoille Ison-

Britannian (24 prosenttia), Saksan (13 %) ja Ranskan (19 %) hallitessa salkkua maantieteelli-

sesti. Myös pienille markkinoille sijoitetaan. Suurimmat sijoitukset ovat Nokia, Philips ja Vo-

dafone. 

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund International (Handelsbanken International) sijoittaa 

osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin ympäri maailmaa, vaikka Yhdysvallat onkin 

hallitseva markkina 55 prosentin osuudella. Eurooppaan on sijoitettu 36 prosenttia ja Japaniin 

                                                 
110 Rahastoraportit on päivitetty seuraavasti: , Alfred Berg 30.9.2002, Carnegie 24.1.2003,  Evli 31.12.2002, 
Handelsbanken 31.12.2002 lukuun ottamatta Europa, joka on päivitetty 31.10.2001, Nordea 23.1.2003, Odin 
30.11.2002, Osuuspankki 31.12.2002, Pohjola 31.1.2003,  Sampo 31.12.2002.  
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neljä prosenttia salkusta. Suurimmat sijoitukset ovat Microsoft, General Electric, Exxon Mo-

bil ja Citigroup. 

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund Japan (Handelsbanken Japan) sijoittaa yksinomaan 

Japaniin. Toimialoista suurin on elektroniikka ja informaatioteknologia 24 prosentin osuudel-

la. Ajoneuvot ja kuljetus, rahoitus ja lääketeollisuus tulevat seuraavina. Suurimmat yritykset 

ovat Toyota, NTT DoCoMo, Takeda Chemical Ind. ja Sony. 

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund Nordic (Handelsbanken Nordic) sijoittaa Suomeen, 

Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Maiden sanotaan täydentävän toisiaan niiden erilaisen teolli-

sen rakenteen vuoksi. Ruotsiin on sijoitettu 46 prosenttia, Suomeen 24 prosenttia, Tanskaan 

16 prosent tia ja Norjaan 13 prosenttia rahaston varoista. Suurimmat yritykset salkussa ovat 

Nokia, Danske Bank, Norsk Hydro ja Statoil. 

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund Pacific (Handelsbanken Pacific) sijoittaa Aasian, 

Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille. Rahasto ei sijoita Japaniin. Australiaan on sijoi-

tettu 33 prosenttia, Hong Kongiin sekä Etelä-Koreaan kumpaankin 16 prosenttia ja Singapo-

reen kuusi prosenttia varoista. Suurimpina yrityksinä ovat Samsung ja National Australian 

Bank. 

 

Nordea Avanti sijoittaa pohjoismaisiin kasvuyrityksiksi arvioitujen yritysten osakkeisiin. Ra-

hasto yli- tai alipainottaa aina kulloinkin niitä markkinoita, joilta löytyy sopivia sijoituskohtei-

ta. Rahastoa suositellaan sellaiselle sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Suomen, Ruotsin, Tans-

kan ja Norjan kasvuyhtiöiden tarjoamista pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksista kustannus-

tehokkaasti. Rahastoon sijoittavalle suositellaan vähintään viiden vuoden sijoitusperiodia. 

Ruotsiin on sijoitettu lähes puolet rahaston varoista, Suomeen 27,5 prosenttia ja Tanskaan 

sekä Norjaan kumpaankin noin kymmenen prosenttia. Toimialoista suurimmat ovat teolli-

suusyhtiöt, terveydenhuolto, informaatioteknologia sekä rahoitus. Suurimmat sijoitukset ovat 

Nokia, Munters ja Huhtamäki. Vertailuindeksinä rahastolla on Alfred Berg Nordic, joka ku-

vaa pohjoismaisten osakemarkkinoiden kehitystä.  

 

Odin Finlandin salkun rakenne poikkeaa muista osakerahastoista. Toimialoista suurimmat 

ovat vapaa-aika, tekstiili ja paperi. Suurimmat omistukset ovat Hackman, Suomen turkistuo t-

tajat, Uponor ja Amer. Suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta.   
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OP-Delta on tuottohakuinen kotimainen osakerahasto, joka käy aktiivista arvopaperikauppaa. 

Johdannaisia käytetään vain sijoitusten suojaamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen. Korko-

sijoituksia käytetään maksuvalmiuden hoitoon. Sijoittajalle suositellaan yli viiden vuoden 

sijoitusperiodia. Toimialoista perusteollisuus kattaa salkusta 32 prosenttia, telekommunikaatio 

ja teknologia yhteensä 22 prosenttia sekä rahoitus vajaat 13 prosenttia. Suurimmat sijoitukset 

ovat UPM-Kymmene, Stora Enso ja Nokia sekä Nordea.  

 

Sampo Suomi Osaketta suositellaan korkeaa pääoman arvonnousua etsivälle sijoittajalle, joka 

on valmis yli viiden vuoden sijoitusperiodiin. Pyrkimys on vertailuindeksiä parempaan tuo t-

toon. Toimialoista tietoliikenteellä ja elektroniikalla on noin neljänneksen osuus, metsäteolli-

suudella hieman alle viidennes, pankeilla ja rahoituksella, metalliteollisuudella sekä kemian-

teollisuudella kullakin hieman yli kymmenyksen osuudet. Suurimmat omistukset ovat UPM-

Kymmene, Fortum ja Nokia. 

 

Kun tarkastellaan Suomeen sijoittavia osakerahastoja, niiden salkkujen painotusten huoma-

taan olevan melko samanlaisia. Evli Selectillä ja Sampo Suomi Osakkeella on samankaltaiset 

painotukset niin tietoliikenteen ja elektroniikan, metsäteollisuuden kuin metallisteollisuuden-

kin suhteen. OP-Deltassa painotukset ovat niin ikään hyvin samantyyppisiä. Alfred Berg Fin-

landissa tietoliikenne ja elektroniikka painottuvat hieman enemmän, joten riskitason voisi 

ajatella olevan korkeampi. Luonnollisesti yksittäisten yritysten valinta vaikuttaa tuloksiin. 

Odin Finlandin salkusta ei löydy teknologiasijoituksia, joten sen voi odottaa käyttäytyvän 

muista Suomeen sijoittavista osakerahastoista poikkeavasti. Nordea Avanti ja Handelsbanken 

Nordic saattaisivat olla mielenkiintoinen vertailupari. Maittaiset jakaumat ovat samansuuntai-

sia. Edellinen tähtää arvonnousuun kasvuyritysten kautta, joten riskin voi odottaa olevan kor-

keampi. Handelsbanken Pacificin ja Japanin erot ovat mielenkiintoisia, sillä edellinen ei sijoi-

ta lainkaan Japaniin. Näin ollen voidaan nähdä, onko muu Aasian alue tuottanut Japania pa-

remmin. Handelsbanken Internationalin tapauksessa nähdään mahdollinen kansainvälisen 

hajauttamisen hyöty, jota voidaan verrata Eurooppaan sijoittamisen vastaavaan Handelsban-

ken Europan avulla.  Handelsbanken America tarjoaa pelkästään Amerikan mantereen mark-

kinoiden mahdollisuuksia.  

 

Liitteissä 1 ja 2 on nähtävissä osakerahastojen ja vipurahaston indeksoitu kurssikehitys tarkas-

telujaksolla 1995–2002. Suomeen sijoittavien osakerahastojen kehitys on melko yhtenäistä, 
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vaikka lopputilanteessa erot ovatkin suuria. Vuoden 1998 kurssilasku näkyy kuviosta hyvin. 

Tämän jälkeen pörssikuplan vaikutukset näkyvät Odin Finlandia lukuun ottamatta, samoin 

syksyn 2001 kurssien nousuyritys. Odin Finland päätyy kuviossa korkeimmalle tasolle ja 

Sampo Suomi Osake matalimmalle. Suomen ulkopuolelle sijoittavien osakerahastojen arvon-

kehityskuviosta erottuvat Handelsbanken Japan ja Pacific. Niiden kehitys on ollut muihin 

nähden tasaista mutta toisaalta erittäin heikkoa. Vuosituhannen vaihteen kurssinousu näkyy 

myös Suomen ulkopuolelle sijoittavissa rahastoissa. Jyrkin kurssinousu on Pohjola Euro Kas-

vulla, kun taas Handelsbanken Europa ja Handelsbanken International ovat käyttäytyneet 

muita maltillisemmin. Lopputilanteessa muut kuin Handelsbanken Japan ja Pacific rahastot 

ovat päätyneet kahteen eri ryhmään.  

 

4.2.2 Yhdistelmärahastot 
 

Alfred Berg Optimal sijoittaa Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin sekä euroalueen 

valtioiden liikkeelle laskemiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Osakkeiden 

osuus voi vaihdella 30 ja 70 prosentin välillä. Syyskuun lopussa 2002 osakkeiden osuus oli 

noin 44 prosenttia, joukkolainojen 42 prosenttia ja rahamarkkinainstrumenttien sekä käteisen 

osuus reilut 14 prosenttia. vertailuindeksissä on Hex-portfolioindeksi 40 prosentilla, EMU 

valtionobligaatioindeksi samoin ja kolmen kuukauden Euribor-korko 20 prosentin painolla. 

Tietoliikenteeseen ja elektroniikkaan sekä metsäteollisuuteen on tehty suurimmat osakesijoi-

tukset. Joukkovelkakirjasijoituksista suurimmat on tehty Italiaan ja Ranskaan.   

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund Multimarket (Handelsbanken Multimarket) sijoittaa 

euroalueen korkomarkkinoille sekä kaikille suurimmille osakemarkkinoille ympäri maailmaa. 

Markkinat tasapainottavat toisiaan, minkä sanotaan antavan lisäturvallisuutta. Korkoinstru-

menteissa on aina vähintään 30 prosenttia rahaston varoista. Suurimmissa omistuksissa on 

niin saksalaisia, espanjalaisia kuin italialaisiakin valtion velkakirjoja. Vertailuindeksiä ei ole 

mainittu. 

 

Yhdistelmärahastoista Nordea Optima.fi sijoittaa suomalaisiin ja kansainvälisiin osakkeisiin 

ja euromääräisiin joukkolainoihin ja muihin korkotuotteisiin. Vähintään puolet rahaston va-

roista on aina sijoitettuna korkomarkkinoille. Johdannaisia voidaan käyttää salkun suojaami-

seen ja salkunhoidon tehostamiseen. Vertailuindeksinä on raha-, obligaatio- ja osakemarkki-
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noiden kehitystä kuvaava yhdistelmäindeksi. Rahastoa suositellaan yli kolmen vuoden pe-

riodille sijoittajalle, joka haluaa tasapainottaa sijoituksensa riskiä osakerahastoon verrattuna. 

Tammikuun 2003 lopussa osakkeita oli 41 prosenttia rahaston varoista. Osakesijoituksista 

eniten tehtiin rahoitukseen, informaatioteknologiaan sekä terveydenhuoltoon. Yhdysvaltain 

markkinoilla oli 40 prosenttia osakkeista ja Suomessa 26 prosenttia. Joukkolainoista Ranskas-

sa oli 18,6 prosenttia ja Suomessa 14 prosenttia. 

 

OP-Pirkka mainostaa itseään aktiivisena yhdistelmärahastona. Tasapainossa kaksi kolmannes-

ta rahaston varoista on sijoitettuna osakkeisiin. Puolet varoista voi olla enintään sijoitettuina 

ulkomaisiin arvopapereihin. Johdannaisilla voidaan suojata salkkua ja tehostaa salkunhoitoa. 

Toimialoista suurimmat olivat perusteollisuus, telekommunikaatio ja rahoitus. Suomessa oli 

vuoden 2002 lopussa 71 prosenttia osakesijoituksista. Seuraavana tuli Ranska yhdeksällä pro-

sentilla. Osakkeita oli kaiken kaikkiaan 73 prosenttia salkusta. Suositeltava sijoitusperiodi on 

yli kolme vuotta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää kansainvälisen hajauttami-

sen tuomat edut. Vertailuindeksissä on 33,3 prosenttia valtion viitelainaindeksiä, 44,5 prosent-

tia Hex-portfolioindeksiä sekä 22,2 % Eurostoxx 50 - indeksiä. 

 

OP-Tuotto sijoittaa euroalueen osakkeisiin sekä joukkovelkakirjoihin ja muihin korkoinstru-

mentteihin. Osakkeita on perustilanteessa 40 prosenttia rahaston sijoituksista, ja näistä puolet 

on kotimaisia ja puolet euroalueen osakkeita. Johdannaisia voidaan käyttää sijoitusten suo-

jaamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen. Sijoitusaika on yli kolme vuotta. Vertailuindeksissä 

on 60 prosenttia valtion viitelainaindeksiä, 20 prosenttia Hex-portfolioindeksiä sekä Euros-

toxx 50 - indeksiä. Osakesijoituksista suurimmat kohdistuivat rahoitukseen, telekommunikaa-

tioon ja perusteollisuuteen. Vuoden 2002 lopussa osakkeissa oli 40 prosenttia rahaston varois-

ta. 

 

Yhdistelmärahastoista on sijoitusjakauman valossa riskipitoisin OP-Pirkka. Osakesijoitusten 

painoltaan samalla tasolla ovat Nordea Optima, Alfred Berg Optimal ja OP-Tuotto. Näiden 

erona on lähinnä osakesijoituksissa se, että Alfred Berg Optimal sijoittaa yksinomaan Suomen 

osakemarkkinoille, kun taas ensiksi mainittu sijoittaa kansainvälisesti ja viimeksi mainittu 

euroalueelle. Handelsbanken Multimarketin ajantasaisesta osakepainosta ei ole tietoa, mutta 

muutoin se on strategialtaan Nordea Optiman kaltainen.  
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Liitteessä 3 on esitetty yhdistelmärahastojen indeksoitu tuottokehitys tarkasteltavalla jaksolla. 

OP-Pirkan riskipitoisuus näkyy kuviosta hyvin. Sen arvonvaihtelut ovat olleet suurimmat. 

Vaikka Nordea Optima, Alfred Berg Optimal ja OP-Tuotto sisältävät samankaltaiset osake-

painot, niiden arvon käyttäytymisessä on selkeä ero. Nordea Optima on jäänyt kurssinousun 

aikana muista jälkeen ja toisaalta laskenut sittemmin muita alemmaksi. Alfred Berg Finlandin 

arvonvaihtelu on ollut edellä mainituista kolmesta rahastosta suurinta, ja lopputilanteessa ra-

hasto on arvoltaan korkeimmalla tasolla.  

 

4.2.3 Korkorahastot 
 

Carnegie Euro Koron tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa Sammon viitelainaindeksiä 

parempi arvonkehitys. Rahasto on vähäriskinen ja suositeltava sijoitusperiodi yli vuosi.  

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund International Bonds (Handelsbanken International 

Bonds) sijoittaa raha- ja obligaatiomarkkinoille ympäri maailmaa. Sijoitukset tehdään va r-

moihin, korkoa tuottaviin arvopapereihin, lähinnä valtion papereihin. Keskimääräinen juoksu-

aika on kahdesta kymmeneen vuotta. Valuuttajakauma on euromääräisiä 36 %, dollarimääräi-

siä 27 % ja jenimääräisiä 22 %. Duraatio on 5,7 vuotta. 

 

Handelsbanken Svenska Selection Fund Swedish Bonds (Handelsbanken Swedish Bonds) 

sijoittaa ruotsalaisiin kiinteätuottoisiin arvopapereihin, joiden luottoluokitus on korkea ja kas-

vu vakaa. Pääasiassa rahasto sijoittaa valtion obligaatioihin sekä yritysten ja asuntoluottola i-

tosten velkakirjoihin. Keskimääräinen juoksuaika sijoituksilla on kahdesta seitsemään vuo-

teen. Ruotsin valtion obligaatioissa on 69 prosenttia varoista. Duraatio on 4,4 vuotta. 

 

Nordea Obligaatio.fi sijoittaa pääsääntöisesti euromääräisiin tai EMU-alueen maiden paikalli-

sissa valuutoissa liikkeeseen laskettuihin joukkolainoihin ja muihin korkotuotteisiin. Korko-

johdannaisia voidaan käyttää salkunhoidon tehostamiseen. Vertailuindeksinä on JP Morgan 

EMU Government Bond. Poikkeusluvalla voidaan kaikki varat sijoittaa Suomen valtion liik-

keeseen laskemiin tai takaamiin arvopapereihin. Sijoitusperiodi vähintään kolme vuotta.  

 

OP-Euro Obligaatio (ent. OP-Korko) on pitkän koron rahasto. Se sijoittaa euroalueen valtio i-

den liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksua i-
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ka on yli 12 kuukautta. Sijoitusten suojaamiseksi tai korkoherkkyyden muuttamiseksi voidaan 

käydä kauppaa johdannaismarkkinoilla. Poikkeusluvan perusteella voidaan kaikki varat sijoit-

taa Suomen valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin arvopapereihin.  Suomessa oli sijoi-

tuksista vuoden 2002 lopussa 35 prosenttia, Italiassa 12 prosenttia ja Saksassa 11 prosenttia. 

Vertailuindeksinä on EFFAS Euro Government Market Tracker. Sijoitusperiodi on vähintään 

kaksi vuotta.  

 

Liitteessä 4 on esitetty korkorahastojen indeksoitu arvonkehitys tarkastelujaksolla. Vaikka 

arvonkehityksen trendi on suurimmalta osin nouseva, suuria erojakin rahastojen välillä löytyy. 

Korkeimmalla ovat nousseet Handelsbankenin rahastot ja OP-Euro Obligaatio, jonka arvon-

kehitys on ollut vakainta.  Vuodesta 1997 alkaen Nordea obligaatio ja erityisesti Carnegie 

Euro Korko ovat jääneet muista korkorahastoista huomattavasti jälkeen, ja erityisesti jälkim-

mäisen kehitys on ollut huonoa.  

 

4.2.4 Vipurahasto 
 

Pohjola Euro Kasvu (ent. Conventum Futura, Arctos Futura) sijoittaa varansa euroalueen yr i-

tysten kasvuosakkeisiin. Pääasiassa sijoitetaan yrityksiin, joiden odotetaan kasvavan nope-

ammin kuin euroalueen osakemarkkinoilla keskimäärin. Lisäksi sijoitetaan osake- ja indek-

sioptioihin. Tavoitteena on ylittää Dow Jones Euro Stoxx Growth -indeksin arvonnousu. Suu-

rimpina sijoituksina ovat Total Fina Elf, Nokia, Aventis ja Philips. 

 

4.3 Riskitön korkokanta ja vertailuindeksit 
 

Riskitöntä sijoituskohdetta mitataan kolmen kuukauden Euribor-korolla (31.12.1998 asti He-

libor-korko). Per annum -noteerauksista on päästy päivittäiseen jatkuva-aikaiseen korkoon 

kaavalla r = ln[(1 + Euribor 3 kk/100) x (63/365)] x 1/63. Hakasulkeissa 3 kk:n Euribor muu-

tetaan todelliselle kolmen kuukauden tasolle todellisten business-päivien mukaan, minkä jäl-

keen saadaan laskettua päivittäinen korko. Samaista korkoa käytän myös kansainvälisen osa-

keindeksiportfolion tapauksessa, sillä teen tutkimustani nimenomaisesti suomalaisen sijoitta-

jan näkökulmasta. Tällöin siinäkin tapauksessa, että rahaston suorituskykyä verrataan kan-

sainväliseen indeksiin, riskittömänä tuottona on perusteltua käyttää sitä korkoa, joka on ollut 

saatavissa Suomessa.  
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Suomalaisten markkinatuottojen kuvaamisessa on käytetty kolmea indeksiä: Hex-

portfoliotuottoindeksiä, Hex-tuottoindeksiä sekä Sammon valtiolainaindeksiä. Hex-

portfolioindeksiä on painorajoitettu niin, että kunkin Helsingin pörssin päälistan osakkeen 

paino voi olla maksimissaan kymmenen prosenttia. Tämä kulkee käsi kädessä sijoitusrahasto-

jen sijoituspolitiikan kanssa, sillä rahastojen maksimisijoitus yhteen kohteeseen voi olla kor-

keintaan kymmenen prosenttia rahaston kaikista sijoituksista. Toisaalta Hex-tuottoindeksiä 

olen käyttänyt vertailukohtana nimenomaan sen vuoksi, että indeksi kuvaa suomalaisia mark-

kinoita sellaisena kuin ne ovat, ilman painorajoituksia. Tätä näkökulmaa puolustaa sijoitusra-

hastojen näkeminen vaihtoehtona passiiviselle sijoittamiselle suomalaisille markkinoille esi-

merkiksi Hex- indeksiä noudattavaan indeksilainaan. Tästä näkökulmasta katsottuna Hex-

indeksin Nokia-painottuneisuus hyväksytään. Molempiin Hex- indekseihin on laskettu jaetut 

osingot mukaan, joten tältä osin vertailtavuus sijoitusrahastoihin säilyy. Hex-portfolioindeksiä 

sekä Hex-tuottoindeksiä on käytetty osakerahastojen vertailuindeksinä.  

 

Ahosniemen mukaan suurin osa esimerkiksi Suomeen sijoittavista osakerahastot vertaavat 

suorituskykyään Hex-portfolioindeksin hintaindeksiin, jota laskiessa otetaan huomioon vain 

osakkeiden markkina-arvot. Näin ollen rahaston tuotto näyttää paremmalta, sillä vertailuin-

deksi ei ota huomioon osinkoja. Toisaalta hintaindeksin käyttöä on puolusteltu sillä, että ra-

hastojen hallinnointipalkkio on tavallisesti osinkotuottojen suuruinen. Näin ollen hintaindeksi 

olisi todenmukaisempi vertailuindeksi. 111 Kuluvana vuonna esimerkiksi osingot ovat olleet 

niin suuria, että edellä esitetty argumentti ei liene pätevä, sillä hallinnointipalkkiot liikkuvat 

yleisimmin yhden ja kahden prosentin välillä. 

 

Sijoitusrahastotutkimuksissa usein korostetaan oikean benchmarkin valinnan tärkeyttä, joten 

nyt on mielenkiintoista nähdä, miten indeksin valinta vaikuttaa tuloksiin. Kritiikkiä voi esittää 

sen suhteen, että Hex- indeksit eivät sovellu kansainvälisesti sijoittavien rahastojen vertailuin-

dekseiksi. Kritiikki on hyvinkin oikeutettua, mutta jälleen on muistettava tutkimuksen lähtö-

asetelma: sijoitusrahastoa tarkastellaan vaihtoehtona passiiviseen sijoittamiseen suomalaisille 

markkinoille. Nähtäväksi tulee, ovatko kansainvälisesti sijoittaneet rahaston kyenneet hank-

kimaan lisätuottoja suomalaisiin rahastoihin ja vertailuindekseihin nähden. 

 

                                                 
111 Ks. lisää Ahosniemi 2003, s. 11. 
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Osakerahastojen vertailuindeksiksi olen muodostanut Hex-indeksien lisäksi kansainvälisen 

osakeindeksiportfolion. Siinä on mukana osakemarkkinoiden koon suhteessa seitsemän osa-

keindeksiä eri puolilta maailmaa. Indeksiportfolion muodostamisessa on käytetty seuraavia 

markkinaindeksejä: DJI (New York), NIKKEI (Tokio), FTSE (Lontoo), CAC (Pariisi), DAX 

(Frankfurt), AS30 (Sydney) ja HEX (Helsinki). Liitteessä 5 on esitetty portfoliossa mukana 

olevien osakemarkkinoiden koot sekä niiden perusteella määräytyvät painot portfolion muo-

dostamiseksi. Markkinoiden kokoa kuvaavat luvut ovat vuoden 2001 lopusta. 

 

Yhdistelmärahastojen vertailuindeksi on muodostettu osakeindeksistä ja Sammon valtiola i-

naindeksistä painottamalla kumpaakin 50 prosenttia. Vaikka yhdistelmärahastojen osakepai-

not vaihtelevat, 50 prosentin painon voi ajatella kuvaavan keskimääräistä osakepainoa.  Ver-

tailuindeksejä tulee osakerahastojen tapaan kaksi, joista toisessa osakemarkkinoita kuvaa 

Hex-portfolioindeksi ja toisessa Hex-tuottoindeksi. Epäilemättä 50 prosentin painotus tasoit-

taa jo eri indekseillä saatavien tulosten eroja. Jälleen osa rahastoista sijoittaa ulkomaille, mut-

ta tämä ei edellä esitetyn valossa ole ongelma tutkimuksen kannalta. 

 

Korkorahastojen vertailuindeksinä on Sammon valtiolainaindeksi. Osa rahastoista sijoittaa 

ulkomaille, mutta edelleen tätä voi katsoa pyrkimyksenä hankkia lisätuottoja suomeen sijoit-

tavaan sijoittajaan nähden.  

 

Alla olevassa kuviossa 4 on esitetty Hex-portfolioindeksin, itse muodostamani osakeindeksi-

portfolion (Kv-indeksi) ja Sammon valtiolainaindeksin sekä kolmen kuukauden Euribor-

koron indeksoitu kehitys vuodesta 1995 vuoden 2002 loppuun saakka. Kaavion luettavuuden 

vuoksi Hex-tuottoindeksin indeksoitu kehitys on esitetty erikseen liitteessä 6. Nähtävissä on 

indeksin erittäin jyrkkänousu ja lasku vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Kuviosta 4 

nähdään niin ikään hyvin osakemarkkinoiden ylikuumeneminen vuosituhannen vaihteessa, 

vaikka portfolioindeksin painorajoitus lieventääkin efektiä. Samoin nähdään vuosituhannen 

alun osakekurssien lasku vuoden 1998 tasolle. Kaiken kaikkiaan osakesijoittaminen on kah-

deksassa vuodessa poikinut noin 100 prosentin tuoton. Tarkalleen ottaen Hex-

portfolioindeksin keskimääräinen tuotto on ollut hieman alle kymmenen prosenttia per vuosi. 

Kansainvälinen osakeindeksiportfolio on käyttäytynyt Hex-portfolioindeksiä maltillisemmin. 

Kaaviosta nähdään myös valtiolainaindeksin vakaa kehitys. Koko tarkastelujakson tuotto yl-

tää lähes sataan prosenttiin. Kolmen kuukauden Euribor-korko on ollut kaiken kaikkiaan la s-



53  

kusuunnassa, vaikka 1990- luvun lopun pörssienkurssien nousu nosti myös korkoa. Kokona i-

suudessaan korkotaso oli vuoden 2002 lopussa noin puolet vuoden 1995 alun tasosta.  

 

KUVIO 4 Hex-portfolioindeksin, kansainvälisen osakeindeksiportfolion, Sammon valtio-

lainaindeksin sekä riskittömän koron indeksoitu kehitys 1995–2002 

(31.3.1995=100). 
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Tutkimuksessa mukana olevaa vipurahastoa varten en ole ottanut käyttöön erillistä vertailuin-

deksiä. Pohjola Euro kasvua käsitellään taulukointeja lukuun ottamatta kuten osakerahastoa, 

mikä on sopusoinnussa myös Pohjolan omaan terminologiaan nähden. 

4.4 Rahastojen tuottojakauman tarkastelu 
 

Sijoitusrahastojen tuottojakaumien on yleisesti havaittu olevan sekä vinoja että paksuhäntäi-

siä. Capital Asset Pricing -malli olettaa, että tuotot noudattavat normaalijakaumaa, jolloin 

keskihajonnan käyttäminen riskin mittaamiseen on perusteltua. Jälleen CAP-mallin validiteet-
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ti muodostuu kysymykseksi.  Tuottojakaumalla voi olla sekä oikealle että vasemmalle ulottu-

va pitkänomainen häntä, jolloin jakauman muoto poikkeaa normaalijakauman muodosta. 

Edellisessä tapauksessa puhutaan positiivisesta vinoudesta ja jälkimmäisessä negatiivisesta 

vinoudesta eli joko positiivisia tai negatiivisia arvoja on enemmän. Normaalijakauman vi-

nousarvoksi tulee nolla.112 Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty tutkimuksessa mukana olevi-

en sijoitusrahastojen sekä vertailuindeksien vinous- ja huipukkuusarvot. Lisäksi taulukossa on 

näkyvissä vuositasolle muutetut keskihajonnat (volatiliteetit) sekä lisätuotot riskittömään kor-

koon nähden. 

 

Sijoitusrahastojen vinousarvoja tarkasteltaessa huomataan, että lähes kaikki rahastot sekä 

kaikki vertailuindeksit ovat jakaumiltaan negatiivisesti vinoja. Vain Handelsbanken Japan 

(0,221) saa positiivisen vinousarvon. Lähellä nollaa ovat myös OP-Tuotto (-0,074) ja Han-

delsbanken Swedish Bonds (-0,062). Sijoittajan kannalta negatiivisesti vino tuottojakauma on 

huono asia, sillä tällöin suurempien tappioiden todennäköisyys on suurempi. 

 

Tuottojen huipukkuus viittaa siihen, että havainnoista on normaalijakaumaa suurempi osuus  

joko keskiarvon ympärillä tai jakauman hännissä. Excel laskee huipukkuusarvot siten, että 

normaalijakauma saa arvon nolla. Kun huipukkuusarvo on suurempi kuin nolla, jakauma on 

ohut- tai pitkähäntäinen ja suuri osa sen havainnoista on keskiarvon ympärillä. Jakauma on 

terävä. Sijoittajan kannalta huipukas jakauma merkitsee sekä tappio- että voittomahdollisuuk-

sien vähenemistä. Jos huipukkuusarvo on nollaa pienempi, jakauma on paksu- tai lyhythän-

täinen eli sekä suuret voitot että suuret tappiot ovat todennäköisempiä.  

 

Kun rahastojen huipukkuustunnuslukuja tarkastellaan, havaitaan, että joitakin poikkeuksia 

lukuun ottamatta hyvin suuria poikkeamia normaalijakaumasta ei ole. Carnegie Euro Koron 

(330,0) ja Nordea Obligaation (131,265) huipukkuudet ovat omaa luokkaansa, ja korkeita 

ovat myös OP-Tuoton (17,553) ja Nordea Optiman (12,759) arvot. Näillä rahastoilla tuotot 

ovat siis lähempänä keskiarvoa kuin normaalijakaumalla. Mahdollisuus suuriin tappioihin ja 

suuriin voittoihin niin ikään on pienempi. Paksuhäntäisimpiä tuottojakaumiltaan ovat OP-

Euro Obligaatio (2,010), Handelsbanken International (2,059) ja Handelsbanken America 

(2,177). Näillä rahastoilla mahdollisuus suuriin voittoihin ja yhtä lailla suuriin tappioihin kas-

vaa. 

                                                 
112 En käsittele tässä matemaattisesti vinouden ja huipukkuuden laskemista, vaan käyn vain lyhyesti läpi, mitä 
kyseiset käsitteet tarkoittavat. Lisää aiheesta esim. Gujarati 1995, s. 769–771. 



55  

 

TAULUKKO 2  Sijoitusrahastojen ja vertailuindeksien tuottojakaumien tunnuslukuja. 

 

          
Rahasto Volatiliteetti % p.a. Lisätuotto % p.a. Vinous Huipukkuus 

OSAKE         
AB Finland 22,30 5,07 -0,505 3,840
Evli Select 23,91 3,77 -0,505 3,391
HB America 23,18 3,67 -0,298 2,177
HB Europa 22,67 -1,33 -0,536 4,887
HB International 19,77 -0,93 -0,431 2,059
HB Japan 24,45 -9,43 0,221 3,553
HB Nordic 23,80 4,77 -0,180 3,040
HB Pacific 22,53 -6,53 -0,300 4,077
Nordea Avanti 24,83 -0,73 -0,302 4,167
Odin Finland 12,79 8,37 -0,266 4,620
OP-Delta 22,71 6,77 -0,525 3,553
Sampo Suomi Osake 23,34 0,17 -0,699 4,474

YHDISTELMÄ         
AB Optimal 12,90 4,97 -0,476 4,488
HB Multimarket 15,06 0,37 -0,204 4,402
Nordea Optima 10,17 -2,43 -1,299 12,759
OP-Tuotto 9,25 2,57 -0,074 17,553
OP-Pirkka 19,15 6,27 -0,435 2,683

KORKO         
Carnegie Euro Korko 7,66 -3,03 -15,539 330,000
HB Int. Bonds 8,85 2,27 -0,177 3,390
HB Swedish Bonds 8,11 2,37 -0,062 7,029
Nordea Obligaatio 4,44 0,47 -8,112 131,265
OP-Euro Obligaatio 2,49 2,27 -0,406 2,010

VIPU         
Pohjola Euro Kasvu 29,63 -1,23 -0,233 3,653

Hex-tuottoindeksi 36,54 11,97 -0,426 5,414
Hex-portfolioindeksi 21,45 6,67 -0,417 2,360
Sampo valtiolainaindeksi 3,22 4,27 -0,596 2,964
Hex-tuotto+Sampo VLI 28,75 9,27 -0,516 7,661
Hex-portfolio+Sampo VLI 13,42 5,47 -0,410 2,935
Kv-indeksi 19,70 6,13 -0,244 2,473

 

Sijoitusrahaston tuoton keskihajontaa voidaan käyttää CAP-mallin beetan ohella riskin mit-

taamisessa. Kun tarkastellaan osakerahastojen volatiliteetteja, huomataan, että vaihteluväli ei 

ole kovinkaan suuri. Valtaosa rahastoista mahtuu 20–25 prosentin vuosittaisen arvonheilahte-

lun piiriin. Joukosta erottuu pienellä volatiliteetillaan Odin Finland (12,8 %). Tulos on yhtäpi-

tävä rahaston muista poikkeavan sijoituspolitiikan kanssa. Salkussa painottuvat vakaamman 

kehityksen toimialat. Luonnollisesti Pohjola Euro kasvulla on korkein volatiliteetti (29,6 %) 



56  

sen kasvuhakuisuuden vuoksi. Niin ikään korkeimmasta päästä ovat myös Nordea Avanti 

(24,8 %), joka sijoittaa myös erityisesti kasvuyrityksiin ja Handelsbanken Japan (24,5 %), 

jolla on ollut sijoitusmaansa vaikea markkinatilanne ongelmanaan. Hex-portfolioindeksin 

volatiliteetti on 21,5 prosenttia. Sen alittavat vain Odin Finland ja Handelsbanken Internatio-

nal (19,8 %). Hex-tuottoindeksin vo latiliteetti oli 36,5 prosenttia, joka on huomattavasti 

enemmän kuin tutkimuksessa mukana olevien sijoitusrahastojen. Tässä vaiheessa voi jo poh-

tia, onko Hex-tuottoindeksi tasavertainen vertailuindeksi osakerahastoille, jos sellaista hae-

taan. Markkinoiden kuvaajana suuri volatiliteetti ei luonnollisestikaan vähennä indeksin käyt-

töarvoa.  

 

Yhdistelmärahastojen tuottojen keskihajonnat vaihtelevat suuresti. Volatiliteetti on melko 

suorassa suhteessa salkkujen osakepainoihin. Pienin volatiliteetti (9,3 %) on OP-Tuotolla, 

jonka salkussa on perustilanteessa korkopapereita 60 prosenttia. Suurin volatiliteetti on taas 

OP-Pirkalla, jonka salkussa korkopapereita on vain yksi kolmasosa. Hex-portfolioindeksiin 

perustuvan vertailuindeksin volatiliteetti oli 13,4 prosenttia; se asettuu rahastonäytteen keski-

vaiheille. Hex-tuottoindeksiin perustuvan vertailuindeksin volatiliteetti on 28,8 prosenttia; se 

on huomattavasti korkeampi kuin minkään mukana olevan yhdistelmärahaston. Korkorahas-

toissa keskihajonnan vaihtelu on niin ikään suurta. Matalin volatiliteetti on OP-Euro Obligaa-

tiolla (2,5 %) ja korkein Handelsbankenin International Bonds -rahastolla (8,9 %). Vertailuin-

deksi volatiliteetti on 3,2 prosenttia. Sen pystyy alittamaan vain OP-Euro Obligaatio. 

 

Suuri beeta on yhteydessä myös suureen keskihajontaan, mutta toisaalta esimerkiksi osakera-

hastoista Handelsbanken Japanin beeta on hyvin alhainen, koska Hex- indeksit eivät ole ko-

vinkaan tasavertaisia vertailukohtia Japani-rahastolle. Nordea Avantin ja Pohjola Euro Kas-

vun beetat ovat korkeat keskihajonnan tavoin. Suomi-osakerahastoista Odin Finlandilla ja 

Sampo Suomi Osakkeella on alhaiset beetat. Yhdistelmärahastojen osalta korkein beeta on 

OP-Pirkalla, jolla on myös suurin keskihajonta. Pienin beeta ja matalin keskihajonta eivät ole 

yhteneviä. Korkorahastojen beetat ovat hyvin lähellä toisiaan, joten keskihajonnan kaltaisia 

eroja ei synny. Beetan suuruus riippuu jälleen valitusta vertailuindeksistä. 

 

Tutkimuksessa mukana olevat rahastot sekä vertailuindeksit on  sijoitettu alla olevaan kuvi-

oon 6 vuositason lisätuottonsa ja keskihajontansa mukaisesti. Ensivaikutelma kuviosta on se, 

että rahoitusteorian oletus tuoton kasvusta riskin kasvaessa ei ole toteutunut tarkasteltavalla 

periodilla kovin hyvin. Ainakaan CAP-mallin oletusta lineaarisesta riippuvuudesta ei löydy. 
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Jos tarkastelusta jätetään pois huonoimmin menestyneet Handelsbanken Japan ja Pacific, nou-

sevan käyrän muotoa voi hahmottaa. Kaiken kaikkiaan rahastot tarjoavat melko vakioisia 

tuottoja hyvin erilaisilla riskitasoilla.  

 

KUVIO 6  Rahastojen ja vertailuindeksien volatiilisuus ja lisätuotto 1995–2002.  
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Alhaisimmalla riskitasolla toimivat rahastot ovat korkorahastoja. Niiden keskihajonnat ovat 

alle kymmenen prosenttia, mutta kuten edellä tuli jo ilmi, vaihteluväli on suuri.  Carnegie Eu-

ro Korkoa lukuun ottamatta korkorahastojen lisätuotot ovat nollan ja 2,5 prosentin välillä 

vuodessa. Carnegie Euro Koron lisätuotto on ollut -3,0 prosenttia vuodessa. Kuviosta huoma-

taan selvästi, että valtiolaina indeksi on ollut tehokkain suoriutuja riski–tuotto-mielessä. Kor-

korahastojen salkunhoitajat eivät ole pystyneet hankkimaan niihin sijoittaneille lisäarvoa. 

 

Yhdistelmärahastojen hajonta on korkorahastoja suurempaa. Rahastojen erilaiset sijoituspoli-

tiikat erityisesti osakepainojen osalta näkyvät tuloksissa hyvin. Pienimmällä riskillä toiminut 

OP-Tuotto asettuu riskitasoltaan korkorahastojen ryhmään. Myös sen tarjoama lisätuotto on 

korkorahastoille ominaisella tasolla. Myös Nordea Optima on lähellä 10 prosentin keskihajon-
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taa, mutta sen lisätuotot ovat negatiivisia. Noin viidentoista prosentin riskitasolle asettuvat 

sekä Handelsbanken Multimarket että Alfred Berg Optimal, joista jälkimmäinen tarjoaa vii-

den prosentin lisätuotot ja ensiksi mainittu ei tarjoa lisätuottoja juuri lainkaan. Hex-

portfolioindeksin ja valtiolainaindeksin yhdistelmää parempaan riski–tuotto-suhteeseen pys-

tyy vain OP-Pirkka, jonka riski on yhdistelmärahastoista korkein. OP-Pirkka on kyennyt hyö-

dyntämään aktiivisen salkunhallinnan mahdollisuudet ainoana ryhmästään. Aivan omalla ta-

sollaan erityisesti riskin suhteen on Hex-tuottoindeksin ja valtiolainaindeksin yhdistelmä. 

 

Osakerahastojen hajonta on erittäin suurta. Kuusi rahastoa on kyennyt vain negatiivisiin lisä-

tuottoihin 20–30 prosentin riskitasolla. Selvästi paras suoriutuja on Odin Finland. Sen riskita-

so on yhdistelmärahastojen luokkaa, mutta lisätuotot (8,4 %) ovat korkeimmat kaikista rahas-

toista. Se pystyy voittamaan myös Hex-portfolioindeksin. Hex-tuottoindeksi on aivan omalla 

tasollaan. Hex-portfolioindeksin päihittää täpärästi myös OP-Delta. Kuten edellä todettiin, 

suurin osa osakerahastoista mahtuu 20–25 prosentin riskitasolle. Huomattavaa on, että tällä 

vaihteluvälillä lisätuotot vaihtelevat -9,4 prosentista 6,8 prosenttiin. Vaikka näytteessä on 

mukana hyvin erilaisille maantieteellisille alueille sijoittavia osakerahastoja, kolme Suomi-

osakerahastoa ovat parhaiten menestyneitä. Näin ollen kansainvälinen hajauttaminen ei ole 

tuonut sijoittajalle juurikaan lisäarvoa.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 

5.1 Rahastojen tuottoprosentit 
 

Varsinkin nousevien osakekurssien aikana sijoitusrahastojen menestystä esitettiin mielellään 

pelkkien tuottoprosenttien valossa. Kun tuottoprosenteissa ei oteta riskiä huomioon, tulokset 

ovat luonnollisesti vääristyneitä. Suuririskiset rahastot toisaalta kärsivät kurssien laskun aika-

na pieniriskisiä enemmän. Oheisessa taulukossa 3 näkyvät tutkimuksessa mukana olleiden 

rahastojen logaritmikantaiset tuotot koko periodin osalta. Ensimmäisessä sarakkeessa on Hex-

portfolioindeksiin verrattavissa oleva tarkastelujakso. Toisen sarakkeen tarkastelujakso on 

yhtenevä Hex-tuottoindeksin kanssa. Vaikka jaksoilla ei ole kuin kolmen kuukauden ero, tu-

lokset vaihtelevat merkittävästi; tarkastelujakson merkitys tulee näkyviin. Kolme kuukautta 

lyhyemmän periodin tuotot ovat lähes poikkeuksetta pidempää periodia parempia. Ta rkastelen 

seuraavassa Hex-portfolioindeksiin liittyvää periodia 31.3.1995–31.12.2002. 

 

Kokonaisuudessaan parhaaseen prosentuaaliseen tuottoon 144,8 % on päässyt Hex-

tuottoindeksi. Sitä ei pysty päihittämään yksikään rahasto. Hex-portfolioindeksi sen sijaan 

saavuttaa 84,3 prosentin tuotot, ja ne pystytään ylittämään. Lähelle Hex-portfolioindeksin 

tuottoa yltää myös kansainvälinen osakeindeksiportfolio 82,9 prosentin tuotollaan. Osakera-

hastoista parhaan prosentuaalisen tuoton saavuttaa Odin Finland (116,2 %). Portfolioindeksin 

pystyvät voittamaan myös OP-Delta (104,7 %) ja Alfred Berg Finland (86,9 %). Lähelle pää-

see niin ikään Handelsbanken Nordic 83,5 prosentin tuotollaan. Huonoimmin menestyvät 

osakerahastoista Handelsbanken Japan (-27,8 %) ja Handelsbanken Pacific (-4,1 %). Tappiot 

ovat pitkä tarkastelujakso huomioon ottaen merkittäviä. 

 

Yhdistelmärahastojen portfolioindeksipohjainen vertailuindeksi on tuottanut 75,1 prosenttia ja 

tuottoindeksipohjainen 115,4 prosenttia. Ensiksi mainitun pystyvät voittamaan sekä OP-

Pirkka (100,9 %) että Alfred Berg Optimal (78,4 %). Edellinen on osakepainoinen yhdistel-

märahasto, ja jälkimmäisellä on suuri liikkumavara osakepainon suhteen. Huomionarvoista 

on, että myös OP-Tuotto pääsee lähelle vertailuindeksiä 63 prosentin tuotollaan, vaikka sen 

osakepaino on melko pieni. 
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TAULUKKO 3  Sijoitusrahastojen sekä vertailuindeksien logaritmikantaiset tuotot.  

      

      
Rahasto 31.3.1995-31.12.2002 1.1.1995-31.12.2002 

OSAKE     
AB Finland 86,9 74,3
Evli Select 78,0 64,4
HB America 65,9 63,5
HB Europa 29,5 23,5
HB International 34,9 26,3
HB Japan -27,8 -41,4
HB Nordic 83,5 72,0
HB Pacific -4,1 -18,2
Nordea Avanti 42,2 27,9
Odin Finland 116,2 101,0
OP-Delta 104,7 88,0
Sampo Suomi Osake 58,6 34,9

YHDISTELMÄ     
AB Optimal 78,4 73,3
HB Multimarket 44,5 36,9
Nordea Optima 32,9 14,4
OP-Tuotto 63,0 54,2
OP-Pirkka 100,9 84,1

KORKO     
Carnegie Euro Korko 7,4 9,5
HB Int. Bonds 52,7 52,0
HB Swedish Bonds 59,7 53,1
Nordea Obligaatio 40,5 37,8
OP-Euro Obligaatio 43,4 51,7

VIPU     
Pohjola Euro Kasvu 53,9 24,3

Hex-tuottoindeksi 144,8 129,2
Hex-portfolioindeksi 84,3   
Sampo valtiolainaindeksi 64,9 67,8
Hex-tuotto+Sampo VLI 115,4 108,0
Hex-portfolio+Sampo VLI 75,1   
Kv-indeksi 83,3 82,9

 

Korkorahastoista yksikään ei pysty vertailuindeksinsä 64,9 prosentin tuottoa parempaan suori-

tukseen. Handelsbanken Swedish Bonds tuottaa parhaiten (59,7 %), kun taas Carnegie Euro 

Korko saavuttaa vain 7,4 prosentin tuoton vajaassa kahdeksassa vuodessa. 

 

Liitteessä 7 on esitetty rahastojen ja vertailuindeksien tuotot jokaisena tarkasteluvuotena. Tau-

lukosta nähdään, että vuosi 1995 on osake- ja yhdistelmärahastojen kohdalla suurelta osin 

negatiivisten tuottojen aikaa, mutta vuodesta 1996 alkaen tuotot alkavat kasvaa. Poikkeuksina 
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esiintyvät lähinnä Handelsbanken Japan ja Handelsbanken Pacific. Tuottojen huippuvuosi on 

1999, ja siitä eteenpäin on jälleen saavutettu vain negatiivisia tuottoja. Poikkeuksena tästä on 

vain Odin Finland. Korkorahastojen tuottokehitys on ollut epätasaisempaa, eikä yhdenmu-

kaista kehityslinjaa ole välttämättä löydettävissä. 

 

5.2 Rahastojen markkinariskit 
 

Rahaston beeta kertoo sen markkinariskin eli sen, kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, kun 

vertailuindeksin (markkinasalkun) tuotto muuttuu yhden prosentin. Jos oletetaan, että epäsys-

temaattinen riski on rahastoissa voitu eliminoida hajauttamalla, niiden osalta ajankohtainen on 

vain markkinariski. Markkinasalkun oletettu beeta on yksi. Alla olevassa kuviossa 6 on esitet-

ty sijoitusrahastojen beetojen arvot pylväinä. Rahaston ensimmäinen pylväs on sen beeta, kun 

osakemarkkinoiden kuvaajana on ollut Hex-portfolioindeksi ja toinen pylväs kuvaa beetaa, 

kun osakemarkkinoiden kuvaajana on ollut Hex-tuottoindeksi. Rahastot ovat ryhmittäin aak-

kosjärjestyksessä. Korkorahastojen osalta muutos jälkimmäisessä pylväässä on ainoastaan 

kolme kuukautta lyhyempi tarkastelujakso, joten suuria eroja ei ole.  

 

Tarkat beetojen arvot on esitetty liitteessä 8; ylemmän taulukon ensimmäisessä osassa on ar-

vot, joita laskettaessa osakemarkkinoita on kuvannut Hex-portfolioindeksi. Taulukon toisessa 

osassa osakemarkkinoita on kuvannut Hex-tuottoindeksi. Beetat on laskettu myös kahdelle 

osaperiodille molempien indeksien tapauksessa, jolloin voidaan pintapuolisesti tarkastella 

rahaston sijoituspolitiikan muutoksia osakekurssien noustessa ja laskiessa. Korkorahastojen 

tapauksessa beetat eivät juuri muutu osakeindeksin vaihtuessa, sillä niiden vertailuindeksi 

pysyy samana. Erona on vain kolme kuukautta lyhyempi tarkastelujakso kokonaisuudessaan 

samoin kuin ensimmäisen periodin osalta silloin, kun osake- ja yhdistelmärahastoissa käyte-

tään Hex-portfolioindeksiä. Alemmassa taulukossa osakemarkkinoiden vertailuindeksinä on 

käytetty kansainvälistä osakeindeksiportfoliota. 

 

Kun osakemarkkinoita kuvataan Hex-portfolioindeksillä, rahastojen sijoituspolitiikka on ollut 

vertailuindekseihin nähden defensiivistä kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Osakerahastoista 

korkein beeta on Pohjola Euro Kasvulla (1,03) ja Nordea Avantilla (0,97). Näiden tuottojen 

kehitys on siis noudatellut melko tarkasti portfolioindeksin kehitystä. Korkeahkot beetat ovat 

myös Evli Selectillä (0,92), OP-Deltalla (0,91) ja Alfred Berg  Finlandilla (0,89).  
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KUVIO 6  Sijoitusrahastojen beeta-arvot 1995–2002. 
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2 Evli Select 14 HB Multimarket 
3 HB America 15 Nordea Optima 
4 HB Europa 16 OP-Tuotto 
5 HB International 17 OP-Pirkka 
6 HB Japan 18 Carnegie Euro Korko 
7 HB Nordic 19 HB Int. Bonds 
8 HB Pacific 20 HB Swedish Bonds 
9 Nordea Avanti 21 Nordea Obligaatio 

10 Odin Finland 22 OP-Euro Obligaatio 
11 OP-Delta 23 Pohjola Euro Kasvu 
12 Sampo Suomi Osake     

 

 

Matalimmat beetat ovat Handelsbankenin rahastoilla Japan (0,34), Pacific (0,40) ja Nordic 

(0,43). Syynä matalaan beetaan ei niinkään liene defensiivinen sijoituspolitiikka vaan se, että 

Hex-portfolioindeksi ei ole erityisen sopiva kyseisten rahastojen benchmarkiksi. Japanilaiset 

ja aasialaiset markkinat eivät ilmeisimminkään ole kovin lähellä suomalaisia.  Nordic-

rahastoissa suomalaisten osakkeiden osuus on noin neljäsosa. Jos beetoja lasketaan Hex-

tuottoindeksin avulla, niiden arvo laskee. Tuottoindeksi on portfolioindeksiä volatiilimpi, jo-
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ten suomalaisten osakerahastojen markkinariski alenee. Edelleen Handelsbankenin edellä 

mainitut kolme rahastoa ovat beetoiltaan alhaisimmat. 

 

Kun osakerahastojen vertailuindeksiksi otetaan kansainvälinen osakeindeksiportfolio, beetat 

laskevat varsinkin Suomeen sijoittavilla osakerahastoilla. Tämä tosin pätee vain Hex-

portfolioindeksiin liittyviin beetoihin. Luonnollisesti kansainvälisten indeksien käyttäytymi-

nen on poikennut Hex-indeksien kehityksestä, mikä vaikuttaa beetojen alenemiseen. Hex-

tuottoindeksiin nähden beetat ovat korkeampia. Ulkomaille sijoittavien rahastojen beetat sen 

sijaan kasvavat tai pysyvät suunnilleen samoissa lukemissa portfolioindeksin antamiin tulok-

siin nähden. Tämä johtuu siitä, että ulkomaille sijoittavien rahastojen salkku muistuttaa käyt-

täytymiseltään ja painotuksiltaan enemmän kansainvälistä osakeindeksiportfoliota kuin suo-

malaista markkinaindeksiä. Korkeimmat beetat ovat Handelsbanken Europalla (0,76), Pohjola 

Euro Kasvulla (0,75) ja Nordea Avantilla (0,74). Matalimmat beetat sen sijaan ovat Handels-

banken Japanilla (0,43) ja Handelsbanken Nordicilla (0,44). Tulokset ovat pitkälti yhteneviä 

suomalaisten osakeindeksien avulla laskettujen beetojen kanssa. Osakerahastojen beetat myös 

kansainvälinen osakeindeksiportfolio markkinasalkkuna on esitetty liitteessä 7. 

 

Yhdistelmärahastoista OP-Pirkan beeta on markkinasalkkua korkeampi, 1,03. Alhaisin beeta 

on Handelsbanken Multimarketilla (0,67). Samoin kuin osakerahastojen tapauksessa beetat 

laskevat, jos osakemarkkinoiden kuvaajaksi otetaan Hex-tuottoindeksi. Korkorahastojen bee-

tat ovat hyvin lähellä ykköstä eli markkinasalkun beetaa. Nordea Obligaation beeta on matalin 

(0,96).  

 

Beeta-taulukosta voidaan tarkastella myös rahastojen beetojen muutoksia kahdella osape-

riodilla. Markkina-ajoitusmielessä rahastojen beetan tulisi laskea, kun markkinat laskevat ja 

nousta, kun markkinat nousevat.  Pääsääntöisesti näin onkin käynyt. Tulokset vaihtelevat 

hieman sen mukaan, kumpi Hex- indekseistä otetaan kuvaamaan osakemarkkinoita. Hex-

portfolioindeksin tapauksessa Nordea Avantin, Sampo Suomi Osakkeen ja Pohjola Euro Kas-

vun beetat näyttävät nousevan laskevien kurssien periodilla verrattuna nousevien kurssien 

periodiin. Kuitenkin, jos markkinaindeksiksi otetaan Hex-tuottoindeksi, beetat ovat niilläkin 

laskeneet. Jatkotarkasteluissa edellä mainitut rahastot on syytä erityisesti huomioida. Yhdis-

telmärahastoissa beetat ovat pääosin laskeneet. OP-Pirkan beeta on pysynyt samana eli arvo s-

sa 1,03. Hex-tuottoindeksin tapauksessa OP-Pirkankin beeta on laskenut. Korkorahastojen 
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beetat ovat niin ikään laskeneet toisella osaperiodilla Carnegie Euro Korkoa lukuun ottamatta. 

Sen beeta on hieman noussut.  

 

Käytettäessä kansainvälistä osakeindeksiportfoliota markkinasalkkuna nousevien osakekur s-

sien periodilta laskevien kurssien periodille siirryttäessä rahastojen beetat ovat laskeneet. Poh-

jola Euro Kasvulla ja Nordea Avantilla muutos ei ole ollut suuri. Sampo Suomi Osakkeen 

beeta on säilynyt samana. Jos beetojen muutoksista haluttaisiin tehdä tarkempia tutkimuksia, 

tarkasteluperiodi pitäisi jakaa useampiin paloihin ja myös ottaa erilliset mittarit käyttöön. Täs-

sä työssä en kuitenkaan mene tämän pidemmälle markkina-ajoitustarkastelussa. Yhteenvetona 

edellisestä voidaan kuitenkin todeta, että Nordea Avanti, Pohjola Euro Kasvu ja Sampo Suo-

mi Osake ovat valinneet muista näytteen rahastoista poikkeavan strategian laskevien kurssien 

periodilla. Ne eivät ole merkittävästi pyrkineet markkinariskinsä pienentämiseen vaan ovat 

jopa kasvattaneet sitä. 

 

5.3 Sharpen mittari  
 

Sharpen mittaria laskettaessa sijoitusrahaston keskimääräinen tuotto jaetaan tuottojen keskiha-

jonnalla, joka kuvaa sijoitusrahaston riskiä. Mitä suurempi indeksin arvo on, sitä paremmin 

rahasto on menestynyt riski–tuotto -mielessä. Jos sijoitusrahasto saa vertailuindeksiään pa-

remman mittarin arvon, salkun hajauttaminen ja sijoituskohteiden valinta on onnistunut. Jos 

mittari on vertailusalkkua huonompi, rahastossa on ollut mukana riskiä, joka olisi voitu elimi-

noida hajauttamalla. 

 

Sharpen mittarin tarkat arvot on esitetty liitteessä 10. Sarakkeissa ovat sekä koko tarkastelupe-

riodin mittarin arvot että molempien osaperiodien arvot. Luonnollisesti jälkimmäisellä osape-

riodilla Sharpen mittarin arvot ovat suurimmaksi osaksi nollaa pienempiä negatiivisten lisä-

tuottojen vuoksi. Poikkeuksen muodostavat vain korkorahastot sekä osakerahastoista Odin 

Finland ja yhdistelmärahastoista OP-Tuotto. Muiden paitsi Hex-portfolioindeksin ja siitä sekä 

Sammon valtiolainaindeksistä muodostetun yhdistelmäindeksin tarkastelujakso on 1.1.1995–

31.12.2002. Kahdessa viimeksi mainitussa se on 31.3.1995–31.12.2002. Tuloksiin seikalla ei 

ole vaikutusta, sillä kuten tuotoista nähtiin, pitkällä periodilla ne olivat huonompia kuin kolme 

kuukautta lyhyemmällä periodilla. Näin ollen Hex-portfolioindeksin menestys olisi todennä-

köisesti kolme kuukautta pidemmällä periodilla vieläkin parempi. Portfolioindeksiä ja sen 
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avulla muodostettua yhdistelmäindeksiä ei pystytä lyömään niille huonommassakaan tapauk-

sessa. Keskihajontaan kolmen kuukauden erolla ei ole vaikutusta.  Alla olevassa kuviossa 7 

Sharpen mittarin arvot on esitetty graafisesti mittarin mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 

 

KUVIO 7  Sharpen mittarin arvot 1995–2002. 
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Kun tarkastellaan koko periodin mittarin arvoja, kaikki korkorahastot ovat järjestyksessä en-

simmäisiä. Parhaan arvon 0,416 saa OP-Euro Obligaatio. Selkeästi muista erottuvat myös 

1 OP-Euro Obligaatio 16 OP-Pirkka 
2 Sampo valtiolainaindeksi 17 OP-Delta 
3 Nordea Obligaatio 18 AB Finland 
4 HB Swedish Bonds 19 HB Nordic 
5 HB Int. Bonds 20 HB America 
6 Hex-portfolio+Sampo VLI 21 Evli Select 
7 Carnegie Euro Korko 22 HB Multimarket 
8 Kv-indeksi 23 HB International 
9 Hex-portfolioindeksi 24 Nordea Optima 
10 Odin Finland 25 Nordea Avanti 
11 Hex-tuotto+Sampo VLI 26 HB Europa 
12 OP-Tuotto 27 Pohjola Euro Kasvu 
13 AB Optimal 28 HB Pacific 
14 Hex-tuottoindeksi 29 HB Japan 
15 Sampo Suomi Osake     
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Nordea Obligaatio (0,209), Handelsbanken Swedish Bonds (0,129) ja Handelsbanken Interna-

tional Bonds (0,118). Vertailuindekseistä Sammon valtiolainaindeksi sijoittuu koko listalla 

toiseksi (0,362) ja Hex-portfolioindeksistä sekä Sammon valtiolainaindeksistä muodostettu 

yhdistelmä (0,098) kuudenneksi. Hex-portfolioindeksi on niin ikään listan yläpäässä Sharpen 

mittarin arvolla 0,064. Hex-tuottoindeksi on luonnollisesti sijoittunut jonkin verran huonom-

min toisen osaperiodin kurssilaskun vaikutuksesta. Kansainvälinen indeksiportfolio on Sha r-

pen mittarin arvollaan 0,065 järjestyksessä kahdeksas. 

 

Järjestyslistan keskivaiheilla Sharpen mittarin arvot ovat melko tasaisia, mutta toisaalta he i-

koimmin menestyneet rahastot erottuvat selvästi. Sekä Handelsbankenin Japan (-0,013) että 

Pacific (-0,006) saavat negatiiviset mittarin arvot. Heikon tuloksen saavat myös Pohjola Euro 

Kasvu (0,006), Handelsbanken Europa (0,008) ja Nordea Avanti (0,009), jotka eivät ole listan 

kärkipäässä myöskään nousevien kurssien periodilla.  

 

Jos tilannetta katsotaan rahastotyypeittäin, osakerahastoista parhaiten sijoittuivat Odin Fin-

land, Sampo Suomi Osake ja OP-Delta, joista kaksi jälkimmäistä kokonaistarkastelussa vain 

keskinkertaisesti. Odin Finland pystyy voittamaan Hex-tuottoindeksin ja Hex-

portfolioindeksin kanssa se on melko lailla tasoissa tosin hieman heikompi. Niin ikään se hä-

viää suorituskyvyltään kansainväliselle indeksille. Huonoimmat Osakerahastot ovat edellä 

mainitut Handelsbanken Japan ja Handelsbanken Pacific sekä Pohjola Euro Kasvu.  

 

Yhdistelmärahastoista paras Sharpen mittarin mukaan on OP-Tuotto ja heikoin Nordea Opti-

ma. OP-Tuottokaan ei pysty vertailuindeksejään parempaan suoritukseen; Hex-tuottoindeksin 

ja Sammon valtiolainaindeksin tulos on vain hieman OP-Tuottoa parempi.  Korkorahastoista 

parhaiten menestyy OP-Euro Obligaatio ja huonoiten Handelsbanken International Bonds, 

vaikka viimeksi mainittukin on kokonaisjärjestyksessä kärkipäässä. OP-Euro Obligaatio pys-

tyy voittamaan myös vertailuindeksinsä.  

 

Nousevien kurssien periodilla Sharpen mittarin antama menestymisjärjestys hieman muuttuu. 

Kaikista parhaiten menestyy edelleen OP-Euro Obligaatio (0,421) ja toiseksi mittari sijoittaa 

Sammon valtiolainaindeksin (0,353). Hex-portfolioindeksin ja valtiolainaindeksin muodosta-

ma yhdistelmäindeksi sijoittuu hieman koko periodia paremmin sijalle kolme mittarin arvolla 

0,172. Nordea Obligaatio sijoittuu neljänneksi. Paras yhdistelmärahasto on Alfred Berg Op-

timal (0,163) kokonaislistalla sijalla viisi. Korkeimmalle sijoittunut osakerahasto Odin Fin-
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land on kokonaisjärjestyksessä sijalla kaksitoista mittarin arvolla 0,128. Se pystyy voittamaan 

vertailuindekseistä ainoastaan kansainvälisen indeksin, jonka pystyvät voittamaan myös Nor-

dea Avanti ja Handelsbanken Nordic. Kaiken kaikkiaan nousevien kurssien periodilla korko- 

ja yhdistelmärahastot menestyvät Sharpen mittarilla mitattuna osakerahastoja paremmin. Vain 

OP-Euro Obligaatio pystyy voittamaan vertailuindeksinsä. Tosin Hex-tuottoindeksipohjaiset 

vertailuindeksit ovat hieman helpommin voitettavissa.  

 

Ensimmäisellä osaperiodilla huonoimmin menestyneistä rahastoista löytyvät samat nimet kuin 

koko tarkasteluperiodilla. Handelsbanken Pacific (0,054) ja Handelsbanken Japan (0,059) 

vain vaihtavat paikkaa keskenään. Koko jaksolla melko hyvin menestynyt Carnegie Euro 

Korko sijoittuu nyt listan kolmanneksi huonoiten menestyneeksi rahastoksi. Se saa Sharpen 

mittarin arvon 0,068. Handelsbanken Europa säilyttää neljänneksi huonoimman rahaston si-

joituksen. Myös Sammon Suomi-osakerahasto menestyy melko huonosti nousevien kurssien 

periodilla, vaikka se koko periodilla löytyy listan puolivälistä.  

 

Laskevien osakekurssien periodilla luonnollisesti korkorahastot saavuttavat parhaat sijoituk-

set. Kaikki viisi tutkimuksessa mukana ollutta korkorahastoa ovat listan kärjessä. parhaiten 

sijoittuu edelleen OP-Euro Obligaatio (0,402), joka on ainoa vertailuindeksin voittamiseen 

kyennyt korkorahasto. Muut korkorahastot tulevat valtiolainaindeksin jälkeen järjestyksessä 

Nordea Obligaatio, Carnegie Euro Korko, Handelsbanken International Bonds ja Handelsban-

ken Swedish Bonds. Mielenkiintoinen on seuraavien sijalukujen järjestys. Seitsemänneksi 

sijoittuu Odin Finland. Se peittoaa paitsi kaikki omat vertailuindeksinsä myös yhdistelmära-

hastojen vertailuindeksit. Odin Finlandin erilainen sijoituspolitiikka on selkeästi antanut suo-

jaa kurssilaskua vastaan. Kahdeksas listalla on OP-Tuotto, joka sekin pystyy lyömään omat 

vertailuindeksinsä, ja OP-Tuoton jälkeen sijoitusjärjestyksessä on Hex-portfolioindeksin ja 

valtiolainaindeksin muodostama yhdistelmäindeksi. Mainittakoon vielä, että osakerahastoista 

myös OP-Delta pystyy suomalaisia vertailuindeksejään parempaan suoriutumiseen. Myös 

sillä on salkussaan melko vahva perusteollisuuden paino, mikä on helpottanut vertailuindek-

sin lyömistä ja muita osakerahastoja parempaa suoriutumista. Kansainvälistä indeksiä sekään 

ei pystynyt voittamaan. 

 

Huonoimmin suoriutuneet rahastot laskevien kurssien periodilla ovat luonnollisesti lähempä-

nä koko periodin tuloksia kuin nousevien kurssien periodin tuloksia. Listan häntäpäähän si-

joittuvat Pohjola Euro Kasvu (-0,070) ja Nordea Avanti (-0,070). Rahastot ovat beetalla mitat-
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tuna kaikkein riskipitoisimpia, ja laskevia kursseja vastaan ei ole pystytty suojautumaan. To i-

saalta, kuten edellä todettiin, ainakaan beetan perusteella suojautumista ei ole edes haluttu. 

Seuraavana listalla on Handelsbanken Japan, joka on kärsinyt Japanin markkinoiden heikosta 

kehittymisestä siinä määrin, että koko tarkastelujakson sijoitus on huonoin. Handelsbankenin 

rahastot International ja Europa eivät ole saaneet apua laajemmasta kansainvälisestä hajaut-

tamisesta, vaan sijoittuvat myös listan loppupäähän. Kokonaistarkastelussa huonosti menesty-

nyt Handelsbanken Pacific ei ole menestynyt laskevien kurssien periodilla erityisen huonosti, 

vaikka onkin järjestyksessä listan huonommassa puolikkaassa. 

 

Niin Sharpen mittarin kuin kahden jäljempänäkin käsiteltävän mittarin tulosten analysoinnissa 

on kirjallisuudessa esiintynyt kahta eri tapaa. Suomalaisissa tutkimuksissa rahastoja on asetet-

tu vertailuindekseihinsä nähden vain paremmuusjärjestykseen. Sen perusteella, kuinka monta 

rahastoa näytteestä on saanut esimerkiksi vertailuindeksiään korkeamman Sharpen mittarin 

arvon, on tehty johtopäätöksiä ja yleistyksiä rahastojen laajemmasta suorituskyvystä. Ulko-

maisille tutkimuksille on ollut jo 1960- luvulta lähtien tyypillistä laskea rahastonäytteelle mit-

tarien tulosten keskiarvot. Jos keskiarvo on ylittänyt vertailuindeksin vastaavan arvon, rahas-

tot ovat suoriutuneet kokonaisuudessaan vertailuindeksiä paremmin.  Oman näytteeni kes-

kiarvo Sharpen mittarille on osakerahastoille 0,018, yhdistelmärahastoille 0,031 ja korkora-

hastoille 0,193. Näin ollen keskimääräinen rahastojen suorituskyky on vertailuindeksiä he i-

kompaa, sillä Hex-portfolioindeksin Sharpen mittarin arvo on 0,064, Hex-tuottoindeksin 

0,045 ja vastaavien yhdistelmäindeksien 0,098 ja 0,052. Valtiolainaindeksi saa arvon 0,362. 

Kansainvälisen osakeindeksiportfolion Sharpen mittarin arvo on 0,065. 

 

5.4 Treynorin mittari 
 

Treynorin mittaria laskettaessa sijoitusrahaston lisätuotto jaetaan rahaston beetalla eli syste-

maattisella riskillä. Rahastojen lisätuotto on laskettu keskituottona päiväkohtaisista logaritmi-

sista tuotoista sekä koko periodille että kahdelle osaperiodille. Mukana ovat mittarin arvot 

sekä Hex-tuottoindeksiä että Hex-portfolioindeksiä osakemarkkinoiden tuottoa kuvaajana 

käytettäessä. Korkorahastojen arvot eivät luonnollisestikaan juuri muutu, sillä niiden vertai-

luindeksi säilyy samana. Vain tarkasteluperiodi lyhenee alkupäästään kolmella kuukaudella. 

Hex-portfolioindeksin sekä sen kanssa muodostetun yhdistelmäindeksin Treynorin arvot ovat 

mukana vain lyhyellä periodilla 31.3.1995–31.12.2002 ja Hex-tuottoindeksin sekä sen avulla 
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muodostetun yhdistelmäindeksin arvot vain pitkällä periodilla 1.1.1995–31.12.2002. Näin 

ollen indeksejä ei vertailla keskenään, ja hieman eri mittaisten la skentaperiodien aiheuttamaa 

ongelmaa ei synny. Alla käsitellään molempien osakeindeksien tapaukset erikseen. Lisäksi 

osakerahastoille on laskettu mittarin arvot kansainvälistä osakeindeksiportfoliota vertailusalk-

kuna käyttäen. Treynorin mittarin tarkat arvot on esitetty liitteissä 11. Alempana olevassa 

kuviossa 8 on esitetty Treynorin mittarin arvot Hex-portfolioindeksin ollessa osakemarkki-

noiden kuvaajana. Rahastot ovat kaaviossa suoriutumisjärjestyksessä. Hex-tuottoindeksin ja 

kansainvälisen osakeindeksiportfolion tapausten kaavioita en ole tutkimuksessani esittänyt, 

sillä niiden antama informaatio ei poikkea juurikaan kuvion 8 antamasta informaatiosta. Mitä 

suuremman arvon Treynorin mittari saa sitä paremmin rahasto on menestynyt. Rahastojen 

beetojen arvot on estimoitu Jensenin alfan yhteydessä regressioanalyysillä.  

 

5.4.1 Osakemarkkinoiden kuvaajana Hex-portfolioindeksi 
 

Kun osakemarkkinoiden kuvaajana käytetään Hex-portfolioindeksiä, parhaimpina rahastoina 

erottuvat Handelsbanken Nordic (0,176) ja Odin Finland (0,158). Parhaimmin sijoittuneiden 

lista jatkuu osakerahastoilla: Handelsbanken America (0,110) ja Sampo Suomi Osake (0,104). 

Hex-portfolioindeksiä (0,087) parempaan suorituskykyyn pystyvät osakerahastoista myös 

Handelsbanken International ja OP-Delta. Huonoimman arvosanan Treynorin mittarin mu-

kaan saa Carnegie Euro Korko (0,045). Toiseksi ja kolmanneksi heikoimmin suoriutuvat Poh-

jola Euro Kasvu (0,050) ja Nordea Avanti (0,055). Myös Handelsbanken Japan löytyy huo-

noimmin suoriutuneiden rahastojen joukosta. 

 

Yhdistelmärahastoista paras on Handelsbanken Multimarket (0,087), joka pystyy myös osake-

rahastojen vertailuindeksin tasoisiin riskikorjattuihin tuottoihin. Lähelle sijoittuvat myös Al-

fred Berg Optimal ja OP-Tuotto, jotka kaikki suoriutuivat omaa vertailuindeksiään paremmin. 

Huonoimmin yhdistelmärahastoista sijoittuu Nordea Optima, joka on myös koko listan vii-

denneksi huonoin. Korkorahastoista ei mikään pysty lyömään Sammon valtiolainaindeksiä. 

Handelsbanken International Bonds ja Swedish Bonds ovat ryhmänsä kärjessä ja Carnegie 

Euro Korko koko listan viimeinen.  
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KUVIO 8  Treynorin mittarin arvot 31.3.1995–31.12.2002 
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Ensimmäisellä osaperiodilla rahastot asettuvat ryhmittäin selkeään järjestykseen. Parhaimmat 

Treynorin mittarin arvot saavat osakerahastot, joiden jälkeen tulevat yhdistelmärahastot ja 

viimeisenä korkorahastot. Vertailuindeksinsä pystyy voittamaan yhdeksän osakerahastoa. 

Parhaimmaksi Treynorin mittari asettaa Sampo Suomi Osakkeen (0,294). Sen jälkeen tulevat 

Handelsbanken Nordic, Japan ja America. Niin ikään korkean riskin rahastot Nordea Avanti 

ja Pohjola Euro Kasvu menestyvät nousevien kurssien periodilla hyvin. Osakerahastoista 

huonoimmat ovat Handelsbanken Europa (0,150), Handelsbanken Pacific (0,153) ja Odin 

Finland (0,155). Myöskään OP-Delta ei pysty lyömään Hex-portfolioindeksiä.  

1 HB Nordic 14 Evli Select 
2 Odin Finland 15 HB Pacific 
3 HB America 16 Sammon valtiolainaindeksi 
4 Sampo Suomi Osake 17 HB Int. Bonds 
5 HB International 18 HB Swedish Bonds 
6 OP-Delta 19 OP-Euro Obligaatio 
7 HB Multimarket 20 HB Europa 
8 Hex-portfolioindeksi 21 Nordea Obligaatio 
9 AB Finland 22 Nordea Optima 

10 AB Optimal 23 HB Japan 
11 OP-Tuotto 24 Nordea Avanti 
12 Hex-portfolio+VLI 25 Pohjola Euro Kasvu 
13 OP-Pirkka 26 Carnegie Euro Korko 
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Yhdistelmärahastoista paras on ensimmäisellä periodilla Handelsbanken Multimarket (0,145). 

Se, samoin kuin OP-Pirkka ja Alfred Berg Optimal pystyvät vertailuindeksiään parempaan 

suorituskykyyn. Heikoimmaksi yhdistelmärahastoksi Treynorin mittari asettaa Nordea Opti-

man. Korkorahastoista yksikään ei kykene lyömään Sammon valtiolainaindeksiä. Parhaaksi 

sijoittuu Handelsbanken International Bonds (0,073). Korkorahastoista ja samalla myös kai-

kista rahastoista pienimmät Treynorin mittarin arvot saavat Carnegie Euro Korko (0,039) ja 

Nordea Obligaatio (0,053). 

 

Toisella osaperiodilla tulokset muistuttavat enemmän kokonaistuloksia kuin ensimmäisen 

periodin tuloksia. Odin Finland sijoittuu selkeästi listan kärkeen mittarin arvolla 0,158. Tä-

män jälkeen tulevat kaikki korkorahastot, joista Nordea Obligaatio (0,077) pystyy valtiola i-

naindeksiä (0,071) parempaan suoritukseen. Korkorahastojen jälkeen listalla ovat yhdistelmä-

rahastot Handelsbanken Multimarketia lukuun ottamatta. Nämä neljä yhdistelmärahastoa pys-

tyivät lyömään sekä oman vertailuindeksinsä että myös Hex-portfolioindeksin. Oman vertai-

luindeksinsä lyö Odin Finlandin ohella osakerahastoista myös OP-Delta. Sijoitukseltaan listan 

loppuun jäävät Handelsbankenin ulkomaille sijoittavat osakerahastot Europa-rahastoa lukuun 

ottamatta. Kaikkein heikoiten menestyvät Handelsbanken Japan (-0,493) ja Handelsbanken 

Nordic (-0,480), joka kuitenkin koko periodilla on parhaiten suoriutunut rahasto. 

 

5.4.2 Osakeindeksinä Hex-tuottoindeksi 
 

Kun beetaa estimoitaessa on käytetty volatiilimpaa Hex-tuottoindeksiä, tilanne muuttuu port-

folioindeksin avulla tehtyihin laskelmiin verrattuna hieman. Parhaimpana erottuvat edelleen 

Handelsbanken Nordic mittarin arvolla 0,397 ja Odin Finland (0,310). Handelsbanken Multi-

market (0,200) sijoittuu nyt kolmanneksi parhaaksi. Vertailuindeksit löytyvät listan keskikoh-

dan alapuolelta, ja niistä parhaiten sijoittuu Hex-tuottoindeksi (0,104). Huonoiten menestyy 

jälleen Carnegie Euro Korko (0,045), ja seuraavaksi heikoin menestyjä on Nordea Obligaatio 

(0,061). Myös muut korkorahastot ovat tulosten huonoimpia toisin kuin Hex-portfolioindeksiä 

osakemarkkinoiden kuvaajana käytettäessä. Osake- ja yhdistelmärahastojen välille ei voi ve-

tää suoraa johtopäätöstä niiden keskinäisestä paremmuudesta.  

 

Jos tilannetta katsotaan rahastotyypeittäin, osakerahastoista parhaiten menestyvät edellä ma i-

nitut Handelsbanken Nordic ja Odin Finland. Hyvin sijoittuivat myös Handelsbanken Ameri-
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ca (0,193) ja Sampo Suomi Osake (0,184). Listan häntäpäästä löytyvät osakerahastojen osalta 

Pohjola Euro Kasvu (0,082) ja Nordea Avanti (0,086). Ne ovat ainoat osakerahastot, jotka 

eivät pysty vertailuindeksiään parempiin riskikorjattuihin tuottoihin.  Yhdistelmärahastoista 

selkeästi paras on Handelsbanken Multimarket. Korkealle sijoittuvat myös OP-Tuotto (0,171) 

ja Alfred Berg Optimal (0,166). Huonoin yhdistelmärahasto on Nordea Optima (0,112), mutta 

sekin pystyy lyömään vertailuindeksinsä. Kaikki korkorahastot häviävät vertailuindeksilleen. 

Parhaiten menestyy Handelsbanken International Bonds (0,068), vaikka muutkin huonointa 

Carnegie Euro Korkoa lukuun ottamatta ovat hyvin lähellä.  

 

Nousevien kurssien periodia tarkasteltaessa huomataan, että Odin Finland ja Handelsbanken 

Multimarket tippuvat järjestyksessä selvästi alemmaksi. Odin Finlandin tapauksessa jälleen 

lienee kyse salkun painotuksista; muiden kuin teknologiasektorin osakkeet tuottavat vähem-

män. Järjestyksessä parhaaksi nousee Sampo Suomi Osake (0,441) ja toiseksi tippuu Han-

delsbanken Nordic (0,340). Kolmen kärjessä erottuu myös Handelsbanken Japan (0,329), joka 

Sharpen mittarin mukaan sijoittui jatkuvasti huonoimpien rahastojen joukkoon. Hyvin sijoit-

tuvat myös muut eksoottisemmat rahastot, kuten Handelsbanken International, America ja 

Pacific sekä Pohjola Euro Kasvu ja Nordea Avanti. Osakerahastoista vain OP-Delta ei pysty 

Hex-tuottoindeksiä (0,212) parempaan suoriutumiseen. Muutenkin on nähtävissä, että Sampo 

Suomi Osaketta lukuun ottamatta Suomeen sijoittavat osakerahastot eivät pysty samoihin ris-

kikorjattuihin tuottoihin kuin kansainvälisesti hajauttavat rahastot.  

 

Yhdistelmärahastoista vain Handelsbanken Multimarket (0,209) pystyy ensimmäisellä osape-

riodilla  lyömään vertailuindeksinsä (0,180). Korkorahastoista samaan pystyy niin ikään vain 

Handelsbanken International Bonds (0,074). Huonoimmin sijoittuvat Carnegie Euro Korko 

(0,039) ja Nordea Obligaatio (0,053), jotka olivat listan viimeiset myös koko tarkastelupe-

riodilla. Muutenkin viisi huonointa sijoittunutta ovat samat, vain järjestykset hieman vaihtu-

vat. Huomionarvoista on se, että Sharpen mittari sijoitti korkorahastot ensimmäisellä periodil-

la kärkeen Carnegie Euro Korkoa lukuun ottamatta ja eksoottisemmat rahastot sijoituksiltaan 

huonoimpien joukkoon. Järjestys siis kääntyy. 

 

Toisella osaperiodilla tulokset jälleen muuttuvat. Parhaiten menestyy Odin Finland (0,448) ja 

seuraavana on yhdistelmärahasto OP-Tuotto (0,095), jossa osakkeita on perustilanteessa 40 

prosenttia salkusta. Seuraavaksi Treynorin mittarin mukaan asettuvat kakki korkorahastot, 

joista tosin vain Nordea Obligaatio (0,077) pystyy lyömään valtiolainaindeksin (0,071). Kor-
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korahastojen jälkeen listalta löytyvät yhdistelmärahastot Nordea Optima ja Alfred Berg Opti-

mal, jotka pystyvät vertailuindeksiä parempaan suoritukseen. Yhdistelmärahastojen vertai-

luindeksin jälkeen tulevat OP-Pirkka ja OP-Delta. Näistä jälkimmäinen on Odin Finlandin 

ohella ainoa osakerahasto, joka pystyy lyömään vertailuindeksinsä. Toisella osaperiodilla sel-

västi huonoimmin sijoittuvat Handelsbanken Nordic (-8,646) ja Handelsbanken Japan (-1,55), 

jotka molemmat ovat ensimmäisellä osaperiodilla aivan listan kärjessä ja Handelsbanken 

Nordic koko jaksolla paras. Hieman yllättävää on Handelsbanken Multimarketin jääminen 

neljänneksi huonoimmalle sijalle.  

 

5.4.3 Osakemarkkinoiden kuvaajana kansainvälinen osakeindeksi-

portfolio 

 

Kun osakemarkkinoiden kehitystä mitataan kansainvälisellä osakeindeksiportfoliolla, parha i-

ten suoriutuneiden osakerahastojen nimet säilyvät samoina kuin suomalaisilla vertailuindek-

seillä tehtyjen laskelmien tulokset kertovat. Parhaaksi rahastoksi asettuu tosin nyt Odin Fin-

land (0,176) ja Handelsbanken Nordic on toinen (0,172). Vertailuindeksin (0,081) pystyy 

voittamaan nyt kahdeksan rahastoa. Näiden joukossa ovat kaikki Suomeen sijoittavat osake-

rahastot. Indeksiä heikommin suoriutuvat vain Nordea Avanti (0,072), Pohjola Euro Kasvu 

(0,069) Sekä Handelsbanken Pacific (0,058) ja Japan (0,058). Kaiken kaikkiaan Suomeen 

sijoittavat rahastot menestyvät erittäin hyvin kansainvälisemmin hajauttaviin rahastoihin näh-

den.  

 

Ensimmäisellä osaperiodilla Odin Finland tippuu järjestyksessä neljänneksi viimeiseksi. Han-

delsbanken Nordic on edelleen järjestyksessä toiseksi parhaiten menestynyt osakerahasto 

Treynorin mittarin arvolla (0,262). Parhaaksi suoriutujaksi tulee nyt Sampo Suomi Osake 

(0,270). Hyvin menestyy myös Pohjola Euro Kasvu. Kärkikaksikko on sama kaikilla vertai-

luindekseillä tarkasteltuna. Sen sijaan kansainvälisen indeksin tapauksessa esimerkiksi Han-

delsbanken Japanin, American ja Internationalin sijoitukset tippuvat. Vertailuindeksi on toi-

seksi huonoin suoriutuja mittarin arvolla 0,135. Sitä huonommin menestyy vain Handelsban-

ken Pacific (0,120) 

 

Toisella osaperiodilla Odin Finland nousee parhaaksi osakerahastoksi mittarin arvolla 0,234. 

Se on ainoa rahasto, joka saa positiivisen mittarin arvon. Toiseksi sijoittuu vertailuindeksi     
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(-0,022). Heikoimmin menestyvät Handelsbanken Nordic (-1,080) ja Handelsbanken Japan   

(-0,374). 

5.4.4 Muuttaako indeksin vaihtaminen tuloksia? 
 

Kokonaisuudessaan osakemarkkinoita kuvaavan indeksin vaihtaminen Hex-

portfolioindeksistä Hex-tuottoindeksiin ja edelleen kansainväliseen osakeindeksiportfolioon 

vaikuttaa Treynorin mittarin tuloksiin vain jonkin verran. Handelsbanken Nordic ja Odin Fin-

land ovat parhaiten menestyneitä rahastoja kaikilla indekseillä katsottuna. Hex-tuottoindeksin 

mukaan Handelsbanken America on kolmas ja Sampo Suomi Osake neljäs. Hex-

portfolioindeksillä laskettuna ne tippuvat yhden pykälän alemmas, sillä Handelsbanken Mul-

timarket kaiken kaikkiaan sijoittuu kolmanneksi. Osakerahastojen ryhmän sisällä järjestys ei 

tosin muutu. Kansainvälinen osakeindeksiportfolio nostaa OP-Deltan ja Alfred Berg Finlan-

din kolmanneksi ja neljänneksi. Kun tarkastellaan huonoimmin sijoittuneita rahastoja, Hex-

tuottoindeksin tapauksessa ne ovat kaikki korkorahastoja, mutta Hex-portfolioindeksin tapa-

uksessa Nordea Avanti ja Pohjola Euro Kasvu ovat huonoimpia heti Carnegie Euro koron 

jälkeen. Heikoimmin menestyneestä rahastosta tulokset siis ovat yksimielisiä, jos käytetään 

suomalaisia vertailuindeksejä. Osakerahastojen sisällä huonoimmista rahastoista ei ole täyttä 

yksimielisyyttä, sillä kansainvälisen vertailuindeksin avulla tehtyjen laskelmien mukaan he i-

koimmat rahastot ovat Handelsbankenin rahastot Japan, Pacific ja Europa. 

 

Osakerahastojen on helpointa lyödä Hex-tuottoindeksi vertailuindeksinä. Vaikeinta on lyödä 

Hex-portfolioindeksi. Sama on tilanne yhdistelmärahastojen osalta. Yhdistelmärahastoista 

kaikki pystyvät lyömään myös osakeindeksin Hex-tuottoindeksin tapauksessa. Portfolioindek-

sin pystyy lyömään vain Handelsbanken Multimarket. Selkeästi Hex-tuottoindeksi kärsii osa-

kekurssien laskusta suuren teknologiapainonsa vuoksi. Jonkinlaisen johtopäätöksen myös 

laajemman kansainvälisen hajauttamisen eduista voinee tehdä, vaikka tulos ei missään nimes-

sä ole yksiselitteinen tai yleistettävissä ainakaan Treynorin mittarin perusteella. On myös 

huomattava, että osa Suomi-sijoitusrahastoista menestyy erittäin hyvin Treynorin mittarin 

avulla tarkasteltuna. Huomattakoon, että Sharpen mittari suosi paitsi korkosijoittamista myös 

yhdistelmärahastoja ja Suomeen sijoittavia osakerahastoja. Erityisesti kansainvälisen indeksin 

tapauksessa Suomi-osakerahastot menestyvät Treynorin mittarin avulla tarkasteltuna erittäin 

hyvin. 
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Treynorin mittarin tulokset ovat Sharpen mittariin nähden melko lailla päinvastaisia. Sharpen 

mittarin mukaan korkorahastot pystyivät parhaaseen suorituskykyyn, kun taas Treynorin mit-

tarin mukaan korkorahastot tarjoavat heikoimpia riskikorjattuja tuottoja. Odin Finlandin hyvä 

menestyminen havaitaan molempien mittareiden tuloksista. Nordea Avantin ja Pohjola Euro 

Kasvun heikko menestyminen voidaan niin ikään päätellä molempien mittareiden tuloksista. 

Muutoin tulokset ovat osin ristiriitaisia. Ensimmäisen osaperiodin tuloksissa ei ole juuri yhtä-

läisyyksiä Carnegie Euro Koron huonoa menestymistä lukuun ottamatta. Toisella osaperiodil-

la Nordea Obligaation ja valtiolainaindeksin sekä muutenkin korkorahastojen hyvä menesty-

minen on mittareiden välillä yhtenäistä. Odin Finlandin Treynorin mittari toisella periodilla 

asettaa kärkeen, kun taas Sharpen mittarilla se sijoittuu heti korkorahastojen perään. Huo-

noimmin menestyneiden joukosta löytyy samoja rahastoja, mm. Handelsbanken Japan ja 

Handelsbanken International, mutta tarkat sijoitukset poikkeavat jonkin verran. 

 

Treynorin mittarin keskiarvot Hex-portfolioindeksin tapauksessa ovat osakerahastoille 0,092, 

yhdistelmärahastoille 0,079 ja korkorahastoille 0,061. Markkinaindekseille vastaavat arvot 

ovat 0,087, 0,082, ja 0,077. Näin ollen osakerahastot ovat suoriutuneet markkinaindeksiä pa-

remmin, kun taas yhdistelmärahastot ja korkorahastot ovat jääneet markkinaindeksin alapuo-

lelle. Vastaavat mittarin arvot Hex-tuottoindeksin tapauksessa ovat osakerahastoille 0,173, 

yhdistelmärahastoille 0,158 ja korkorahastoille 0,061. Markkinaindeksien arvot ovat 0,104, 

0,093 ja 0,073. Näin ollen osake- ja yhdistelmärahastot ovat saaneet parempia riskikorjattuja 

tuottoja kuin vertailuindeksinsä. Treynorin mittarin keskiarvo osakerahastoille kansainvälisen 

vertailuindeksin tapauksessa on 0,102 eli rahastot suoriutuvat vertailuindeksiä (0,081) pa-

remmin.  

 

5.5 Jensenin alfa 
 

Jensenin alfan arvo kertoo sijoitusrahaston keskimääräisen riskikorjatun lisätuoton tarkastelu-

periodilla. Jos alfa saa tilastollisesti merkitsevästi positiivisen arvon, rahaston tuotto on ollut 

parempi kuin markkinoilla tai vertailuindeksillä keskimäärin. Jensenin alfat on estimoitu reg-

ressioanalyysillä viiden prosentin riskitasoa käyttäen. Tarkastelen seuraavassa Jensenin alfoja 

rahastotyypeittäin. Näin vältytään vertaamasta useaa markkinasalkkua keskenään, ja tulokset 

ovat helpommin tulkittavissa. Lähtökohtaisesti osake- ja korkorahastojen vertaaminen keske-

nään ei ole useinkaan tarpeellista. Jensenin alfojen estimoinnin tarkat tulokset on esitetty liit-
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teissä 12, 13 ja 14. Periodeittain lasketut alfat on taulukoitu liitteeseen 15. Mukana ovat sekä 

Hex-portfolioindeksin, Hex-tuottoindeksin että kansainvälisen osakeindeksiportfolion tapauk-

set. Alempana olevassa kuviossa 9 on Jensenin alfojen graafinen esitys, kun osakemarkkinoita 

kuvataan Hex-portfolioindeksillä. Rahastot ovat suoriutumisjärjestyksessä. Hex-

tuottoindeksin ja kansainvälisen osakeindeksiportfolion tapauksia en ole esittänyt graafisesti.  

 

5.5.1 Osakemarkkinoiden kuvaajana Hex-portfolioindeksi 
 
 
Jos tarkastellaan aluksi saatujen Jensenin alfojen tilastollisia merkitsevyyksiä, nähdään, että 

koko periodilla vain Odin Finland on saanut tilastollisesti merkitsevän positiivisen alfan arvon 

0,054. Rahaston tuotto on siis ollut keskimäärin 5,4 prosenttia Hex-portfolioindeksiä parempi. 

Ensimmäisellä osaperiodilla kolme rahastoa saa positiivisen alfan arvon, joka poikkeaa tilas-

tollisesti nollasta: Handelsbanken Nordic (0,090), Sampo Suomi Osake (0,090) ja Pohjola 

Euro Kasvu (0,052). Lisätuotot ova t olleet huomattavia. Toisaalta laskevien kurssien periodil-

la Pohjola Euro Kasvu saa tilastollisesti merkitsevän negatiivisen alfan arvon -0,118. Syyt 

Pohjola Euro Kasvun käyttäytymiseen ovat tiedossa. Laskevat kurssit aiheuttavat riskitasol-

taan korkealla olevalle Pohjola Euro Kasvulle suuria tappioita jopa tilastollisesti merkitseväs-

sä mielessä. Myös Nordea Avanti saa merkitsevän alfan arvon -0,091 laskevien kurssien pe-

riodilla, mikä johtuu myös rahaston kasvuhakuisuuden kostautumisessa pörssikurssien laski-

essa. Odin Finland taas saa tilastollisesti merkitsevän positiivisen alfan arvon 0,07, johon taas 

syynä on rahaston maltillinen sijoituspolitiikka toimialamielessä. Rahaston toimialajakauma 

poikkeaa merkittävästi markkinaindeksin vastaavasta, mikä helpottaa tilastollisesti merkitse-

vän positiivisen lisätuoton saavuttamista. 

 

Absoluuttisia Jensenin alfan arvoja tarkasteltaessa huomataan, että osakerahastoista Nordea 

Avanti (-0,019), Pohjola Euro Kasvu (-0,018) ja Handelsbanken Europa (-0,013) saavat nega-

tiivisia arvoja. Muiden osakerahastojen alfat ovat positiivisia tai lähellä nollaa ja näin ollen 

niiden voidaan tulkita suoriutuneen vertailuindeksiä paremmin. Tällainen tulkinta tehdään, 

vaikka tilastollista merkitsevyyttä ei ole. Kuten edellä kävi ilmi, parhaiten osakerahastoista 

menestyy Odin Finland. Sen jälkeen tulevat Handelsbanken Nordic, Sampo Suomi Osake ja 

Handelsbanken America, joiden alfat eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. Parhaiten 

yhdistelmärahastoista menestyvät OP-Tuotto (0,012) ja Alfred Berg Optimal (0,011). Yhdis-

telmärahastoista huonoiten menestyy Nordea Optima (-0,006), joka ainoana ryhmästään saa 
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negatiivisen alfan arvon. Korkorahastoista kaikki saavat negatiiviset alfan arvot huonoimpana 

Carnegie Euro Korko (-0,028) ja parha impana Handelsbanken Swedish Bonds (-0,002). 

 
KUVIO 9  Jensenin alfat 31.3.1995–31.12.2002. 
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1 Odin Finland 13 Evli Select 
2 HB Nordic 14 HB Japan 
3 Sampo Suomi 15 HB Swedish Bonds 
4 HB America 16 HB Int. Bonds 
5 OP-Delta 17 Nordea Optima 
6 HB International 18 OP-Euro Obligaatio 
7 OP-Tuotto 19 Nordea Obligaatio 
8 AB Finland 20 HB Europa 
9 AB Optimal 21 Pohjola Euro Kasvu 
10 HB Multimarket 22 Nordea Avanti 
11 OP-Pirkka 23 Carnegie Euro Korko 
12 HB Pacific     

 

 

Ensimmäisen osaperiodin tulokset näyttävät hyvin erilaisilta kuin kokoperiodin tulokset. 

Handelsbanken Nordic (0,090), Sampo Suomi Osake (0,090) ja Pohjola Euro Kasvu (0,052) 

menestyvät parhaiten osakerahastoista. Handelsbanken Europa (0,006) on heikoin, ja viimei-

siltä sijoilta löytyvät myös Handelsbanken Pacific (0,016) ja Odin Finland (0,018). Negatiivi-

sia Jensenin alfoja osakerahastot eivät siis ensimmäisellä periodilla saa. Yhdistelmärahastoista 
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paras on OP-Pirkka (0,030) ja heikoin taas Nordea Optima (-0,014). Myös OP-Tuotto saa 

negatiivisen alfan arvon -0,003. Korkorahastoista parhaiten suoriutuu Handelsbanken Swe-

dish Bonds (0,006). Myös Handelsbanken International Bonds saa positiivisen alfan 0,002.  

Listan heikoin suoriutuja on Carnegie Euro Korko (-0,036). 

 

Toisella osaperiodilla tilanne on koko periodiin nähden hieman toinen. Osakerahastoista par-

haiten tosin menestyy edelleen Odin Finland, kuten aiemmin on käynyt jo ilmi. OP-Deltalla 

on seuraavaksi korkein alfan arvo 0,008. Kolmanneksi sijoittuvan Alfred Berg Finlandin alfa 

on jo negatiivinen (-0,022). Koko periodilla hyvin menestyneet Handelsbanken Nordic ja 

America sekä sampo Suomi osake tippuvat kärkipaikoilta. Pienimmät alfan arvot tulevat Poh-

jola Euro Kasvulle (-0,118), Handelsbanken Japanille (-0,098) sekä Nordea Avantille            

(-0,091). Näistä Pohjola Euro Kasvun ja Nordea Avantin alfat ovat tilastollisesti merkitseviä. 

 

Yhdistelmärahastoista selvästi parhaiten menestyy OP-Tuotto (0,023), joka oli paras myös 

koko periodilla. Toisena on Nordea Optima (-0,002). Heikoin suorituskyky on Handelsbanken 

Multimarketilla (-0,049). Korkorahastoista Nordea Obligaatio (0,005) suoriutuu parhaiten, 

kun taas Carnegie Euro Korko (-0,014) on koko periodin ja myös ensimmäisen osaperiodin 

tavoin heikoin. 

 

5.5.2 Osakemarkkinoiden kuvaajana Hex-tuottoindeksi 
 

Kun osakemarkkinoita kuvaava indeksi vaihdetaan, erityisesti korkorahastojen tapauksessa 

tulee muutoksia periodin pidentyessä kolmella kuukaudella. Negatiivisia Jensenin alfoja on 

nyt vähemmän eli rahastot ovat suoriutuneet hiukan paremmin markkinaindekseihin nähden. 

Tämä kertoo erityisesti Hex-tuottoindeksin vaikeuksista laskevien osakekurssien aikana. Ko-

ko periodia tarkasteltaessa Odin Finland saa edelleen tilastollisesti merkitsevän positiivisen 

alfan arvon 0,06. Lisäksi merkitseviä ovat OP-Euro Obligaation (-0,006), Nordea Obligaation 

(-0,012) ja Carnegie Euro Koron (-0,028) alfat. Korkorahastot eivät ole saavuttaneet kansain-

välisellä hajauttamisella lisätuottoja, pikemminkin päinvastoin. Ensimmäisellä osaperiodilla 

merkitseviä alfan arvoja saavat samaiset korkorahastot. Toisella osaperiodilla merkitseviä 

ovat Odin Finlandin (0,067) ja OP-Euro Obligaation (-0,006) alfat. 
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Koko periodia tarkasteltaessa listan kärkikolmikosta tippuu Sampo Suomi Osake. Muutoin 

muutoksia Hex-portfolioindeksin tapaukseen ei juuri tule. Yhdistelmärahastojen keskinäinen 

järjestys muuttuu siten, että Alfred Berg Optimal (0,033) ja Handelsbanken Multimarket 

(0,031) nousevat parhaiksi. Nordea Optima (0,007) säilyy edelleen huonoimpana yhd istelmä-

rahastona. Korkorahastojen keskinäinen järjestys muuttuu niin, että Handelsbanken Interna-

tional Bonds (-0,006) on parhaiten menestynyt, mutta Carnegie Euro Korko (-0,028) on edel-

leen korkorahastoista heikoin. Kaikki korkorahastot saavat siis edelleen negatiiviset alfan ar-

vot, jotka ovat osin tilastollisesti merkitseviä.  

 

Ensimmäisellä osaperiodilla osakerahastojen kärjessä säilyy Handelsbanken Nordic (0,075), 

joka nousee parhaaksi. Seuraavina ovat Sampo Suomi Osake (0,068) ja Handelsbanken Japan 

(0,031). OP-Delta (-0,0003) ja Handelsbanken Europa (-0,006) saavat osakerahastoista nega-

tiiviset alfan arvot. Yhdistelmärahastoista parhaiten menestyy Handelsbanken Multimarket 

(0,016) ja huonoiten edelleen Nordea Optima (-0,037). Korkorahastoista parhaaseen suoritus-

kykyyn yltää koko periodin tavoin Handelsbanken International Bonds (-0,001) ja heikoiten 

suoriutuu jälleen Carnegie Euro Korko (-0,035). 

 

Toisella osaperiodilla Odin Finland nousee parhaaksi osakerahastoksi alfan arvolla 0,067. 

Toisena tulevan Alfred Berg Finlandin alfa on jo negatiivinen (-0,024). Kokonaistarkastelussa 

hyvin menestyneet osakerahastot ovat toisella periodilla listan häntäpäässä. Heikoimmin me-

nestyvät Pohjola Euro Kasvu (-0,118), Handelsbanken Japan (-0,101) ja Nordea Avanti         

(-0,088). Yhdistelmärahastoista OP-Tuotto nousee parhaaksi (0,033) ja Nordea Optima on 

seuraava (0,013). Heikoiten menestyy Handelsbanken Multimarket (-0,046). Korkorahastojen 

paras on Nordea Obligaatio (0,005) ja heikoin Carnegie Euro Korko (-0,014). 

 

5.5.3 Kansainvälinen osakeindeksiportfolio vertailusalkkuna 

 

Kansainvälisen vertailuindeksin tapauksessa vain kahdessa tapauksessa saadaan tilastollisesti 

merkitsevä Jensenin alfa. Koko periodin osalta Odin Finlandin alfa 0,049 on tilastollisesti 

merkitsevä, ja ensimmäisellä osaperiodilla Handelsbanken Nordicin alfa 0,078 on merkitsevä. 

Lähellä merkitsevyystasoa on useampikin alfa. Absoluuttisia arvoja tarkasteltaessa parhaiksi 

rahastoiksi Odin Finlandin ohella nousevat Handelsbanken Nordic (0,040) ja OP-Delta 

(0,030). Kaiken kaikkiaan Suomeen sijoittavat osakerahastot menestyvät hyvin. Alle nolla 
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olevia alfan arvoja saa viisi rahastoa, ja huonommin suoriutuvat Handelsbanken Pacific         

(-0,012) ja Handelsbanken Japan (-0,016).  

 

Ensimmäisellä osaperiodilla parhaiten suoriutuu Handelsbanken Nordic, jonka alfa on tilastol-

lisesti merkitsevä. Hyvin menestyvät myös Pohjola Euro Kasvu (0,068), Sampo Suomi Osake 

(0,066) sekä Nordea Avanti (0,056). Suomalaisten vertailuindeksien antamiin tuloksiin näh-

den Suomi-osakerahastojen menestys on parempaa ulkomaille hajauttaviin nähden. Heikoim-

min menestyvät Handelsbanken Pacific (-0,009) ja Handelsbanken Japan (0,019). 

 

Toisella osaperiodilla ainoan positiivisen alfan saa Odin Finland (0,059). Seuraavina tulevat 

OP-Delta (-0,024) ja Handelsbanken Pacific (-0,051). Heikoimmat suoriutujat ovat riskiä ot-

tavat Pohjola Euro Kasvu (-0,157) ja Nordea Avanti (-0,128). Toisen osaperiodin tulokset 

ovat melko lailla suomalaisten vertailuindeksien avulla saatujen kaltaisia. 

 

5.5.4 Yhteenvetoa Jensenin alfan tuloksista   
 

Osakerahastojen tapauksessa alfat antavat melko lailla samat suoriutumisjärjestykset osakein-

deksistä riippumatta. Sama on tilanne yhdistelmärahastojen tapauksessa. Korkorahastoissa 

kärkisijat hieman vaihtuvat. Luonnollisesti alfojen absoluuttiset arvot muuttuvat, kun indeksiä 

vaihdetaan. Hex-tuottoindeksiä käytettäessä alfat ovat suurempia, sillä se on ollut helpompi 

voittaa sen kärsittyä kurssien laskusta Hex-portfolioindeksiä enemmän.  

 

Vaikka tuloksissa on pientä vaihtelua, osakerahastojen parhaiksi Jensenin alfan perusteella 

osoittautuvat Odin Finland ja Handelsbanken Nordic, joista ensiksi mainittu saa tilastollisesti 

merkitsevät alfat kaikilla indekseillä. Huonoimman osakerahaston arvosta kilpailevat melko 

tasaväkisesti Nordea Avanti ja Pohjola Euro Kasvu. Tosin kansainvälinen osakeindeksiportfo-

lio asettaa Handelsbanken Japanin ja Handelsbanken Pacificin vieläkin heikommiksi. Yhdis-

telmärahastojen kärkisijat ovat tasaisia, mutta huonoimmaksi osoittautuu selvästi Nordea Op-

tima. Korkorahastojen parasta ei oikeastaan voi ehdottomasti julistaa, tilanne on tasaväkinen, 

mutta huonoimmaksi osoittautuu Carnegie Euro Korko. 

 

Osakerahastoista Odin Finland menestyy hyvin myös Sharpen mittarilla katsottaessa. Samoin 

Nordea Avanti ja Pohjola Euro Kasvu menestyvät Sharpen mittarin mukaan heikosti.  Treyno-
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rin mittarin mukaan Handelsbanken Nordic ja Odin Finland ovat parhaiten menestyneet osa-

kerahastot ja Handelsbanken Nordic jopa Odin Finlandia parempi. Heikoimmat ovat Treyno-

rin mittarinkin mukaan Pohjola Euro Kasvu ja Nordea Avanti, tosin jälleen kansainvälinen 

vertailuindeksi asettaa Handelsbanken Japanin ja Pacificin vieläkin huonommiksi. Yhdistel-

märahastoista myös Sharpen sekä Treynorin mittarit asettavat Nordea Optiman heikoimmaksi. 

Korkorahastoista niin Sharpen kuin Treynorin mittari asettaa Carnegie Euro Koron heikoim-

maksi ja valtiolainaindeksi näyttäisi olevan selkeästi vahvin suoriutuja.  

 

Jensenin alfan keskiarvot ovat Hex-portfolioindeksin tapauksessa osakerahastoille 0,0118, 

yhdistelmärahastoille 0,0078 ja korkorahastoille -0,01. Hex-tuottoindeksin tapauksessa vas-

taavat keskiarvot ovat 0,0195, 0,026 ja -0,012. Kansainvälisen osakeindeksiportfolion tapauk-

sessa osakerahastojen keskimääräinen Jensenin alfa on 0,011. Näin ollen vertailuindeksistä 

riippumatta osake- ja yhdistelmärahastot ovat suoriutuneet vertailuindeksejään paremmin ja 

korkorahastot taas huonommin. 

 

Jensenin alfan estimoinnin yhteydessä esiin nousevaa ongelmaa jäännösten autokorrelaatiosta 

tarkasteltiin Durbin–Watson -testillä, jolla testataan ensimmäisen asteen autokorrelaatiota. 

Testisuure vaihtelee nollan ja neljän välillä siten, että hyvänä arvona pidetään arvoa kaksi. 

Tällöin peräkkäisiin havaintoihin liittyvien jäännösten välinen korrelaatio ei heikennä tutki-

muksessa saatujen tulosten luotettavuutta. Jos testisuureen arvo on lähellä neljää, jäännösten 

välillä on negatiivista autokorrelaatiota. Jos taas testisuureen arvo lähenee nollaa, kyseessä on 

positiivinen  autokorrelaatio. Omassa tutkimuksessani jäännöstermien graafinen tarkastelu ei 

antanut viitteitä autokorrelaatio-ongelmista, joten korkeamman asteen autokorrelaatiotarkaste-

luihin ei tarvinnut ryhtyä.  

 

Suurempaa ongelmaa toisen osaperiodin tuloksissa rahastojen negatiivisten lisätuottojen 

vuoksi ei näytä tulevan. Jensenin alfan antamat tulokset eivät poikkea kovin suuresti esimer-

kiksi Treynorin mittarin antamista tuloksista. Olennaisinta on se, että koko periodin osalta 

negatiivisia lisätuottoja ei esiintynyt kahta poikkeusta lukuun ottamatta, joten onge lmaa ei 

pääse muodostumaan. 
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6 TULOSTEN TULKINTA 
 

 

6.1 Yhteenveto mittareiden tuloksista 
 

Tämän tutkimuksen tärkein tavoite oli tutkia sijoitusrahastojen paremmuusjärjestystä ja suo-

riutumista vertailuindeksiinsä nähden eri mittareita käyttäen. Alla olevassa taulukossa on esi-

tetty saadut paremmuusjärjestykset. Taulukossa on omat sarakkeensa jokaiselle riskikorjatun 

tuoton mittarille sekä tuottoprosenteille. Jokainen sarake on jaettu kolmeen osaan. Sarakkeen 

”Hex-pf” arvot kuvaavat tilannetta, jossa osakemarkkinoita kuvaa Hex-portfolioindeksi. Sa-

rakkeessa ”Hex” osakemarkkinoiden kuvaajana on Hex-tuottoindeksi ja sarakkeessa ”Kv.” 

itse muodostamani kansainvälinen osakeindeksiportfolio. Rahastot on asetettu paremmuusjär-

jestykseen ryhmittäin. Vaikka riski otetaan mittareissa huomioon, korko- ja osakerahastojen 

vertaaminen keskenään ei olisi kuitenkaan kovin mielekästä tai olennaistakaan. Sijoittajat 

eivät pitäne korko- ja osakerahastoja suorina ja samanarvoisina vaihtoehtoina toisilleen. Ra-

hastoille ja vertailuindekseille on annettu järjestysluvut siten, että parhaiten suoriutunut saa 

arvon yksi ja huonoiten suoriutunut esimerkiksi yhdistelmärahastojen tapauksessa arvon kuu-

si. Nämä arvot on summattu yhteensä-sarakkeeseen, jossa pienimmän kokonaissumman saa-

nut rahasto on suoriutunut parhaiten. Sarake Kv. on ajankohtainen vain osakerahastojen osal-

ta. Korkorahastoryhmässä sarakkeiden ”Hex-pf” ja ”Hex” erona on vain eri pituinen tarkaste-

lujakso. 

 

Tarkastellaan aluksi kotimaisten vertailuindeksien avulla saatuja tuloksia. Heti alussa voidaan 

jo todeta, että tuloksiin ei ole vaikutusta sillä, kuvaako suomalaisia markkinoita Hex-

portfolioindeksi vai Hex- indeksi. Edes vertailuindeksin lyömisen todennäköisyyteen indeksin 

vaihtaminen ei juurikaan vaikuta, mikä on yllättävää. Kuusi osakerahastoa menestyy vertai-

luindeksiään  paremmin tarkasteltavalla ajanjaksolla. Kun ollaan tarkkoja, Alfred Berg Fin-

land menestyy yhtä hyvin kuin Hex-portfolioindeksi, mutta paremmin kuin Hex-

tuottoindeksi. Muiden hyvin menestyneiden osalta tulos on yksiselitteinen. Ehdottomasti pa-

ras osakerahasto on tarkasteltavalla periodilla Odin Finland. Luottaminen perusteollisuuden 

osakkeisiin on viime vuosien vaikeiden markkinaolosuhteiden aikana kannattanut. Toisaalta 

pörssikuplan vuosina Odin Finlandin menettämät tuotot eivät ole pystyneet tiputtamaan sen 

sijoitusta. Muut vertailuindeksinsä voittaneet osakerahastot ovat järjestyksessä Handelsban-
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ken Nordic, OP-Delta, Sampo Suomi Osake, Handelsbanken America sekä edellä mainittu 

Alfred Berg Finland. Listan lopusta löytyvät huonoiten menestyneinä Handelsbanken Japan, 

Pohjola Euro kasvu ja Nordea Avanti, jonka ero maajakaumaltaan vastaavaan Handelsbanken 

Nordic -rahastoon on merkittävä. Kaiken kaikkiaan seitsemän osakerahastoa menestyy vertai-

luindeksiään huonommin.  

 

TAULUKKO 4 Yhteenveto eri mittareiden tuloksista. 

 

  
Tuottoprosentti Treynor Sharpe 

 
Jensen 

 
Yhteensä 

Rahasto 
Hex-

pf Hex Kv. 
Hex-

pf Hex Kv. 
Hex-

pf Hex Kv. 
Hex-

pf Hex Kv. 
Hex-

pf Hex Kv. 

OSAKE JA VIPU                               
AB Finland 3 4 3 8 8 4 5 5 5 7 6 4 23 23 16 
Evli Select 6 6 6 9 9 7 8 8 8 9 8 6 32 31 27 
HB America 7 7 7 3 3 6 7 7 7 4 3 5 21 20 25 
HB Europa 12 12 12 11 11 12 11 11 11 12 11 12 46 45 47 
HB International 11 10 11 5 5 8 9 9 9 6 7 8 31 31 36 
HB Japan 14 14 14 12 10 14 14 14 14 10 10 14 50 48 56 
HB Nordic 5 5 4 1 1 2 6 6 6 2 2 2 14 14 14 
HB Pacific 13 13 13 10 6 13 13 13 13 8 9 13 44 41 52 
Nordea Avanti 10 9 10 13 13 10 10 10 10 14 13 10 47 45 40 
Odin Finland 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 6 6 5 
OP-Delta 2 3 2 6 7 3 4 4 4 5 4 3 17 18 12 
Pohjola Euro Kasvu 9 11 9 14 14 11 12 12 12 13 14 11 48 51 43 
Sampo Suomi Osake 8 8 8 4 4 5 3 3 3 3 5 7 18 20 23 
Osakeindeksi 4 1 5 7 12 9 1 2 1 11 12 9 23 27 24 

YHDISTELMÄ                

AB Optimal 2 3  2 3  3 3  4 1  11 10  
HB Multimarket 5 5  1 1  5 5  2 2  13 13  
Nordea Optima 6 6  6 5  6 6  6 5  24 22  
OP-Tuotto 4 4  3 2  2 2  1 3  10 11  
OP-Pirkka 1 2  5 4  4 4  3 4  13 14  

Yhdistelmäindeksi 3 1  4 6  1 1  5 6  13 14  

KORKO                

Carnegie Euro Korko 6 6  6 6  6 6  6 6  24 24  
HB Int. Bonds 3 3  2 3  5 5  3 2  13 13  
HB Swedish Bonds 2 2  4 4  4 4  2 4  12 14  
Nordea Obligaatio 5 5  5 5  3 3  5 5  18 18  
OP-Euro Obligaatio 4 4  3 2  1 1  4 3  12 10  

Valtiolainaindeksi 1 1  1 1  2 2  1 1  5 5  

 

Kansainvälisen vertailuindeksin käyttö ei tuo suuria muutoksia tuloksiin osakerahastojen osal-

ta. Parhaat kolme rahastoa ovat Odin Finland, OP-Delta ja Handelsbanken Nordic. Edellisten 
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lisäksi myös Alfred Berg Finland ja Sampo Suomi Osake pystyvät vertailuindeksiään parem-

paan suorituskykyyn. Huonoiten menestyneiden osakerahastojen joukosta löytyy samoja ni-

miä kuin kotimaisilla vertailuindekseillä laskettuna, mutta järjestykset hieman vaihtuvat. 

Huonoin osakerahasto on kuitenkin Handelsbanken Japan. Muita heikkoja menestyjiä ovat 

Handelsbankenin rahastot Pacific ja Europa. Suomeen sijoittavat osakerahastot menestyvät 

vielä hiukan paremmin kotimaisten vertailuindeksien antamiin tuloksiin nähden. 

 

Kaiken kaikkiaan riskin huomioon ottaminen muuttaa rahastojen keskinäistä järjestystä sel-

västi. Odin Finland ja OP-Delta ovat myös tuottoprosenteiltaan kärjessä, mutta esimerkiksi 

Sampo Suomi Osakkeen ja Handelsbanken American sijoitusta riskin huomiointi parantaa. 

Vertailuindeksi taas menettää asemiaan. Handelsbanken Japan on huonoin myös tuottoprosen-

tiltaan, mutta Handelsbanken Pacific nostaa sijoitustaan erityisesti Jensenin alfan vuoksi. 

Muutoinkin Suomen ulkopuolelle sijoittavien rahastojen osalta Sharpen mittari antaa huo-

nompia sijoituksia kuin Treynorin mittari ja Jensenin alfa. Tässä lienee kysymys vertailuin-

deksin sopimattomuudesta kyseisiin rahastoihin. Voinee ajatella, että Sharpen mittari olisikin 

käytettävissä olevien kotimaisten indeksien tapauksessa paras mittari kansainvälisesti hajaut-

taville rahastoille. Tosin Handelsbanken Europasta mittarit ovat melko lailla yksimielisiä.  

 

Yhdistelmärahastojen osalta voidaan nimetä selkeästi huonoiten menestynyt rahasto, mutta 

parhaiten sijoittuneen rahaston nimeäminen on vaikeaa. Kokonaistuloksissa Alfred Berg Op-

timal ja OP-Tuotto ovat niin lähellä toisiaan, että johtopäätöksiä niiden keskinäisestä parem-

muudesta ei voine tehdä. Jos osakemarkkinoiden kuvaajana käytetään Hex-portfolioindeksiä, 

OP-Tuotto menestyy parhaiten, ja Hex-tuottoindeksin tapauksessa taas Alfred Berg Optimal 

saa parhaan sijaluvun. Pelkkien tuottoprosenttien valossa Alfred Berg Optimal on järjestyk-

sessä toinen ja OP-Tuotto neljäs. Yhdistelmärahastoista selkeästi huonoin menestyjä on Nor-

dea Optima. Vain, kun osakemarkkinoita kuvaa Hex-tuottoindeksi, Treynorin mittari ja Jen-

senin alfa asettavat vertailuindeksin vielä Nordea Optimaakin huonommaksi. Siitäkään huo-

limatta tuloksissa ei ole erityisemmin tulkinnanvaraa. 

  

Handelsbanken Multimarketin, OP-Pirkan ja vertailuindeksin välille on kokonaistulosten va-

lossa vaikea tehdä eroa. Hex-portfolioindeksin tapauksessa ne ovat kaikki tasasijoilla ja Hex-

tuottoindeksin tapauksessa Handelsbanken Multimarket on hieman parempi. Varmasti tulkin-

ta yhtä hyvästä suorituskyvystä on parempi kuin alkaa laittaa kyseisiä rahastoja ja vertailuin-

deksiä suoraan paremmuusjärjestykseen. Handelsbanken Multimarketin tuloksissa on suurta 
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hajontaa; Treynorin mittarin mukaan rahasto on paras vertailuindeksistä riippumatta, kun taas 

Sharpen mittarin mukaan se on toiseksi huonoin. OP-Pirkka asettuu tasaisemmin neljännen 

sijan paikkeille, vaikka se onkin tuottoprosentiltaan paras yhdistelmärahasto. Vertailuindeksin 

sijoitukset vaihtelevat niin ikään suuresti. Sharpen mittarin mukaan indeksi on selvästi paras 

suoriutuja, mutta Treynorin mittarin ja Jensenin alfan tulkitsemina indeksi on huonoimmin 

suoriutuneiden joukossa. Kaiken kaikkiaan Sharpen mittarin ja tuottoprosenttien menestymis-

järjestykset ovat melko samanlaisia, vain OP-Tuotto ja OP-Pirkka muodostavat poikkeuksen. 

Mittarin valinta vaikuttaa lopputuloksiin merkittävästi. Sen sijaan vertailuindeksin valinnalla 

ei ole merkittävää vaikutusta tuloksiin. Nordea Optimaa lukuun ottamatta yhdistelmärahastot 

menestyivät vähintään yhtä hyvin kuin vertailuindeksinsä. 

 

Korkorahastojen tapauksessa vertailuindeksi säilyy samana. Taulukosta nähtävien tulosten 

pienet eroavaisuudet johtuvat hieman eri pituisista tarkastelujaksoista. Tarkastelujakson pi-

tuudesta riippumatta selkeästi paras suoriutuja korkorahastojen ryhmässä on Sammon valtio-

lainaindeksi. Sitä ei pysty lyömään kokonaistulosten perusteella yksikään korkorahasto. Vain 

Sharpen mittarilla tarkasteltuna valtiolainaindeksi häviää OP-Euro Obligaatiolle. Yhtä selke-

ästi kuin paras suoriutuja on löydettävissä myös korkorahastojen heikoin rahasto. Carnegie 

Euro korko saa huonoimman sijaluvun kaikilla mittareilla mitattuna. Tuloksessa ei siis ole 

juurikaan tulkinnan varaa. Lähes yhtä selkeä tulos on Nordea Obligaation osalta. Yhtälailla 

riskikorjattujen kuin riskikorjaamattomien tulosten valossa Nordea Obligaatio on toiseksi 

huonoiten menestynyt korkorahasto. Riskin huomioon ottaminen ei vaikuta myöskään valtio-

lainaindeksin tai Carnegie Euro Koron sijalukuihin.   

 

Handelsbanken International Bonds sekä Swedish Bonds -rahastojen keskinäistä järjestystä on 

vaikea selvittää. Jos tarkastelujaksoksi otetaan koko kahdeksan vuoden periodi 1995–2002, 

Handelsbanken International Bonds sijoittuu hieman Handelsbanken Swedish Bonds               

-rahastoa paremmin, mutta kun katsotaan eri mittareiden antamia tuloksia, yksiselitteistä joh-

topäätöstä on mahdotonta tehdä. Hieman sama tilanne on OP-Euro Obligaation suhteen, mutta 

sen uskaltanee asettaa parhaiten menestyneeksi korkorahastoksi, vaikka se ei voitakaan valtio-

lainaindeksiä. Riskin huomioon ottaminen siis parantaa OP-Euro Obligaation sijoittumista, 

sillä pelkkien tuottoprosenttien valossa se on järjestyksessä vasta neljäs vertailuindeksin ja 

Handelsbankenin korkorahastojen jälkeen. Jälleen tuloksen merkitsevyys ei liene kovinkaan 

korkea, sillä em. rahastojen tuotot mahtuvat 1,4 prosenttiyksikön päähän toisistaan.  
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Vaikka mittareiden antamien järjestyslukujen summaamista voidaan kritisoida, näen sen pi-

kemminkin keinona vahvistaa jo muutenkin näkyvät tulokset. Selkeästi parhaat ja heikoimmat 

suoriutujat ovat havaittavissa jo yksittäisten mittareiden tuloksia analysoitaessa. Toisaalta 

suuriakin eroja mittareiden välillä on. Summa toimikoon siis eräänlaisena keskimääräisenä 

suorituskykynä. Yleisesti ottaen parhaat ja huonoimmat suoriutujat on kohtuullisen helposti 

selvitettävissä, mutta sen sijaan keskinkertaisesti menestyneitä rahastoja lienee turhaa ja myös 

hyvin vaikeaa asettaa tarkkaan paremmuusjärjestykseen. Tulos riippuu viime kädessä aina 

valittavasta mittaamistekniikasta. 

 

6.2 Vertailuindeksin lyöminen ei ole mahdotonta 
 

Jos tarkastellaan vielä erikseen rahastojen kykyä vertailuindeksiään parempiin suorituksiin, 

havaitaan, että vertailuindeksin lyöminen riski–tuotto-mielessä ei ole lainkaan mahdotonta tai 

edes harvinaista. Jälleen tulos riippuu käytetystä mittarista. Sharpen mittarin mukaan osakera-

hastoista vain Odin Finland pystyy Hex-tuottoindeksiä parempiin riskikorjattuihin tuottoihin. 

Hex-portfolioindeksiä ei pystytä lyömään. Yhdistelmärahastot eivät pysty vertailuindeksiään 

parempaan suoritukseen, ja korkorahastoista siihen pystyy vain OP-Euro Obligaatio. Ensim-

mäisellä periodilla yhdistelmä- ja korkorahastojen osalta tilanne on koko jakson kaltainen, 

mutta osakerahastoista Odin Finland, Nordea Avanti ja Handelsbanken Nordic voittavat kan-

sainvälisen osakeindeksiportfolion. Toisella periodilla Odin Finland lyö kaikki vertailuindek-

sit ja OP-Deltakin suomalaiset. Yhdistelmärahastoista OP-Tuotto voittaa omat vertailuindek-

sinsä; samoin tekee OP-Euro Obligaatio. 

 

Capital Asset Pricing -malliin pohjautuvien Treynorin mittarin ja Jensenin alfan mukaan ver-

tailuindeksien lyöminen on osake- ja yhdistelmärahastojen osalta helpompaa ja korkorahasto-

jen osalta vaikeampaa kuin Sharpen mittarin mukaan. Kun Treynorin mittari lasketaan Hex-

portfolioindeksiä apuna käyttäen, kuusi osakerahastoa ja kolme yhdistelmärahastoa pystyvät 

vertailuindeksiään parempaan suorituskykyyn. Ensimmäisellä osaperiodilla vastaavat luvut 

ovat yhdeksän ja kolme ja toisella osaperiodilla kaksi ja neljä. Korkorahastoista vain Nordea 

Obligaatio pystyy toisella periodilla lyömään vertailuindeksinsä. Kun osakemarkkinoita ku-

vaa Hex-tuottoindeksi, kolmetoista osake- ja kaikki viisi yhdistelmärahastoa suoriutuvat ve r-

tailuindeksiään paremmin. Ensimmäisellä osaperiodilla vain OP-Delta ei pysty lyömään Hex-

tuottoindeksiä. Yhdistelmärahastoista Handelsbanken Multimarket pystyy ainoastaan vertai-
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luindeksiään parempaan suoriutumiseen. Korkorahastoista tähän pystyy vain Handelsbanken 

International Bonds. Toisella periodilla kaksi osake- ja yhdistelmärahastoa sekä yksi korkora-

hasto lyövät vertailuindeksinsä. Kansainvälisen osakeindeksiportfolion tapauksessa kahdek-

san osakerahastoa suoriutuu sitä paremmin. Ensimmäisellä periodilla ainoastaan Handelsban-

ken Pacific ei suoriudu ja toisella periodilla vain Odin Finland suoriutuu kansainvälistä vertai-

luindeksiä paremmin.  

 

Käytettäessä Jensenin alfaa mittarina ja Hex-portfolioindeksiä osakemarkkinoiden kuvaajana 

kymmenen osakerahastoa ja neljä yhdistelmärahastoa voittavat vertailuindeksinsä. Ensimmäi-

sellä periodilla kaikki osakerahastot ja kolme yhdistelmärahastoa sekä toisella periodilla kaksi 

osakerahastoa ja yksi korkorahasto pystyvät vertailuindeksiä parempaan suorituskykyyn. 

Korkorahastoista ensimmäisellä periodilla kaksi ja toisella periodilla yksi pystyy lyömään 

valtiolainaindeksin. Hex-tuottoindeksi on niin ikään lyötävissä. Yksitoista osakerahastoa peit-

toaa sen sekä koko periodilla että ensimmäisellä osaperiodilla; toisella periodilla siihen pystyy 

vain Odin Finland. Yhdistelmärahastoista kaikki suoriutuvat vertailuindeksiään paremmin 

koko periodilla ja osaperiodeilla lukumäärä on kolme. Korkorahastoista yksi pystyy valtiola i-

naindeksiä parempaan suorituskykyyn toisella osaperiodilla. Kansainvälisen osakeindeksi-

portfolion lyö kahdeksan osakerahastoa koko periodilla, 12 rahastoa ensimmäisellä periodilla 

ja yksi rahasto toisella periodilla. 

 

Kaiken kaikkiaan vertailuindeksin lyöminen on vaikeinta korkorahastoille ja yleensä ottaen 

Sharpen mittaria käytettäessä. Vertailuindeksistä riippumatta niin osake- kuin yhdistelmära-

hastot pystyvät hyviin suorituksiin erityisesti koko periodia ja ensimmäistä osaperiodia tarkas-

teltaessa. Kuten aiemmin tuli jo esille, Treynorin mittarilla osake- ja yhdistelmärahastot me-

nestyvät keskimäärinkin vertailuindeksejään paremmin, sama tilanne oli Jensenin alfaa lasket-

taessa. Myös laskevien osakekurssien periodilla vertailuindeksejä parempia suorituksia löytyi. 

Yleiskuva tutkimuksen tuloksista on epäilemättä huomattavasti positiivisempi  verrattuna 

moniin aiempiin tutkimuksiin. Yleensähän lopullinen johtopäätös on ollut, että markkinat ovat 

tehokkaat, eikä aktiivisella salkunhoidolla ole mahdollista saavuttaa lisätuottoja. Näin ollen 

sijoittaminen alhaisen kulurakenteen indeksilainaan olisi viisaampaa kuin rahastosijoittami-

nen. 

 



88  

6.3 Kommentteja ja vertailua aiempiin tutkimuksiin 
 

Tässä tutkimuksessa saaduista tuloksista nähdään, että riskin huomioon ottaminen sekä myös 

käytetty riskin mittari vaikuttaa saataviin tuloksiin. Tulos poikkeaa Pätärin (2000) saamista 

tuloksista. Hänen mukaansa riskin mittaamistavalla ei ole merkitystä tulosten kannalta. Sa-

moin Malkielin tutkimuksessa (1995) on todettu, että riskin huomiointi ei tuo lisäinformaatio-

ta. Mittaamistavasta riippumatta selvästi parhaat ja selvästi huonoimmat suoriutujat erottuvat 

yleensä joukosta. Luonnollista on, että Treynorin mittari ja Jensenin alfa antavat melko sa-

mantyyppisiä tuloksia. Sen sijaan Sharpen mittarin antamat tulokset poikkeavat hyvin paljon 

muiden mittareiden vastaavista. Tämä koskee erityisesti osakerahastoja. Sharpen mittarin mu-

kaan vertailuindeksin lyöminen olisi ollut mahdotonta niin osake- kuin yhdistelmärahastojen-

kin tapauksessa. Sen sijaan korkorahastoissa Sharpen mittari on rahastoille muita mittareita 

suosiollisempi. Toki Sharpen mittarikin löytää vastaavat heikosti menestyneet ja hyvin suo-

riutuneet kuin muutkin mittarit, mutta sijalukujen keskivaiheilla on eroja havaittavissa.  

 

Vertailuindeksin vaihtaminen ei tuo suuria muutoksia tuloksiin. Tuottoprosenttitarkasteluja 

lukuun ottamatta Hex-portfolioindeksiin perustuvia vertailuindeksejä on ollut vaikeampi voit-

taa kuin Hex-tuottoindeksiin perustuvia. Puhtailta tuotoiltaan Hex-tuottoindeksi ja siihen poh-

jautuva yhdistelmäindeksi ovat olleet rahastoja parempia. Mielenkiintoinen on kansainvälinen 

vertailuindeksi osakerahastoille. Tuottoprosentiltaan se ei ole erityisen hyvä, ja myös muut 

mittarit antavat sille yllättävän huonoja sijalukuja. Treynorin mittarin mukaan se on menesty-

nyt paremmin kuin Hex-tuottoindeksi, mutta huonommin kuin Hex-portfolioindeksi. Sharpen 

mittarin mukaan kansainvälinen vertailuindeksi on ollut osakeindekseistä paras. Jensenin al-

fan mukaan kansainvälinen osakeindeksiportfolio on vertailuindeksistä korkeimmalla sijalla 

rahastoihin nähden, mutta silti kahdeksan rahastoa pystyy sitä parempiin tuloksiin. Kansain-

välinen vertailuindeksi ei siis kykene merkittävästi parempaan suorituskykyyn kuin suomala i-

set vertailuindeksit, mikä johtaa kysymykseen kansainvälisen hajauttamisen hyödyttömyydes-

tä.  

 

Jos tehdään vertailua mittareittain kahden osaperiodin välillä, huomataan, että joitain yhtäläi-

syyksiä William Sharpen tutkimukseen (1966) löytyy. Hänen mukaansa erityisesti huonosti 

menestyneet rahastot menestyivät huonosti myös seuraavalla periodilla. Omassa tutkimukses-

sani periodit ovat osakekurssien kehityksen suhteen vastakkaisia, joten ei ole mitenkään itses-

tään selvää, että ensimmäisellä periodilla hyvin menestynyt rahasto menestyisi hyvin myös 
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toisella periodilla. Seuraavassa tarkastelen rahastoja omien ryhmiensä sisällä. Sharpen mitta-

rilla mitattuna osakerahastoista Odin Finland on paras rahasto niin ensimmäisellä kuin toisel-

lakin periodilla. Yhtenäinen menestys on myös Handelsbanken Japanilla ja Handelsbanken 

Europalla, jotka molemmat menestyvät kummallakin periodilla heikosti. Yhdistelmärahastois-

ta OP-Tuoton hyvä menestys on pysyvää samoin kuin korkorahastoista OP-Euro Obligaation 

ja Nordea Obligaation hyvä menestys.  

 

Treynorin mittarin mukaan osakerahastoissa mainittavaa on lähinnä Handelsbanken Pacificin 

heikko menestys. Muutoin sijaluvut vaihtelevat suuresti. Muutoinkaan selkeitä johtopäätöksiä 

ei voida vetää Carnegie Euro Koron huonoa menestystä lukuun ottamatta. Jensenin alfan an-

tamien tulosten perusteella on niin ikään hyvin vaikea todeta rahastojen vakaata kehitystä. 

Tekemäni periodijaotuksen perusteella ei varsinaisesti voinutkaan odottaa, että rahastot me-

nestyisivät molemmilla periodeilla. Tulosten perusteella voi todeta, että varsinkin osakerahas-

tojen tapauksessa nousevien kurssien periodilla hyviin riskikorjattuihin tuottoihin pystynyt 

rahasto löytyy laskevien kurssien periodilla vastaavan taulukon häntäpäästä. Tulos pätee myös 

toisin päin. Yhdistelmä- ja korkorahastojen näyte on sen verran pieni, ja erityisesti korkora-

hastojen arvonvaihtelut muutenkin maltillisempia, että aivan vastaavaa johtopäätöstä ei niiden 

osalta voida tehdä.  

 

Epätavallisen pitkä kurssilasku on saanut aikaan myös sen, että korkeampi volatiliteetti ei 

ainakaan automaattisesti takaa korkeampia tuottoja, mihin tulokseen esimerkiksi Sharpe on 

tutkimuksessaan päässyt.  Pikemminkin tilanne on päinvastainen.  Tätä tulosta tukevat esimer-

kiksi Odin Finland, Alfred Berg Optimal, OP-Tuotto ja OP-Euro Obligaatio. Hyvin menesty-

neillä rahastoilla OP-Deltalla ja Handelsbanken Nordicilla on korkeampi volatiliteetti, vaikka 

se osakerahastoilla onkin melko pienellä vaihteluvälillä. Yhtenäistä tulosta on vaikea saada. 

Esimerkiksi Handelsbanken Nordicia parempiin lisätuottoihin on päässyt Alfred Berg Finland 

pienemmällä volatiliteetilla. Toisaalta OP-Pirkka on päässyt parhaisiin lisätuottoihin yhdis-

telmärahasoista korkeimmalla volatiliteetilla. Suuri volatiliteetti takaisi suuremmat tuotot ni-

menomaan nousevien kurssien periodilla. Kimin tutkimuksessa (1978) on kyseessä laskevien 

osakekurssien periodi, ja hänen tutkimuksessaan erityisen huonosti menestyvät korkean riskin 

rahastot.  Tämä on yhtenevä tulos oman tutkimukseni kanssa. Kulut tai rahaston koko eivät 

vaikuta tuloksiin omassa näytteessäni toisin kuin monissa tutkimuksissa on havaittu. 113 

                                                 
113 Koon ja menestymisen yhteyden ovat havainneet myös Sharpe 1966; Grinblatt & Titman 1989,s. 393–395, 
415; Elton et al. 1993, s. 4–5, 8; Dahlquist et al. 2000, s. 418–421. 
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Monissa tutkimuksissa viitataan koko rahastonäytteen keskimääräisiin tuottoihin, ja niitä ver-

rataan vertailusalkun tuottoihin. Omassa näytteessäni 31.3.1995–31.12.2002 osakerahastojen 

keskimääräinen tuotto on 55,6 prosenttia, yhdistelmärahastojen 63,9 prosenttia ja korkorahas-

tojen 40,7 prosenttia. Vastaavasti Hex-tuottoindeksin tuotto on 144,8 prosenttia, Hex-

portfolioindeksin 84,3 % ja kansainvälisen osakeindeksiportfolion 83,3 %. Hex-

tuottoindeksipohjaisen yhdistelmäindeksin tuotto on 115,4 % ja Hex-

portfolioindeksipohjaisen yhdistelmäindeksin 75,1 %. Sammon valtiolainaindeksin tuotto on 

64,9 prosenttia. Näin ollen oma näytteeni jää kaikissa tapauksissa selvästi vertailuindeksien 

tuottojen alapuolelle. Malkielin tutkimuksen mukaan (1995) rahastojen keskiarvotuotto on 

myös vertailuindeksiä alhaisempaa; Kimin tutkimuksessa (1978) rahastojen keskiarvotuotto 

on vain 27 prosenttia vertailuindeksin tuotosta.   

 

Sharpen mukaan mittarin keskiarvo hänen näytteensä rahastoille on pienempi kuin vertailuin-

deksin vastaava. Samoin Jensen (1968) laskee alfan keskiarvoja, ja tekee johtopäätöksiä kes-

kiarvojen mukaan. Rahastonäytteen alfan keskiarvo on hänen tutkimuksessaan -1,1, joten ra-

hastojen suorituskyky on ollut vertailuindeksejä heikompaa. Keskiarvoja laskevat myös Mal-

kiel (1995), jonka mukaan Jensenin alfa on keskimäärin -0,06.  McDonald (1974) saa Treyno-

rin mittarin keskiarvoksi rahastoille 0,518 ja markkinaindeksille 0,510, Sharpen mittarin ra-

hastoille 0,112 ja indeksille 0,133 sekä myös Jensenin alfan 0,052. Ippolito (1989) saa keski-

määräiseksi Jensenin alfaksi näytteelleen 0,81. Dahlquistin et al. laskemat alfat ovat osakera-

hastoille tyypistä riippuen 0,5 tai -1,0, joukkovelkakirjarahastoille -0,5 ja rahamarkkinarahas-

toille -0,9. Yhtä lailla löytyy vertailuindeksinsä voittaneita rahastonäytteitä kuin niitä huo-

nommin menestyneitä. 

 

Oman näytteeni keskiarvot kaikkien rahastoryhmien Sharpen mittareille ovat vertailuindekse-

jä pienempiä.  Keskimääräinen rahastojen suorituskyky on näin ollen ollut vertailuindeksiä 

heikompaa. Hex-portfolioindeksin tapauksessa osakerahastot ovat Treynorin mittarilla suoriu-

tuneet markkinaindeksiä paremmin, kun taas yhdistelmärahastot ja korkorahastot ovat jääneet 

markkinaindeksin alapuolelle. Hex-tuottoindeksin tapauksessa osake- ja yhdistelmärahastot 

ovat saaneet parempia riskikorjattuja tuottoja kuin vertailuindeksinsä. Treynorin mittarin kes-

kiarvo osakerahastoille kansainvälisen vertailuindeksin tapauksessa on 0,102 eli rahastot suo-

riutuvat vertailuindeksiä (0,081) paremmin. Jensenin alfan mukaan vertailuindeksistä riippu-
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matta osake- ja yhdistelmärahastot ovat suoriutuneet vertailuindeksejään paremmin ja korko-

rahastot taas huonommin. 

 

Omat tulokseni muistuttavat siis esimerkiksi McDonaldin vastaavia: Sharpen mittarin mukaan 

suorituskyky on ollut heikkoa, mutta muut mittarit antavat myönteisempiä tuloksia. Suoraa 

vertailua on luonnollisesti hyvin vaikea tehdä, sillä tulokset riippuvat niin monesta asiasta: 

näytteestä, tarkastelujaksosta, vertailuindeksistä, tuottodatan laadusta ja niin edelleen. Kaiken 

kaikkiaan tulokseni eivät ole mitenkään erityisen huonoja rahastojen kannalta. Puhtaat tuotot 

ovat jääneet vertailuindeksien alapuolelle, mutta riskikorjattujen tuottojen osalta tilanne on jo 

lohdullisempi.  

 

Jos saamiani tuloksia verrataan vielä Jyväskylän yliopistossa aiemmin tehtyihin opinnäytetöi-

hin, joitain yhtäläisyyksiä voidaan löytää. Periodit ovat tosin olleet hyvin erityyppisiä. Erityi-

nen huomio kiinnittyy Alfred Berg Optimalin hyvään suorituskykyyn. Omassa tutkimukses-

sani se on yhdistelmärahastoista paras OP-Tuoton kanssa. Schadewitzin mukaan se on niin 

ikään yhdistelmärahastojen paras ja Ågrenin mukaan toiseksi paras. Hyvin vahvaa näyttöä 

salkunhoitajan ammattiaidon puolesta on olemassa. Selvillä ei ole se, kuinka monta kertaa 

salkunhoitaja on vaihtunut vuoden 1994 jälkeen. Schadewitzin tutkimuksen mukaan OP-

Korko (nykyisin OP-Euro Obligaatio) on korkorahastojen paras, mikä on sopusoinnussa omi-

en tuloksieni kanssa. Osakerahastojen kohdalla yhteneväisyyksiä on vaikeampi löytää. Vertai-

luindeksien menestyminen on Schadewitzin periodilla ollut parempaa kuin omallani korkora-

hastojen vertailuindeksiä lukuun ottamatta. Jälleen kuitenkin vertailua hankaloittaa Schade-

witzin pienempi näyte ja lyhyempi tarkasteluperiodi. 
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7 LOPUKSI 
 
 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteensä kahdentoista osakerahaston, viiden yhdistelmära-

haston, viiden korkorahaston sekä yhden vipurahaston riskikorjattuja ja riskikorjaamattomia 

tuottoja vuosina 1995–2002. Tarkoitus on asettaa rahastoja suorituskyvyn mukaiseen parem-

muusjärjestykseen erityisesti rahastoryhmien sisällä sekä arvioida niiden menestymistä vertai-

luindekseihin nähden. Osakerahastoilla on kolme vertailuindeksiä: Hex-

portfoliotuottoindeksi, Hex-tuottoindeksi sekä kansainvälinen osakeindeksiportfolio. Yhdis-

telmärahastoilla on kaksi vertailuindeksiä, joissa puolet painosta tuli Sammon valtiolainain-

deksistä sekä puolet Hex-portfolioindeksistä tai Hex-tuottoindeksistä. Korkorahastojen suori-

tuskykyä verrataan Sammon valtiolainaindeksiin. Tarkka tarkasteluperiodi on Hex-

portfolioindeksin yhteydessä 31.3.1995–31.12.2002 ja muuten 1.1.1995–31.12.2002. Tarkas-

teluperiodin pituuden vuoksi johtopäätökset ovat merkittäviä. Tutkimuksessa huomataan, että 

riskin huomioon ottaminen muuttaa saatavia tuloksia rahastojen suorituskyvystä.  

 

Lähtöhypoteesini oli, että rahastot eivät ole pystyneet tarkasteltavalla ajanjaksolla vertailuin-

deksiään parempaan suorituskykyyn. Hypoteesi ei kaikilta osin saa vahvistusta. Tutkimukses-

sa löytyy rahastoja, jotka suoriutuivat vertailuindeksiään paremmin. Toisaalta, jos rahastoja 

tarkastellaan ryhmittäin kokonaisuuksina, vertailuindeksejä parempaa suorituskykyä löytyy 

myös.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että rahastoista on melko helppo löytää erityisen hyvin ja erityi-

sen huonosti suoriutuneet. Sen sijaan järjestyksessä keskivaiheilla olevia rahastoja on vaikea 

ja ehkä hieman turhakin asettaa tarkkaan järjestykseen. Osakerahastojen osalta tulokset ovat 

erityisen luotettavia, sillä käytössä on ollut kolme vertailuindeksiä. Vaikka mittarien antamat 

tulokset vaihtelevat jonkin verran, parhaat ja huonoimmat rahastot on melko he lppoa löytää. 

Lähtökohtaisesti vertailuindeksin vaihtaminen ei muuta tuloksia merkittävästi osake- eikä 

yhdistelmärahastojen osalta. Yllättävää on kansainvälisen osakeindeksiportfolion tavanoma i-

nen menestyminen. Hex-portfolioindeksi ei menesty ainakaan heikommin. Toisaalta Hex-

tuottoindeksikin on kokonaistarkasteluissa melko lailla samoilla sijaluvuilla. Olettaa olisi vo i-

nut, että kansainvälinen indeksi sijoittuisi paremmin. Yhtenä syynä indeksin heikohkoon me-
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nestymiseen voi olla Nikkei- indeksin huono kehitys tarkasteltavalla jaksolla. Tätä en ole kui-

tenkaan empiirisesti todistanut.  

 

Osakerahastoista paras on ollut tutkimukseni mukaan Odin Finland. Seuraavat sijat tulevat 

Handelsbanken Nordicille ja OP-Deltalle. Näiden jälkeen Sampo Suomi Osake ja Alfred Berg 

Finland ovat melko tasaväkisiä. Vertailuindeksiä paremmin on suoriutunut myös Handelsban-

ken America, eli keskimäärin vertailuindeksi on edullisuusjärjestyksessä seitsemäs. Vertai-

luindeksin sijoitus vaihtelee seuraavasti: Hex-portfolioindeksi on jaetulla kuudennella tilalla, 

Hex-tuottoindeksi on seitsemäs ja kansainvälinen vertailuindeksi kuudes. Voidaan siis todeta, 

että maltillinen riskin otto ja luottaminen myös perusteollisuuteen on kannattanut. Erityisesti 

Odin Finlandissa, mutta myös OP-Deltassa on vahva perusteollisuuden painotus. Samoin 

Handelsbanken Nordic on täysin eri sijaluvuilla kuin samalle maantieteelliselle alueelle sijoit-

tava Nordea Avanti, joka hakee korkeampia tuottoja ottamalla riskejä. Huonoin osakerahasto 

on selvästi Handelsbanken Japan. Huonosti menestyneiden ryhmään kuuluvat myös Pohjola 

Euro Kasvu, Handelsbanken Pacific ja Handelsbanken Europa sekä Nordea Avanti. Mainit-

sematta jääneet Handelsbanken International ja Evli Select ovat tasaisesti listan keskivaiheilla.  

 

Yhdistelmärahastoista parhaat ovat Alfred Berg Optimal ja OP-Tuotto. Niiden välille ei voi 

tehdä eroa. Osakepainoiltaan rahastot ovat likipitäen samat; erona on vain se, että OP-tuotto 

sijoittaa suomalaisten osakemarkkinoiden lisäksi myös euroalueelle. Huonoiten menestyy 

Nordea Optima. Vertailuindeksi lienee asetettava kolmanneksi tasasijalle OP-Pirkan ja Han-

delsbanken Multimarketin kanssa. Korkorahastoista helpoiten erottuu huonoin rahasto Carne-

gie Euro Korko. Jos paras rahasto halutaan nimetä, se lienee OP-Euro Obligaatio, vaikka 

Handelsbankenin korkorahastot ovat kokonaisuudessaan aivan samoilla sijoilla. Vertailuin-

deksi on kuitenkin lyömätön.  

 

Vertailuindeksinsä lyö tai ainakin samaan suorituskykyyn pystyy siis kuusi osakerahastoa ja 

kaksi yhdistelmärahastoa. Suomeen sijoittavat osakerahastot menestyvät kansainväliseen ve r-

tailuindeksiin nähden erittäin hyvin. Neljä viidestä pystyy lyömään vertailuindeksin. Mittarei-

den keskiarvoja tarkasteltaessa saadaan tuloksiksi, että Sharpen mittarin ja tuottoprosenttien 

valossa rahastot eivät kykene vertailuindeksejään parempiin suorituksiin. Sen sijaan Treyno-

rin mittarin ja Jensenin alfan mukaan osake- ja yhdistelmärahastot pystyvät parempiin riski-

korjattuihin tuottoihin keskimäärin kuin niiden vertailuindeksit. 
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Vaikka tutkimukseni tulokset ovat melko yksiselitteisiä, on vaikea ennustaa, kuinka päteviä 

ne ovat tulevaisuuteen katsottaessa. Menneen suorituskyvyn ennustusarvosta ollaan tutkijoi-

den parissa oltu montaa eri mieltä. Tutkimani aikajakso on ollut osakekurssien kehityksen 

näkökulmasta erikoislaatuinen. Näin ollen saamillani tuloksilla voisikin olla erityistä arvoa, 

kun tarkastellaan pidempää aikaväliä. Lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi jyrkemmän kurssinou-

sun aikana menestymisjärjestys on todennäköisesti jälleen korkean riskin rahastoja suosiva. 

Kuitenkin, jos halutaan tehdä pidempiaikaisia sijoituksia, tutkimustuloksistani voi poimia 

päätökseen vaikuttavia seikkoja. En usko, että kahdeksan vuoden aikana hyvän menestyksen 

takana voi olla enää pelkää hyvää onnea. Toisaalta kahdeksan vuoden huono menestyminen ei 

lupaa kovinkaan hyvää tulevaisuutta, ellei rahaston strategia muutu tai salkunhoitaja vaihdu. 

Tehdyt virheet sijoituspäätöksissä ovat ilmeisen jatkuvia.  

 

Oman tutkimukseni osalta rahastonäytettä ei enää Suomen mittakaavassa voi laajentaa. Sen 

sijaan mielenkiintoista olisi ollut vieläkin useammantyyppisten vertailuindeksien muodosta-

minen. Erityisesti kansainväliselle osakeindeksiportfoliolle olisi ollut kiintoisaa saada täyden-

nys yhdistelmä- ja korkorahastojen ryhmiin. Sinänsä mutkikkaampien mittareiden käyttöön 

otto ei toisi uskoakseni minkäänlaista uutta informaatiota tuloksien kannalta.   
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LIITE 1 Suomeen sijoittavien osakerahastojen indeksoidut arvot 1995-2002 
(2.1.1995=100). 
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LIITE 2  Muiden kuin Suomeen sijoittavien osakerahastojen indeksoidut arvot 

1995–2002 (2.1.1995=100). 
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LIITE 3 Yhdistelmärahastojen indeksoidut arvot 1995–2002 (2.1.1995=100). 
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LIITE 4 Korkorahastojen indeksoidut arvot 1995–2002 (2.1.1995=100). 
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LIITE 5 Kansainvälisen osakeindeksiportfolion muodostamisessa käytetyt osakeindeksit, 

ko. markkinoiden koko ja käytetyt painokertoimet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Markkinoiden  Osuus  
  koko, dollaria portfoliosta % 

New York (NYSE) 11 026 586,5 58,2 
Frankfurt (Dax) 1 071 748,7 5,7 
Pariisi (Cac) 1 843 528,6 9,7 
Helsinki (Hex) 190 455,8 1,0 
Lontoo (FTSE) 2 164 716,2 11,4 
Tokio (Nikkei) 2 264 527,9 12,0 
Australia (AS30) 375 130,8 2,0 

Yhteensä 18 936 694,5 100,0 



LIITE 6 Hex-tuottoindeksin indeksoitu kehitys 1995–2002 (31.3.1995=100). 
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LIITE 7  Rahastojen ja vertailuindeksien vuotuiset tuottoprosentit (1/2). 
 
 
  1995-2002 1995-2002 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Rahastot   p. a.                 

OSAKE                     
AB Finland 74,3 9,3 -6,0 35,9 30,6 18,6 60,4 -23,1 -26,8 -15,1 
Evli Select 64,4 8,0 -18,3 37,1 27,3 16,5 70,4 -14,1 -34,7 -19,8 
HB America 63,5 7,9 22,3 30,4 34,5 14,6 35,9 -11,2 -13,7 -49,2 
HB Europa 23,5 2,9 8,5 19,5 34,0 19,6 27,8 -9,7 -30,5 -45,8 
HB International 26,3 3,3 5,4 15,6 32,3 13,7 46,1 -17,4 -21,0 -48,2 
HB Japan -41,4 -5,2 -12,3 -8,3 9,0 -11,2 80,5 -32,5 -36,1 -30,4 
HB Nordic 72,0 9,0 12,6 32,7 26,4 11,7 59,7 -2,9 -27,6 -40,7 
HB Pacific -18,2 -2,3 -3,8 22,9 -25,5 -9,9 57,0 -29,5 -1,5 -27,9 
Nordea Avanti 27,9 3,5 -5,0 36,6 23,8 12,4 68,1 -23,4 -37,2 -47,4 
Odin Finland 101,0 12,6 -12,9 56,8 25,8 -17,9 29,9 -7,1 17,5 8,9 
OP-Delta 88,0 11,0 -13,2 31,8 14,3 25,6 73,8 -16,2 -9,4 -18,8 
Sampo Suomi Osake 34,9 4,4 -16,5 34,7 21,9 15,0 60,1 -26,5 -33,5 -20,3 

YHDISTELMÄ                     
AB Optimal 73,3 9,2 7,0 26,7 20,3 14,4 34,4 -9,5 -13,7 -6,3 
HB Multimarket 36,9 4,6 8,3 16,9 22,2 8,9 36,7 -5,7 -19,2 -31,2 
Nordea Optima.fi 14,4 1,8 -15,6 18,5 11,5 9,0 20,2 -4,0 -7,1 -18,1 
OP-Tuotto 54,2 6,8 -3,4 16,8 6,9 14,7 32,0 -4,8 -2,1 -5,8 
OP-Pirkka 84,1 10,5 -18,0 47,6 14,3 28,1 55,2 -11,6 -5,4 -26,2 

KORKO                     
Carnegie Euro Korko 9,5 1,2 12,7 2,5 -1,7 4,7 -14,9 0,3 1,4 4,4 
HB Int. Bonds 52,0 6,5 5,5 8,6 14,2 5,7 8,0 7,3 3,1 -0,5 
HB Swedish Bonds 53,3 6,6 14,7 13,1 5,4 0,2 8,3 5,0 -2,3 8,8 
Nordea Obligaatio 37,8 4,7 7,7 7,5 2,1 8,4 -7,5 6,4 5,1 8,2 
OP-Euro Obligaatio 51,7 6,5 13,2 9,5 4,5 10,2 -1,7 5,5 4,0 6,4 

VIPU                     
Pohjola Euro Kasvu 24,3 3,0 13,4 53,8 23,2 15,7 46,6 -35,8 -40,7 -51,9 



LIITE 7  Rahastojen ja vertailuindeksien vuotuiset tuottoprosentit (2/2) 
 
 
 
  1995-2002 1995-2002 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Indeksit   p. a.                 

Hex-tuottoindeksi 129,2 16,2 -7,0 39,1 31,6 55,7 95,8 -9,8 -36,6 -39,8 
Hex-portfolioindeksi 84,3 10,9 6,0 39,7 27,3 15,8 54,1 -26,3 -17,9 -14,5 
Sampo valtiolainaindeksi 67,8 8,5 17,9 12,1 6,7 11,5 -2,2 6,8 5,6 9,3 
Hex-tuotto+Sampo 108,0 13,5 4,2 27,1 22,1 42,2 78,1 -7,7 -29,7 -28,3 
Hex-portfolio+Sampo 75,1 9,7 10,6 26,3 18,5 14,1 35,6 -16,8 -8,8 -4,4 
Kv-indeksi 82,9 10,4 18,4 27,7 34,2 9,2 36,7 -0,9 -5,1 -37,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 8 Sijoitusrahastojen beetojen tarkat arvot. 
 
 
  Osakeindeksinä Hex-portfoliotuottoindeksi Osakeindeksinä Hex-tuottoindeksi 
Rahasto 1995–2002 1. periodi 2. periodi 1995–2002 1. periodi 2. periodi 

OSAKE             
AB Finland 0,89 0,90 0,87 0,52 0,68 0,38
Evli Select 0,92 0,93 0,91 0,54 0,71 0,39
HB America 0,65 0,74 0,47 0,37 0,56 0,20
HB Europa 0,82 0,84 0,79 0,49 0,62 0,37
HB International 0,56 0,66 0,39 0,30 0,48 0,14
HB Japan 0,34 0,39 0,22 0,16 0,26 0,07
HB Nordic 0,43 0,57 0,18 0,19 0,40 0,01
HB Pacific 0,40 0,50 0,23 0,19 0,34 0,06
Nordea Avanti 0,97 0,90 1,10 0,62 0,70 0,54
Odin Finland 0,57 0,70 0,34 0,29 0,49 0,12
OP-Delta 0,91 0,92 0,90 0,52 0,69 0,39

Sampo Suomi Osake 0,55 0,45 0,74 0,31 0,30 0,31

YHDISTELMÄ             
AB Optimal 0,89 0,92 0,81 0,46 0,68 0,29
HB Multimarket 0,67 0,79 0,38 0,29 0,55 0,07
Nordea Optima 0,81 0,85 0,70 0,42 0,62 0,26
OP-Tuotto 0,78 0,85 0,62 0,39 0,61 0,20
OP-Pirkka 1,03 1,03 1,03 0,57 0,78 0,39

KORKO             
Carnegie Euro Korko 0,99 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99
HB Int. Bonds 0,97 0,99 0,87 0,97 0,99 0,87
HB Swedish Bonds 0,99 1,01 0,90 1,00 1,02 0,90
Nordea Obligaatio 0,97 0,98 0,94 0,96 0,97 0,94
OP-Euro Obligaatio 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,96

VIPU             
Pohjola Euro Kasvu 1,03 0,95 1,17 0,63 0,72 0,54

 
  Osakeindeksinä KV-osakeindeksiportfolio 
Rahasto 1995–2002 1. periodi 2. periodi 

OSAKE       
AB Finland 0,65 0,74 0,47
Evli Select 0,67 0,73 0,53
HB America 0,65 0,77 0,39
HB Europa 0,76 0,80 0,67
HB International 0,60 0,72 0,36
HB Japan 0,43 0,49 0,29
HB Nordic 0,44 0,61 0,08
HB Pacific 0,53 0,64 0,31
Nordea Avanti 0,74 0,75 0,73
Odin Finland 0,51 0,64 0,23

OP-Delta 0,66 0,73 0,51

Sampo Suomi Osake 0,49 0,49 0,49

VIPU       
Pohjola Euro Kasvu 0,75 0,75 0,74



LIITE 9 Osakerahastojen beetat eri vertailuindekseillä. 
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LIITE 10 Sharpen mittarin tarkat arvot. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        
Rahasto 1995–2002 1. periodi 2. periodi 

OSAKE       
AB Finland 0,026 0,123 -0,037 
Evli Select 0,021 0,117 -0,047 
HB America 0,022 0,112 -0,044 
HB Europa 0,008 0,108 -0,051 
HB International 0,011 0,119 -0,062 
HB Japan -0,013 0,059 -0,065 
HB Nordic 0,024 0,125 -0,047 
HB Pacific -0,006 0,054 -0,041 
Nordea Avanti 0,009 0,127 -0,070 
Odin Finland 0,062 0,128 0,075 
OP-Delta 0,031 0,119 -0,020 
Sampo Suomi Osake 0,039 0,108 -0,047 

YHDISTELMÄ       
AB Optima l 0,045 0,163 -0,012 
HB Multimarket 0,019 0,138 -0,045 
Nordea Optima 0,011 0,123 -0,008 
OP-Tuotto 0,046 0,159 0,032 
OP-Pirkka 0,035 0,136 -0,020 

KORKO       
Carnegie Euro Korko 0,092 0,068 0,194 
HB Int. Bonds 0,118 0,118 0,123 
HB Swedish Bonds 0,129 0,139 0,110 
Nordea Obligaatio 0,209 0,167 0,338 
OP-Euro Obligaatio 0,416 0,421 0,402 

VIPU       
Pohjola Euro Kasvu 0,006 0,118 -0,070 

Hex-tuottoindeksi 0,045 0,122 -0,033 
Hex-portfolioindeksi 0,064 0,132 -0,030 
Sampo valtiolainaindeksi 0,362 0,353 0,383 
Hex-tuotto+Sampo VLI 0,052 0,142 -0,028 
Hex-portfolio+Sampo VLI 0,098 0,172 -0,006 

Kv-indeksi 0,065 0,124 -0,015 



LIITE 11 Treynorin mittarin tarkat arvot (1/2). 
 
  Osakeindeksinä Hex-portfoliotuottoindeksi Osakeindeksinä Hex-tuottoindeksi 
Rahasto 1995–2002 1. periodi 2. periodi 1995–2002 1. periodi 2. periodi 

OSAKE             
AB Finland 0,086 0,166 -0,073 0,147 0,220 -0,167 
Evli Select 0,078 0,165 -0,094 0,133 0,216 -0,219 
HB America 0,110 0,199 -0,158 0,193 0,263 -0,372 
HB Europa 0,063 0,150 -0,117 0,105 0,203 -0,249 
HB International 0,094 0,195 -0,238 0,176 0,268 -0,663 
HB Japan 0,056 0,219 -0,493 0,119 0,329 -1,550 
HB Nordic 0,176 0,280 -0,480 0,397 0,340 -8,646 
HB Pacific 0,077 0,153 -0,251 0,161 0,225 -0,964 
Nordea Avanti 0,055 0,174 -0,131 0,086 0,224 -0,267 
Odin Finland 0,158 0,155 0,158 0,310 0,222 0,448 
OP-Delta 0,092 0,158 -0,039 0,160 0,210 -0,089 
Sampo Suomi Osake 0,104 0,294 -0,119 0,184 0,441 -0,283 

YHDISTELMÄ             
AB Optimal 0,086 0,132 -0,013 0,166 0,179 -0,037 
HB Multimarket 0,087 0,145 -0,134 0,200 0,209 -0,727 
Nordea Optima 0,058 0,087 -0,008 0,112 0,120 -0,022 
OP-Tuotto 0,085 0,108 0,031 0,171 0,150 0,095 

OP-Pirkka 0,079 0,135 -0,029 0,143 0,179 -0,077 

KORKO             
Carnegie Euro Korko 0,045 0,039 0,057 0,045 0,039 0,057 
HB Int. Bonds 0,067 0,073 0,059 0,068 0,074 0,059 
HB Swedish Bonds 0,067 0,073 0,057 0,066 0,073 0,057 
Nordea Obligaatio 0,060 0,053 0,077 0,061 0,053 0,077 
OP-Euro Obligaatio 0,067 0,069 0,065 0,067 0,069 0,065 

VIPU             
Pohjola Euro Kasvu 0,050 0,178 -0,149 0,082 0,235 -0,322 

Hex-tuottoindeksi       0,104 0,212 -0,104 
Hex-portfolioindeksi 0,087 0,161 -0,048       
Sampo valtiolainaindeksi 0,077 0,080 0,071 0,073 0,074 0,071 
Hex-tuotto+Sampo VLI       0,093 0,180 -0,072 
Hex-portfolio+Sampo VLI 0,082 0,131 -0,060       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 11  Treynorin mittarin tarkat arvot (2/2). 
 
 

  
Osakeindeksinä KV-
osakeindeksiportfolio     

Rahasto 1995–2002 1. periodi 2. periodi 

OSAKE       
AB Finland 0,118 0,202 -0,135
Evli Select 0,107 0,210 -0,161
HB America 0,110 0,191 -0,191
HB Europa 0,068 0,158 -0,138
HB International 0,088 0,179 -0,258
HB Japan 0,044 0,175 -0,374
HB Nordic 0,172 0,262 -1,080
HB Pacific 0,058 0,120 -0,187
Nordea Avanti 0,072 0,209 -0,197
Odin Finland 0,176 0,170 0,234
OP-Delta 0,126 0,199 -0,068
Sampo Suomi Osake 0,116 0,270 -0,179

VIPU       
Pohjola Euro Kasvu 0,069 0,226 -0,235

Kv-indeksi 0,081 0,135 -0,022
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 12 Jensenin alfan estimoinnin tulokset, kun osakemarkkinoiden kuvaajana on Hex-portfolioindeksi. 
 
 
 
Rahasto Alfa Keskivirhe t-arvo p-arvo Beeta Keskivirhe t-arvo p-arvo Selitysaste DW 
OSAKE                     
AB Finland 0,011 0,020 0,535 0,593 0,892 0,012 73,90 0,000 0,737 2,81
Evli Select 0,004 0,021 0,205 0,838 0,925 0,013 72,50 0,000 0,730 2,63
HB America 0,021 0,031 0,672 0,501 0,649 0,019 34,60 0,000 0,381 2,29
HB Europa -0,013 0,025 -0,504 0,614 0,822 0,015 55,10 0,000 0,610 2,39
HB International 0,013 0,029 0,443 0,658 0,563 0,017 32,90 0,000 0,358 2,34
HB Japan 0,000 0,038 0,007 0,994 0,336 0,022 15,00 0,000 0,104 1,98
HB Nordic 0,049 0,037 1,320 0,188 0,435 0,022 19,60 0,000 0,165 2,44
HB Pacific 0,007 0,034 0,189 0,850 0,404 0,021 19,60 0,000 0,166 1,98
Nordea Avanti -0,019 0,021 -0,915 0,360 0,971 0,012 77,80 0,000 0,757 2,20
Odin Finland 0,054 0,018 2,950 0,003 0,573 0,011 52,70 0,000 0,588 2,10
OP-Delta 0,018 0,020 0,917 0,359 0,911 0,012 76,90 0,000 0,753 2,83
Sampo Suomi Osake 0,026 0,033 0,782 0,434 0,551 0,020 27,90 0,000 0,286 2,44
YHDISTELMÄ                     
AB Optimal 0,011 0,012 0,884 0,377 0,890 0,010 93,50 0,000 0,818 2,77
HB Multimarket 0,011 0,024 0,482 0,630 0,671 0,018 36,70 0,000 0,409 2,53
Nordea Optima -0,006 0,011 -0,550 0,582 0,808 0,008 99,20 0,000 0,835 2,25
OP-Tuotto 0,012 0,012 1,010 0,313 0,783 0,009 87,40 0,000 0,797 2,65
OP-Pirkka 0,011 0,018 0,593 0,553 1,029 0,014 72,60 0,000 0,731 2,53
KORKO                     
Carnegie Euro Korko -0,028 0,010 -2,760 0,006 0,985 0,010 94,60 0,000 0,822 2,06
HB Int. Bonds -0,004 0,013 -0,327 0,744 0,974 0,013 73,60 0,000 0,736 2,50
HB Swedish Bonds -0,002 0,012 -0,192 0,847 0,994 0,012 85,30 0,000 0,789 2,04
Nordea Obligaatio -0,010 0,005 -2,040 0,042 0,973 0,005 188,00 0,000 0,948 2,38
OP-Euro Obligaatio -0,006 0,002 -2,960 0,003 0,971 0,002 495,00 0,000 0,992 2,58
VIPU                     
Pohjola Euro Kasvu -0,018 0,028 -0,659 0,51 1,032 0,017 62,00 0,000 0,664 2,50



LIITE 13 Jensenin alfan estimoinnin tulokset, kun osakemarkkinoiden kuvaajana on Hex-tuottoindeksi. 
 
 
Rahasto Alfa Keskivirhe t-arvo p-arvo Beeta Keskivirhe t-arvo p-arvo Selitysaste DW 
OSAKE                     
AB Finland 0,023 0,026 0,883 0,377 0,518 0,010 50,70 0,000 0,562 2,50
Evli Select 0,016 0,027 0,580 0,562 0,540 0,011 51,20 0,000 0,567 2,41
HB America 0,033 0,034 0,986 0,324 0,366 0,013 27,60 0,000 0,275 2,30
HB Europa 0,0009 0,028 0,032 0,974 0,485 0,011 43,40 0,000 0,484 2,37
HB International 0,022 0,031 0,699 0,484 0,298 0,012 24,30 0,000 0,228 2,28
HB Japan 0,002 0,038 0,063 0,950 0,160 0,015 10,70 0,000 0,054 1,95
HB Nordic 0,055 0,039 1,430 0,153 0,192 0,015 12,60 0,000 0,073 2,28
HB Pacific 0,011 0,036 0,299 0,765 0,191 0,014 13,50 0,000 0,083 1,92
Nordea Avanti -0,010 0,023 -0,449 0,654 0,615 0,009 67,00 0,000 0,691 2,21
Odin Finland 0,060 0,023 2,570 0,010 0,292 0,009 32,00 0,000 0,337 2,05
OP-Delta 0,029 0,026 1,120 0,263 0,524 0,010 51,30 0,000 0,567 2,50
Sampo Suomi Osake 0,025 0,035 0,715 0,475 0,310 0,014 22,70 0,000 0,204 2,30
YHDISTELMÄ                     
AB Optimal 0,033 0,019 1,720 0,085 0,465 0,009 51,10 0,000 0,565 2,41
HB Multimarket 0,031 0,028 1,120 0,262 0,290 0,013 22,00 0,000 0,194 2,42
Nordea Optima 0,007 0,018 0,417 0,676 0,423 0,008 50,20 0,000 0,556 2,26
OP-Tuotto 0,030 0,018 1,650 0,100 0,388 0,009 43,90 0,000 0,490 2,37
OP-Pirkka 0,029 0,023 1,240 0,216 0,566 0,011 51,10 0,000 0,565 2,45
KORKO                     
Carnegie Euro Korko -0,028 0,010 -2,790 0,005 0,984 0,010 100,00 0,000 0,834 2,07
HB Int. Bonds -0,006 0,013 -0,446 0,656 0,972 0,013 76,20 0,000 0,743 2,50
HB Swedish Bonds -0,008 0,011 -0,661 0,509 1,003 0,011 89,70 0,000 0,800 2,02
Nordea Obligaatio -0,012 0,006 -2,110 0,035 0,961 0,006 171,00 0,000 0,936 2,33
OP-Euro Obligaatio -0,006 0,002 -3,080 0,002 0,971 0,002 516,00 0,000 0,993 2,56
VIPU                     
Pohjola Euro Kasvu -0,013 0,032 -0,427 0,669 0,627 0,012 50,40 0,000 0,559 2,43
 



LIITE 14 Jensenin alfan estimoinnin tulokset, kun osakemarkkinoiden kuvaajana on kansainvälinen osakeindeksiportfolio. 
 
 
Rahasto Alfa Keskivirhe t-arvo p-arvo Beeta Keskivirhe t-arvo p-arvo Selitysaste DW 
OSAKE                     
AB Finland 0,024 0,031 0,762 0,446 0,653 0,019 33,50 0,000 0,359 2,27
Evli Select 0,018 0,033 0,541 0,588 0,666 0,020 32,60 0,000 0,347 2,19
HB America 0,019 0,032 0,591 0,554 0,647 0,020 32,50 0,000 0,345 2,64
HB Europa -0,010 0,029 -0,350 0,726 0,758 0,018 42,70 0,000 0,475 2,55
HB International 0,004 0,028 0,147 0,883 0,601 0,017 34,40 0,000 0,371 2,45
HB Japan -0,016 0,036 -0,434 0,665 0,429 0,022 19,10 0,000 0,154 1,95
HB Nordic 0,040 0,037 1,080 0,282 0,439 0,023 19,00 0,000 0,153 2,20
HB Pacific -0,012 0,032 -0,376 0,707 0,529 0,020 26,20 0,000 0,255 1,94
Nordea Avanti -0,007 0,032 -0,203 0,839 0,743 0,020 37,00 0,000 0,405 2,20
Odin Finland 0,049 0,022 2,230 0,026 0,507 0,014 37,10 0,000 0,407 2,11
OP-Delta 0,030 0,031 0,957 0,339 0,659 0,020 33,70 0,000 0,361 2,29
Sampo Suomi Osake 0,017 0,035 0,495 0,621 0,493 0,022 22,90 0,000 0,208 2,07
VIPU                     
Pohjola Euro Kasvu -0,009 0,039 -0,229 0,819 0,750 0,024 30,80 0,000 0,322 2,25
 
 
 
 

 

 

 



LIITE 15 Jensenin alfojen tarkat arvot. 

 

  Osakeindeksinä Hex-portfoliotuottoindeksi Osakeindeksinä Hex-tuottoindeksi 
Rahasto 1995–2002 1. periodi 2. periodi 1995–2002 1. periodi 2. periodi 

OSAKE             
AB Finland 0,011 0,026 -0,022 0,023 0,006 -0,024
Evli Select 0,004 0,029 -0,042 0,016 0,003 -0,045
HB America 0,021 0,041 -0,052 0,033 0,028 -0,054
HB Europa -0,013 0,006 -0,055 0,0009 -0,006 -0,054
HB International 0,013 0,041 -0,074 0,022 0,027 -0,078
HB Japan 0,0003 0,042 -0,098 0,002 0,031 -0,101
HB Nordic 0,049 0,09 -0,078 0,055 0,075 -0,085
HB Pacific 0,007 0,016 -0,047 0,011 0,004 -0,052
Nordea Avanti -0,019 0,036 -0,091 -0,01 0,009 -0,088

Odin Finland 0,054 0,018 0,07 0,06 0,005 0,067
OP-Delta 0,018 0,022 0,008 0,029 -0,0003 0,005
Sampo Suomi Osake 0,026 0,09 -0,052 0,025 0,068 -0,055

YHDISTELMÄ             
AB Optimal 0,011 0,016 -0,006 0,033 0,0001 0,01
HB Multimarket 0,011 0,028 -0,049 0,031 0,016 -0,046
Nordea Optima -0,006 -0,014 -0,002 0,007 -0,037 0,013
OP-Tuotto 0,012 -0,003 0,023 0,03 -0,019 0,033
OP-Pirkka 0,011 0,03 -0,024 0,029 -0,0003 -0,002

KORKO             
Carnegie Euro Korko -0,028 -0,036 -0,014 -0,028 -0,035 -0,014
HB Int. Bonds -0,004 0,002 -0,011 -0,006 -0,001 -0,011
HB Swedish Bonds -0,002 0,006 -0,014 -0,008 -0,002 -0,014
Nordea Obligaatio -0,01 -0,017 0,005 -0,012 -0,02 0,005
OP-Euro Obligaatio -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006

VIPU             
Pohjola Euro Kasvu -0,018 0,052 -0,118 -0,013 0,016 -0,118

 

  Osakeindeksinä KV-osakeindeksiportfolio 
Rahasto 1995–2002 1. periodi 2. periodi 

OSAKE       
AB Finland 0,024 0,050 -0,053 
Evli Select 0,018 0,055 -0,074 
HB America 0,019 0,043 -0,066 
HB Europa -0,010 0,019 -0,077 
HB International 0,004 0,032 -0,085 
HB Japan -0,016 0,019 -0,102 
HB Nordic 0,040 0,078 -0,085 
HB Pacific -0,012 -0,009 -0,051 
Nordea Avanti -0,007 0,056 -0,128 
Odin Finland 0,049 0,022 0,059 
OP-Delta 0,030 0,046 -0,024 
Sampo Suomi Osake 0,017 0,066 -0,077 

VIPU       
Pohjola Euro Kasvu -0,009 0,068 -0,157 



 

 




