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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään vastuullista sijoittamista, megatrendinä ja 

tuottojen näkökulmasta. Tavoitteenani on auttaa ihmisiä ymmärtämään sijoittamisen 

lainalaisuuksia, nyrkkisääntöjä, sekä miksi mennään kohti vastuullista sijoittamista. 

Tässä tutkimuksessa haluan selvittää, onko tuotot liian hyviä ollakseen totta. 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Syyskuussa 2021 Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen julkais i 

poikansa Tatu Puttosen kanssa raportin vastuullisesta sijoittamisesta, jossa asiaa 

puitiin läpi kriittiseltä näkökannalta. Vuoden lopussa Prof. Puttonen oli Nordnet -

sijoituspalvelun ylläpitämässä podcastissa puhumassa raportistaan Suomen 

Ekonomien puheenjohtajan Martin Paasin, sekä Helsingin Ekonomien puheenjohtajan 

Miikka Luukkosen kanssa. Jaksossa nro: 266 ”Vesa Puttonen ja avain vastuulliseen 

sijoittamiseen”, Puttonen antaa näkemyksensä onko vastuullinen sijoittaminen 

vastuullista, vaiko viherpesua.  

Vastuullisuuden monet aspektit herättävät mielenkiintoa, sillä kun pintaa raapaistaan 

hieman syvemmälle, huomataan ristiriitaisuuksia. Onko oikea teko jättää sijoittamatta 

yhtiöön, jolloin kiristyneiden pääomavirtojen vuoksi vastuulliset teot ovat haastavia 

toteuttaa. Olisiko vastuullisempaa sijoittaa ”vastuuttomaan” yhtiöön, jolloin turvataan 

vihreä siirtymä riittävien pääomien kautta?  

Koronapandemian aiheuttaman taloudellisen kriisin myötä olemme todistaneet 

ennennäkemättömät rahavirrat pääomamarkkinoille, sillä jo finanssikriis istä 

rakennettu keskuspankkien elvytys vain jatkuu. Yhdysvaltain keskuspankin FED:n 

tase on paisunut korona-aikana (3/2020–1/2022) 4,31 biljoonasta dollarista 8,86 

biljoonaan (Statista, 2/2022). Yli 105 % rahan määrän kasvu on yksi indikaatto r i 

kuplista asunto-, kryptovaluutta- tai osakemarkkinoilla. Sama raha on myös virrannut 

ESG-rahastoihin, Puttosen mukaan jopa satoja miljardeja dollareita uutta pääomaa 

(Yle Pörssipäivä, 12/2021).  

, 



4 

Suurimpana motivaattorina aiheessa on ollut Professori Puttonen, jonka 

lähestymistapa huomioi varsinkin piensijoittajat, jotka saattavat ostaa tuotteen 

”katsomatta konepellin alle”, sillä kapitalismi toimii näin. Missä on kysyntää, sinne 

luodaan tarjontaa.  

1.2 Keskeiset käsitteet 

CERES – Coalition for Environmentally Responsible Economies, voittoa 

tavoittelematon organisaatio, joka muuttaa taloutta kestävän tulevaisuuden 

turvaamiseksi (Ceres, 2022). 

CRSP - Center for Research in Security Prices on vuonna 1960 perustettu 

sijoitusammattilaisten sekä tutkijoiden tieteenkeskus, joka tuottaa informaatiota 

koskien rahoituksen ja taloustieteen aloilta (CRSP, 2022). 

CSR – Yhtiöiden itsesäätelymekanismi, eli CSR on lakien ja sääntöjen noudattamisen 

suuntaviivat. Tarkoituksena auttaa yritys pärjäämään yhteiskunnan tuomien 

sosiaalisten paineiden alla, kuten eettiset standardit sekä tiedotus- ja suhdetoiminta 

(Han ym., 2016)  

Dummy -muuttuja - Dummy- eli tekomuuttuja. Perinteinen lineaar inen 

(=suoraviivainen) regressioanalyysi perustuu kvantitatiivisille muuttujille. Dummy-

muuttujia käytetään regressioanalyysissa kvalitatiivisten tai luokiteltujen muuttuj ien 

(esim. koulutustaso, sukupuoli) pisteyttämiseen niin, että ne voidaan ottaa mukaan 

analyysiin. Tyypillisesti dummy-muuttujalle määritellään arvot 0 ja 1 (Tilastokeskus, 

haettu 2022)  

FAANG käsittää nykyiset teknologiayhtiöiden kärkinimet maailmassa. Facebook 

(Nyk. Meta), Amazon, Apple, Netflix, Google (Kauppalehti, 2020). 

Fama & French faktorimalli - on hinnoittelumalli, jolla pyritään ennustamaan ja 

selittämään eri instrumenttien tuottoja (Fama & French, 1992)  
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FSB (Financial Stability Board) – FSB kehitettiin edistämään kansainvälistä 

rahoitusvakautta, koordinoimalla kansainvälisten viranomaisten välillä (FSB, 2020). 

Indeksi on suhdeluku, joka ilmoittaa muuttujan suhteellista muutosta (Tilastokeskus, 

haettu 2022), esimerkiksi osakemarkkinan yleistä kehitystä. Yksi kuuluisimmista 

indekseistä on Yhdysvaltain Dow Jones Industrial Average, johon kuuluu 

Yhdysvaltain 30. suurimman pörssiyhtiön osakkeet. Muita indeksejä ovat esim. 

OMXH25 (Suomi), S&P 500 (USA), Nikkei 225 (Japani). 

Portfolioteoria – Modernin portfolioteorian kehitti Harry Markowitz vuonna 1952, 

jossa sijoittajat valitsevat joko saman riskin salkuista tuottavimman, tai saman tuoton 

salkuista vähiten riskisen. Keskiössä on hajautus eri toimialoille (Nagar, A., 2022) 

Tobinin Q – Tunnetaan nimellä Q-suhdelukuna, joka kertoo yhtiön markkina-arvon ja 

korvausarvon (omapääoma + vieras pääoma) suhteen (CFI, haettu 2022). Luvulla 

selvitetään yrityksen yli-/alihinnoittelu. 

Vastuullinen sijoittaminen eng. ESG-investing, tarkoittaa ympäristön (environmenta l), 

sosiaalisen vastuunkannon (social) ja hallintapojen (governance) huomioinnin 

sijoituspäätöksissä (Finsif, 2021). 

Vastuullisuuden synonyymejä ovat eettinen tai vaikuttavuus, sekä englanniks i 

sustainable-, impact-, ethical. 

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet – UN PRI (ks. luku 2.3.1) 

Ylituotto - Marginaali, ylittää vertailutuoton (Pankkiasiat.fi, haettu 2022). Tavallises t i 

tuottoja verrataan esim. S&P 500-indeksiin, sillä sen kattavuus on 500 markkina-

arvoltaan suurinta USA:n yhtiötä. 



6 

2 VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN 

2.1 Vastuullinen sijoittaminen yleisesti 

Monella meistä menee sekaisin eettinen ja vastuullinen sijoittaminen, sillä niillä on 

limittäisiä ominaisuuksia. Kielitoimiston sanakirjan määritelmä hakusanalle 

”vastuullinen” tarkoittaa ”vars. ekologisesti t. eettisesti kestävä, perusteltu tms.”, kun 

taas eettinen on ”tuotannosta, kuluttamisesta yms. puhuttaessa: joka ottaa huomioon 

ympäristövaikutukset, tuotantoeläinten hyvän kohtelun, ihmisten perusoikeudet yms. ” 

Vastuullinen sijoittaminen on kuitenkin lähtenyt alkujaan eettisestä sijoittamisesta, 

mutta eettisessä sijoittamisessa sijoittaja on valmis hyväksymään alhaisempaa pitkän 

aikavälin tuottoa, sillä arvot ohjaavat toimintaa vahvemmin (Hyrske ym., 2012). 

Markowitzin portfolioteorian mukaisesti voimakas poissuljenta vähentää 

hajautusmahdollisuuksia, jolloin sijoittaja ei kykene saamaan yhtä korkeita tuottoja, 

kuin sijoittaja, joka voi sijoittaa kaikille sektoreille. Eettistä sijoittamista on pidetty 

uskonnollisten toimijoiden tekemisenä, mutta 1990-luvun loppupuolella ja 2000-luvun 

alussa ei-uskonnolliset toimijat alkoivat myös noudattaa eettistä ohjeistusta. Nämä 

ohjeistukset ei kuitenkaan pitäneet sisällään poissulkemista, vaan perustuivat 

lakipykälien lisäksi kansainvälisiin normeihin, kuten ympäristön kunnioitukselle ja 

työelämän säännöille (kuva 1.).  

  

Kuva 1. 

Aallonharjalla edellä mainitussa sijoittamisessa olivat pohjoismaiset sijoittajat ja 

instituutiot, kuten Norjan öljyrahasto, Ilmarinen, sekä ruotsalaiset AP-rahastot (Hyrske 

ym., 2012). 
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Vastuullisen sijoittamisen mittarit ovat tulleet perinteisten taloudellisten analyys ien 

rinnalle. Ympäristön kannalta huomioidaan päästöjä, kierrätystä, sekä ilmastonmuutos 

kokonaisuutena. Sosiaalinen vastuu tarkoittavat yhteiskunnallisia asioita, kuten vastuu 

tuotteista, ihmisoikeuksista, sekä työntekijöiden hyvinvoinnista. Hallintotavat 

käsittelee esim. päämies-agenttiongelmaa, johdon palkkausta, tai onko yhtiö llä  

enemmän kuin yksi osakesarja (Silvola, H. & Landau, H., 2019). 

Koska vastuullisuus on subjektiivinen käsite, ei sille ole tiettyjä toimitapoja, vaan 

jokainen valitsee omat strategiansa ja toteuttaa näitä. Tarkoituksena on kuitenkin 

parantaa salkun tuotto- sekä riskiprofiilia (Finsif, 2021). Amir A., & Serafeim G. 

(2018) teettämässä tutkimuksessa (n = 309) suurin osa instituutiosijoittajista ovat 

motivoituneet rahallisen hyvän vuoksi, kuin eettisten arvojen myötä. ESG-arvot voivat 

olla hyvin erilaiset maassa, jossa puhtaasta vedestä on pulaa, kuin maassa, jossa 

korruptio on hyvin vahvaa. 

2.1.1 Vastuullinen sijoittaminen maailmalla 

Vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjänä on maailman suurin rahasto, vuonna 

1990 perustettu Norjan öljyrahasto, jonka hallinnoidut varat ovat yli 1,3 tuhatta 

miljardia dollaria (Norrestad, F., 2022). Kyseiset varat kattavat n. 1,4 % 

omistusosuuden koko maailman osakemarkkinoista (NBIM, 2022). Nämä varat on 

sijoitettu 70 eri maahan yli 9000 yritykseen, tarkoituksena auttaa Norjan 

hyvinvointivaltiota rahoittamaan myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnin, 

vastuulliseen tapaan. 

 Norjan rahaston pääperiaatteisiin kuuluu seitsemän kohtaa, joiden mukaan varoja 

hallinnoidaan. Lasten oikeudet sekä ihmisoikeudet, ilmastonmuutos, veden riittävyys, 

verot ja läpinäkyvyys, korruptoimattomuus sekä merien rappeutuminen. Strategiat, 

joilla öljyrahasto lähtee implementoimaan käytänteitä markkinoille, on kolmiosainen. 

Ensin luodaan periaatteet, jotka noudattavat YK:n sekä OECD:n asettamia 

suuntaviivoja vastuulliseen sijoittamiseen. Toisena käytössä on aktiivinen omistajuus 

yli 9000 yhtiössä, joita ohjataan kohti vastuullisempaa toimintaa. Viimeinen tapa on 

proaktiivinen, jolloin tutkitaan etukäteen mahdolliset sijoituskohteet tarkkaan läpi 

ESG-mittareiden avulla (NBIM, Responsible Investment, 2022). 
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Arktisen alueen ympäristöongelmat herättivät öljyrahastossa huolta, jonka jälkeen he 

julkaisivat uudet suuntalinjat, mitä odotetaan rahastoon kuuluvilta yhtiöiltä (Staalesen, 

A., 2021). Dokumentissa öljyrahasto kehottaa yrityksiä arvioimaan suoria, sekä 

epäsuoria vaikutuksiaan ilmastoon ja biodiversiteettiin. Myöhemmin raportissa 

öljyrahasto kehottaa alueen yrityksiä julkistamaan tiedot. miten toiminnot vaikuttavat 

ilmastoon sekä biodiversiteettiin, lähtien hiilijalanjälki -tunnusluvuista sekä 

koordinaateista, missä toimintaa tehdään (NBIM, 2021).  

Öljyrahaston vastuullisuusjohtaja Carine Smith Ihenachon mukaan biodiversiteetin ja 

ekosysteemin suojaaminen on avainasemassa maailman talouden kannalta. Siksi 

rahastonkin on hyvä toimia ennakoivasti (Staalesen, A., 2021). Norjan, sekä muiden 

maiden kasvava fokus kohti ympäristöystävällisempää toimintaa antaa painetta esim. 

öljymahti Venäjälle, jonka toimintaa arktisella alueella ei katsota kovinkaan suopeasti. 

Liittovaltion maaperänkäytön viraston päällikkö Evgeni Kiselev toteaa Ros Business 

Consultingin haastattelussa Venäjän öljyntuotannon liikkuvan kohti arktisia alueita, 

sillä nykyiset öljyvarat Venäjällä riittäisivät vuoteen 2080 asti (Podobedova, L., 2021). 

Institutionaalisilla toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ekosysteemin katoon.  

Maailman suurimman varainhoitoyhtiön, BlaroRockin toimitusjohtaja Larry Flink 

julkaisi vuonna 2018 saatekirjeen, painottuu vahvasti yritysten vastuun kantaminen 

yhteiskunnassa. ”Society is demanding that companies, both public and private, serve 

a social purpose. … not only deliver financial performance, but also show how it 

makes a positive contribution”.  

New York Times tulkitsi BlackRockin toimitusjohtajan kirjeen seuraavasti:” 

Contribute to Society, or Risk Losing Our Support”. Yritysten täytyy tehdä muutakin 

kuin voittoa –hyvää yhteiskunnalle-, jos he haluavat jatkossakin saada BlackRockin 

tukea. Uudet reunaehdot sai suurimpien amerikkalaisyhtiöiden, kuten 

Johnson&Johnsonin, JPMorganin, Vanguardin jne. kokoontumaan yhteen ja 

allekirjoittamaan, miten yritysten tehtävä on edistää taloutta, joka palvelee kaikkia 

amerikkalaisia. Kovalla kovaa yritysmaailmaa vastaan onnistui ilmeisemmin, sillä 

BlackRockin ESG-investoidut pääomat ovat kasvaneet yli 500 miljardiin dollariin, 

tuplaantuen vuoden 2021 aikana (Basar, S., 2022).  
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2.1.2 Vastuullinen sijoittaminen Suomessa 

Suomalainen Finsif (Finland's Sustainable Investment Forum) on vuonna 2010 

perustettu sijoittajia palveleva yleishyödyllinen yhdistys. Finsifin tavoitteena on 

edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla tietoa ja tapahtumia. 

Kappaleessa 2.1 esitetty kuva 1. on Finsifin laatima taulu, mitä ESG-sijoittamisen 

kirjaimet pitävät sisällään. Finsif on toiminnassaan ottanut mallia YK:n vastuullisen 

sijoittamisen periaatteista (PRI), jotka ovat vaikuttaneet esim. ESG-integroinnin ja 

aktiivisen omistajuuden suosioon suomalaisessa sijoitusstrategiassa (Finsif, 2021). 

Yleisimpien suomalaisten pankkien (Nordea, OP, Danske Bank, Handelsbanken) 

sivuilla kerrotaan vastuullisesta sijoittamisesta, kuten myös Suomen Pankin ja 

finanssipalveluita myyvien Nordnetin ja Mandatumin sivuilla. Edellä mainittujen 

tahojen sivuilla lukee kaikilla, miten he noudattavat pääpiirteittäin YK:n vastuullisen 

sijoittamisen periaatteita, lisäten omia saatesanoja joukkoon, erottuakseen muista.  

Suomalaisista yksityissijoittajista n. 60 % pitää sijoittamiseen liittyviä 

vastuullisuuskysymyksiä tärkeinä. Naiset sijoittavat enemmän vastuullisuuteen 

nojaten, kun taas miesten tyyli on noudattaa perinteisiä, eli tunnuslukuihin pohjautuvia 

strategioita. Kuitenkin 40-vuotiaat ja sitä nuoremmat sijoittajat noudattavat 

vastuullisuutta enemmän kuin vanhemmat ikäpolvet sukupuolta huomioimatta. 

Ruotsinkielisyys, vanhemmuus sekä parisuhde olivat faktoreita, jotka yhdistetään 

vastuulliseen sijoittamiseen. Isot kaupungit ja koulutustaso ovat merkittäviä tekijöitä 

vastuullisuudessa. Palkkataso ja työelämän vaihe ei ollut vaikuttava tekijä strategian 

valinnassa (Silvola H. & Vähämaa E., 2021). Samaisessa tutkimuksessa 

yksityissijoittajien vastuullisuutta pidätteli eniten ESG-tiedonhankinta. ESG-datan 

standardisointihankkeet tulee helpottamaan yksityissijoittajien päätöksiä, mutta 

kaupankäyntikulut ja verotukselliset syyt saattaa hidastaa portfolion 

uudelleenallokointia. 
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2.2 Vastuullisen sijoittamisen historiaa 

Danske Bankin varainhoidon ESG-pääanalyytikon Antti Malavan mukaan voidaan 

sanoa, että vastuullinen sijoittaminen on alkanut jo 1700-luvulla, kun uskonnon tuomat 

rajoitukset tuotiin sijoituskuvioihin. Vastuullisuus on muuttunut kuitenkin 

vuosisatojen mittaan, kuten ovat ihmisten arvot. Terminä vastuullista sijoittamista 

alettiin käyttämään 1960-luvulla, kun isot yhteiskunnalliset kysymykset, kuten 

Vietnamin sota sai ihmiset kyseenalaistamaan arvoja (Danske Bank, 2018).  

Yhdysvalloissa perustettiin vuonna 1971 metodistikirkon aloitteesta maailman 

ensimmäisenä pidetty vastuullisen sijoittamisen rahasto, joka poissulki sijoituksistaan 

aseteollisuuden, vastalauseena Vietnamin sodalle (RL360, 2019). Kuitenkin Hyrske 

ym. (2012) pitää ensimmäisenä vastuullisena rahastona vuonna 1965 perustettua 

Aktie-Ansvar-rahastoa. Samaisella listalla ensimmäinen suomalainen rahasto oli 

Osuuspankin OP-ilmasto, joka on perustettu vuonna 1997.  

Kansainvälisen ammattisijoitusyhteisön CFA Instituten vuoden 2020 julkaisemassa 

raportissa on piirretty aikajanalle tärkeimpiä seikkoja vastuullisen sijoittamisen 

historiassa, kuten 1977 vuoden aikana edistetty CSR toimenpiteet Etelä-Afrikassa, 

Exxon Valdezin öljyonnettomuuden jälkeinen CERES vuonna 1989, vuoden 1991 

lakimuutos Ruotsissa, jossa otettiin käyttöön ensimmäinen hiilivero. Vuonna 1999 

lanseerattu Dow Jones Sustainability Index. Näitä tapahtumia on pidetty alkutekijö inä 

vastuullisessa sijoittamisessa. 

Kehittäviä vaiheita vastuullisessa sijoittamisessa vuosina 2006–2019 ovat olleet YK:n 

vastuullisen sijoittamisen periaatteiden julkistus (2006), MSCI World ESG Leaders -

indeksin lanseeraus (2007), Kiinan keskuspankin perustama vihreän rahoituksen ja 

ESG-sijoittamisen tutkimusryhmän, Pariisin ilmastosopimus sekä YK:n kestävän 

kehityksen periaatteet (2015), Euroopan Komissio ilmoitti kestävän rahoituksen 

toimintasuunnitelmasta (2018) ja S&P 500 ESG Indeksi julkaistiin (2019) (CFA 

Institute, 2020).  

CFA Instituutin mukaan viimeinen vaihe vastuullisen sijoittamisen aikajanalla on 

valtavirtaistaminen, johon kuuluu Flinckin saatekirje, COVID-19 pandemian 



11 

aiheuttama kriisi, George Floydin kuoleman julkituoma eriarvoisuus (joka sai 

yritykset keskittymään tiukemmin sosiaaliseen vastuuseen) ja EU:n kestävän talouden 

taksonomian loppuraportin julkaisu vuonna 2020.  

On turvallista sanoa, että internetin tuoman lisääntyneen tietoisuuden myötä, on myös 

vastuullisuus noussut kuvioihin enenevässä määrin. Ihmiset hakevat vastuullisuudesta 

hurjia määriä tietoa, kuten kuviosta 2. voimme nähdä Google Trends:n hakusanalla 

”ESG investing”. 

Kuva 2. Numerot esittävät haun suosiota valitulla ajanjaksolla ja alueella suhteutettuna kaavion suurimpaan arvoon. Asteikon arvo 100 on 

alue, jolla termi oli suosituin. 50 on alue, jolla termillä tehtiin hakuja puolet vähemmän kuin 100 pisteen alueella, ja 0 on  alue, jolla termistä ei ole 

saatavilla riittävästi tietoja 

1990-luvun alussa ESG-dataa julkaisseita yhtiöitä oli alle 20, mutta vuonna 2016 dataa 

julkaisi miltei 9000 yritystä. Suurena syynä on ollut 2006 YK:n lanseeraamat 

vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka oli allekirjoittanut vuoteen 2016 mennessä 

1400 toimijaa, joiden yhteenlasketut hallinnoimat varat olivat n. 60 000 miljard ia. 

CFA Instituten mukaan vastuullisesti hallinnoidut varat kasvoivat vuoden 2020 

ensimmäisen puolikkaan aikana yli 100 000 miljardiin dollariin (CFA Institute, 2020). 

Vertailuna USA:n bruttokansantuote oli n. 21 000 miljardia dollaria vuonna 2020 

(World Bank). 

CFA Instituten raportissa 85 % sijoitustoiminnan harjoittajista (n = 2800) ottaa 

huomioon ESG-asiat. Kyselyyn vastanneilla ESG mittareista nostettiin eniten esiin 

’Governance’ eli hyvät hallintotavat. Vuoteen 2017 verrattaessa, oli innostus ESG-

asioihin noussut jopa 73 %. Toimijat, jotka eivät kiinnittäneet huomiota ollenkaan, 

vähenivät yli 44 % (CFA Institute). 
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Kun raporttiin vastanneilta kysyttiin, miksi heidän yrityksensä ei ota huomioon ESG-

kriteerejä, yli puolella vastanneista oli suurimpana syynä kysynnän puute. Muita syitä 

olivat esim. regulaattorin vaatimukset, parempi informaatio ESG-riskien ja 

mahdollisuuksien välillä sekä todistettu yhteys ESG:n ja taloudellisen pärjäämisen 

kanssa.  

Kuitenkin kasvanut kysyntä ESG-arvosteluille on synnyttänyt uuden toimia lan, 

vastuullisuusluokittelun, jossa annetaan vastuullisuusluokitus yrityksille. Verrattuna 

perinteiseen luottoluokitukseen, on luokittelu monimutkaisempaa. Luottoluokitukset 

perustuvat, yrityksen taloudelliseen dataan, toimialan uutisiin/dataan sekä muihin 

taloutta koskeviin raportteihin. Nämä tiedot yhdistetään ja saadaan laskennall inen 

takaisinmaksun todennäköisyys (Fitch Ratings, 2022). 

Vastuullisuuden määritelmä on kuitenkin miltei abstrakti. Käsite on hyvin laaja, se 

voidaan mitata suhteellisesti toimialojen sisällä, painottaen eri tekijöitä (E, S, G) ja se 

voi muuttua kulttuurien välillä. Silvola H. & Landau T. kirjassaan Vastuullisuudesta 

ylituottoa sijoituksiin kertoo, ettei ole yhtä standardisoitua vastuullisuusluokitusten ja 

-analyysien laatimiseen.  

Toimialalle onkin kehittynyt lukuisia vastuullisuusluokittelijoita, kuitenkin The 

Impact Investorin mukaan kärkipäätä pitää esim. Moody’s ESG Solutions Group, CDP 

Climate, Water and Forest Scores ja S&P Global ESG Scores. Suurimmat 

luokitteluyhtiöt arvostelevat 10 000–20 000 eri yhtiötä, tarjoten näistä ESG-dataa 

ilmaiseksi kaikkien nähtäville. Vaikka pankit sekä finanssialan toimijat saattavat 

omistaa luokitteluyhtiöt, on varmistettu luokittelijoiden riippumattomuus 

emoyhtiöistään (Silvola & Landau, 2019). 

 

2.3 Vastuullisen sijoittamisen eri strategiat 

Vastuullisen sijoittamisen strategiat jaetaan pääpiirteittäin kolmeen osioon, 

poissulkemisen, integroimiseen ja vaikuttamiseen. Nämä pääpiirteet voidaan jakaa 
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vielä useampaan alalajiin, ESG sijoitusstrategiat ovat globaalilla mittapuulla 

jakautuneet jotakuinkin tasaisesti.  

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa aktiivinen omistajuus on suosituin tapa (37,1 

%), toisena vastuullisuuden integrointi (34,4 %) ja kolmantena poissulkeminen (30 %) 

(Amir & Serafeim, 2018). 

Poissulkeminen, toisin sanoen negatiivinen seulonta on sananmukaisesti tiettyjen 

yhtiöiden poisjättämistä. Poissulku voi johtua yhtiöiden tuottamista hyödykkeistä, 

kuten tupakka, aseet, alkoholi ja vedonvälitys. Hyödykkeisiin kohdennettu 

poissulkeminen johtaa piirteensä terveysvaikutuksiin, sillä on kiistatonta tietoa 

tiettyjen hyödykkeiden negatiivisista terveysvaikutuksista. Rajaa kyseiseen 

poissulkuun voi olla vaikea tehdä, sillä esim. sosiaalisen median vaikutuksista nuorten 

mielenterveyteen on kiistanalaista (Berryman, C., Ferguson, C. J., & Negy, C., 2017). 

Poissulkua tehdään myös yhtiön toiminnan vuoksi, kuten kansainvälisten normien 

rikkominen, tai miten yhtiö kohtelee työntekijöitään tai ympäristöään. Hikipajat, 

lapsityövoima sekä muiden perusoikeusten rikkomiset ovat rikkeitä, joiden vuoksi 

yhtiöihin ei sijoiteta. 

Sisällyttäminen, eli positiivinen seulonta on negatiivisen vastakohta, jossa halutaan 

ottaa tiettyjä yhtiöitä portfolioon perustuen ESG-faktoreihin.  

Fossiilisia polttoaineita käyttävät sekä tuottavat yhtiöt asettuvat myös hiilirisk in 

partaalle, sillä poliittiset suuntaviivat ajavat kohti hiilineutraaliutta ja uusiutuvia 

luonnonvaroja. Tämä luonnollisesti vaikuttaa yrityksen tuloksentekokykyyn, sillä 

kiristyvät kustannukset ajavat kassavirtoja alaspäin, jotka lopulta määrittävät 

osakkeen, sekä yhtiön arvon (Kallunki & Niemelä, 2012) 

Aktiivinen omistajuus on toimi, jossa käytetään sananvaltaa ja vaikutetaan johdon 

ratkaisuihin osakkeiden omistuksen myötä. Amir & Serafeimin (2018) teettämässä 

tutkimuksessa aktiivinen omistajuus oli suosituin keino, sillä se eliminoi yhden 

kuuluisimmista ongelmista liiketoiminnassa – agentti-päämies-ongelman, sillä 
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aktiivinen omistaja on tietoinen asioista ja muuttaa niitä parempaan päin (Silvola & 

Landau, 2019).  

ESG-faktoreiden integroiminen sijoituspäätöksiin tarkoittaa painokertoimien 

antamista faktoreille. Integroimiselle ei ole kuitenkaan standardoitua menetelmää, 

sillä toisen ESG-mittareissa hyvät hallintotavat voi saada suuremman painoarvon, 

kuin ympäristön kokemat haittavaikutukset. Jonkinlaista konsensusta markkinoilla 

kehittyy alati, sillä suurimmat toimijat (instituutiosijoittajat) yleensä ostavat dataa ja 

valmiita analyysejä niihin erikoistuneilta yrityksiltä (Silvola & Landau, 2019). 

Tällainen yhtiö on esimerkiksi rahoituspalveluita tarjoavan Morningstarin tytäryhtiö 

Sustainalytics. 

Suhteellinen seulonta on tarkastelua toimialojen, yhtiöiden tai projektien välillä, esim. 

lentoyhtiöiden, tai rakennusurakoitsijoiden vertailua keskenään (Amir & Serafeim, 

2018). Käytännössä suhteellista seulontaa käyttävä henkilö voi ostaa portfolioonsa 

Finnairin osakkeita, mutta jättää Norwegianin pois, sillä Finnairin ESG-luokitus on 

parempi.  

Normipohjaisessa seulonnassa luodaan raamit portfoliolle, joiden mukaan ostetaan 

yhtiöitä (Amir & Serafeim, 2018). Esimerkiksi sijoitussalkussa voidaan suunnata kohti 

alhaista hiilijalanjälkeä tai turvaamaan työelämän oikeuksien toteutuminen siellä, 

missä yritys operoi.  

Silvolan ja Landaun kirjassa nostetaan esiin mikrolainarahastot. Mikrolainarahas tot 

lainaavat rahaa ihmisille, jotka eivät saa rahoitusta perinteisistä pankeista. 

Suurimmaksi osaksi mikrolainat menevät köyhille, kehitysmaihin tai kannustamaan 

pienyrittäjyyttä. 

Vastuullista sijoittamista tehdään myös länsimaisten arvojen ulkopuolella, kuten 

Sharia-sijoittaminen, joka toteutetaan islamilaisen lain rajoissa. Sharia-sijoittajille on 

kehitetty erilaiset instrumentit, kuten sukuk-instrumentit, joissa koronmaksun sijaan 

maksetaan vuokraa lainatusta rahasta. Sukuk-lainoja on Euroopan maissa esim. 

Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, mutta Suomen markkinoilla niitä ei ole lanseerattu 

(Hyrske ym., 2012).  
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Amir A. & Serafeim G. (2018) tutkimuksessa sijoittajilta kysyttiin, miten heidän 

mielestänsä tulevaisuudessa sijoitetaan vastuullisesti. Positiivinen seulonta oli tärkein 

tekijä, toisena tullen aktiivinen omistajuus ja kolmantena negatiivinen seulonta. 

Tutkimuksessa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä nähtiin eroja, sillä eurooppalaiset 

pitävät strategioita yleisesti tärkeämpinä kuin Yhdysvaltalaiset, lukuun ottamatta 

positiivista seulontaa.  

2.4 Vastuullisen sijoittamisen poliittiset kannustimet 

YK lanseerasi vuonna 2006 PRI:n (Principles for Responsible Investment), jonka 

tarkoituksena on raportoida riippumatonta tietoa, jota hyödynnetään rahoituspäätö sten 

tekemiseen. Finsif:n mukaan PRI on vaikuttava tekijä Suomessa, kun sitä verrataan 

Pohjoismaiden sijoitusmarkkinoiden kokoon. PRI:n toimintaperiaate on jaettu kuuteen 

portaaseen. ESG-asioiden sisällyttäminen sijoitusanalyyseihin, aktiivisen 

omistajuuden edistäminen, ESG-tiedonhankinta sijoitetuilta tahoilta, periaatteiden 

implementoinnin edistäminen, yhteistyö periaatteiden implementoinnin 

tehostamiseksi sekä periaatteiden edistymisen raportointi (UNPRI, 2017).  

Vuonna 2015 FSB (Financial Stability Board) kehitti TCFD:n (Task Force on Climate -

related Financial Disclosures), ideanaan parantaa informaation selkeyttä ESG-

näkökulmasta. TCFD:n toimintaperiaate perustuu raportointiin organisaat ion 

vaikutuksista ilmastoon. Tällä tavalla he saavat yritysten datasta vertailukelpoista ja 

johdonmukaista. Yritykset voivat hyödyntää tietoa esim. riskienhallinnassa ja 

strategisessa suunnittelussa. Toimintojen läpinäkyvyys auttaa niin yksityis-, kuin 

instituutiosijoittajia allokoimaan investointejaan kestäviin liiketoimintamalle ihin 

(Meyer, M., 2021). Nykyisin yli 2600 organisaatiota, kuten yritykset, instituutiot ja 

valtiot kannattaa TCFD:tä. (TFCD, 2021). 

Vuosien 2020–2021 aikana, TCFD:n ensimmäisestä tilanneraportista, on TCFD 

kasvanut 99 % prosenttia. Edellä mainittuihin 2600 organisaatioon kuuluu 1069 

rahoituslaitosta, jotka vastaavat yli 194 tuhannen miljardin omaisuuseristä. Kaikkien 

TCFD:n kannattajien yhteenlaskettu markkina-arvo on noussut 25 tuhanteen 

miljardiin.  
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Ihmisten lisääntynyt tietoisuus koko maailmaa uhkaavista riskeistä on saanut poliitt iset 

päättäjät tekemään päätöksiä, jotka tukevat ESG-sijoittamisen pääpiirteitä. EU 

lanseerasi vuonna 2018 kestävän rahoituksen (Sustainable Finance) kehityso hjelman, 

jonka tarkoituksena on integroida kestävyys heidän rahoituspolitiikkaansa. 

Tarkoituksena on mobilisoida rahoitusta kestävän kasvun tueksi (Euroopan Komissio, 

2021). Pariisin ilmastosopimus, Euroopan Green Deal sekä muut ohjelmat ovat 

esimerkkejä, miten poliittisella päätöksenteolla luodaan kehyksiä vastuullise l le 

toiminnalle. 

Lainsäätäjien on mahdollista myös hyötyä yhteistyöstä yritysten kanssa. Flammerin 

(2013) tutkimuksessa osakkeenomistajat ja lainsäätäjät vaikuttivat olevan samaa 

mieltä regulaatiosta ympäristön hyväksi. Yhdessä koordinoidut pykälät auttavat 

jokaista osapuolta ja samalla edistävät ekologisuutta yritysmaailmassa. Kehittyvil lä 

markkinoilla yksityisten yritysten voitontavoittelu on miltei ainoana fokuksena, eikä 

heidän kiinnostuksensa riitä tekemään enempää, mitä valtio heitä käskee (Yoon, B., 

ym, 2018). Ihmiskunnan pitäisi keksiä tähän keinot, sillä suurin osa luonnon 

monimuotoisuudesta, kuten Borneo ja Amazon sijaitsee kehittyvien markkino iden 

alueella.  

CFA Instituutin (2020) teettämässä raportissa kysyttiin sijoitustoiminnan harjoittajilta, 

miksi heidän yrityksensä ei ota huomioon ESG-kriteerejä, yli puolella vastanneista (n 

= 2800) oli suurimpana syynä kysynnän puute. Poliittiset kannustimet, jotka 

ylettäisivät yksittäisten sijoittajien elämiin, voisi olla suuri ajuri vihreässä siirtymässä.  

Tutkimustulos osoittaa, että Yhdysvalloissa ilmastonmuutoksen muut kuin 

taloudelliset kustannukset (sosiaaliset) eivät näy yritysten strategiassa eikä hinnoissa. 

Fisher-Vandenin ja Thorburnin mukaan tällaiseen markkinahäiriöön voisi toimia vain 

ja ainoastaan liittovaltiotason regulaatio, kuten verotus, joka vähentä is i 

kasvihuonepäästöjä Yhdysvalloissa (Fisher-Vanden, K., & Thorburn, K. S. 2011).  

2.5 Vastuullisen sijoittamisen kritiikki 

Vastuullisen sijoittamisen kritiikki on luonnollista, koska usein ilmiöt, joilla väitetään 

saavutettavan ylituottoa, ovat liian hyviä ollakseen totta. Pienentyneet 
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kaupankäyntikulut ja aktiivisen salkunhoidon kustannukset ovat ajaneet varoja 

indeksisijoittamiseen. Vastuullisuuden trendi on otettu mieluusti vastaan, sillä 

vastuullisuuteen liittyvä analyysi lisää työmäärää, joka oikeuttaa korkeammat palkkiot 

(Wursthorn, 2021). 

Sijoittamisen mahdollisuudet ovat kasvaneet internetin myötä globaaliksi, mutta ESG 

ei ole vielä seurannut perässä. On huomattu, miten tapaoikeudellisen järjestelmän 

omaavat maat (esim. Yhdysvallat lukuun ottamatta Louisiana, Iso-Britannia jne.) 

saavat keskimäärin huonompia ESG-arvoja, kuin säädösoikeudellista lakijärjeste lmän 

omaavat maat (Pohjoismaat, Ranska, Saksa jne.). Yhdysvaltojen ESG-luokitukset 

voivat kärsiä yrityksiin kohdistuvien joukkokanteluiden vuoksi (Silvola & Landau, 

2019).   

Metsäteollisuusyhtiö UPM-Kymmene Oyj ilmoitti elokuussa 2020 sulkevansa tehtaan 

Kaipolassa vuoden loppuun mennessä (YLE, 2020). Pääministeri Sanna Marin vaati 

yhtiöltä yhteiskuntavastuuta (Karkkola M., 2020). Mutta mitä yrityksen 

yhteiskuntavastuu sitten oikeastaan on? Taloustieteilijä Milton Friedmanin (1970) 

ajattelussa vain ihmisillä voi olla yhteiskuntavastuuta, eikä yrityksillä.  

Yritysjohtajalla ja muilla johtohahmoilla on vastuita työntekijöilleen, läheisilleen sekä 

muille ihmisille. Nykyhetkenä yhteiskunnan etuna olisi olla korottamatta hintoja, jotta 

inflaatio ei pääsisi nousemaan liian korkeaksi, yhteiskunnan etuna olisi myös palkata 

lisää henkilöstöä, jotta köyhyys vähenisi (Friedman, 1970). Friedman vertaa näitä 

kustannuksia veronkaltaisiksi, jotka yritysjohtaja päättää käyttää valitsemaansa 

kohteeseen, ja jotka olisivat pois osakkeenomistajien eli yritysjohtajan esihenk ilön 

varallisuudesta.  

Verottaessaan osakkeenomistajia vastuullisuuden nimissä, toimisi yritysjohtaja kuin 

poliitikko, mutta häntä ei ole valittu samalla valintaprosessilla, vaan yhtiökokouksen 

ja yrityksen hallituksen turvin. Verotusoikeus on annettu yhteiskunnan tehtäväksi, joka 

myös huolehtii siitä, että osakkeenomistajien on parempi lahjoittaa yrityksen varoja 

hyväntekeväisyyteen henkilökohtaisten varojen sijaan (Puttonen, V. & Puttonen, T., 

2021). 
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Friedman toteaa kirjassaan ”Capitalism and Freedom”, että vapaassa yhteiskunnassa 

toimivan yrityksen ainoa sosiaalinen vastuu on tuottaa maksimaalista voittoa käyttäen 

resursseja ja toimien yhteisten pelisääntöjen pohjalta. Kun alkoholin ja tupakan 

negatiiviset terveysvaikutukset tulivat ilmi, alettiin niitä säännöstelemään, 

verottamaan rankemmin, sekä toteuttamaan vastuullista toimintaa poliitt isen 

päätöksenteon kautta.  

Nykyiset vastuullisen sijoittamisen toimenpiteet ovat tulleet ilmi viime 

vuosikymmeninä, kun ilmastonmuutos on noussut eksistentiaaliseksi kriisiksi (YK, 

2021). Edellä mainitussa CFA Instituutin aikajanassa on merkitty viime 

vuosikymmenten merkittävimmät uudistukset, kuten Pariisin ilmastosopimus (2015), 

sekä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (2006).   

CSR:n mittaamisessa mukaan suuri ongelma on epäjohdonmukainen sekä hyvin 

moniulotteinen käsite. Jos näitä asioita kyettäisiin johdonmukaistamaan, olisi 

taloudellisen menestyksen ja ESG-luokituksien välillä helpompi saada tuloksia. 

Yleisellä tasolla on kuitenkin yhä epäselvää, miten ja millä tasolla CSR parantaisi 

yhtiön suoriutumiskykyä Han ym. (2016). 

Yhtiöiden ESG-arvioita antavia yhtiöitä on monia, kuten finanssikriisiä valitettavas t i 

edesauttaneet yhtiöt Moody’s, Standard & Poor’s sekä Fitch Ratings’s. Kun 

luokitteluyhtiöt antavat arvosanansa yrityksestä ja sen vastuullisuudesta, on silti 

luokituksen ostajalla vastuu, sillä hän on ulkoistanut analyysin ulkopuoliselle (Nordnet 

& Puttonen, V., 2021).  

Tutkielman alussa esittelin eettistä ja vastuullista sijoittamista, sekä niiden 

limittäisyyttä. Eettinen sijoittaminen nähdään uskonnollisten toimijoiden tekemisenä, 

joskin vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut ja otettu laajasti käyttöön 

instituutiosijoittajien kesken. Kuitenkin toimintaperiaate on sama, valitaan yhtiö itä 

perustuen arvoihin ja ollaan valmiita jättämään toimialoja pois, kuten aseteollisuus.  

Hyrske ym. (2012) mainitsee, miten teoriassa hajautuskohteiden vähentäminen 

pienentää tuottoja. On ristiriitaista, miten eettinen sijoittaminen poissuljennalla voi 

huonontaa tuottoja ja vastuullinen poissulkeminen voi parantaa niitä.  
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Puttosen mielestä poissulkeminen on vastuutonta, joka pitäisi korjata aktiivisen 

omistajuuden keinoin. Sen sijaan, että pesee kätensä vastuuttomasta liiketoiminnasta, 

pitäisi olla tukemassa yhtiötä tekemään vihreää siirtymää. Puttonen argumentoi, että 

muutoksen tukijana saat myöskin taloudellista arvoa. Yhtiöstä tulee vastuullisemp i, 

joka kykenee luomaan parempia asiakaskokemuksia ja kontribuoi arvonluontiin.  
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3 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TUOTOT 

Talouskirjallisuudessa on konsensuksena, että yrityksen maine on olennainen osa 

yrityksen talouteen ja pärjäämiseen, (Aguilera ym., 2007). On todistettu, että 

positiiviset kokemukset yhtiöstä luovat lojaaliutta asiakaskunnassa, joka johtaa 

arvonluontiin. Hyvä maine auttaa yritystä ylläpitämään erinomaista taloudellista 

suorittamista (Roberts, P. W. & Dowling, G. R., 2002). Taloudellista suoriutumista 

mitataan yleisesti osakekurssilla, johon vaikuttaa uutiset yrityksen toiminnasta, kuten 

ekologisesti haitalliset ja ystävälliset uutiset. Markkinat reagoivat positiivisesti, kun 

yritykset toimii eko-ystävällisesti ja ekohaitalliset laukaisee negatiivisen 

markkinareaktion (Flammer, C., 2013). 

Flammerin huomattua ekohaitallisten ja -ystävällisten toimintojen vaikuttavan 

osakkeenomistajiin, olisi johtoportaan järkevää miettiä tapoja, joilla implemento ida 

CSR (Corporate Social Responsibility) menettelytapoja parantamaan pitkän aikavälin 

taloudellisia tavoitteita.  

Wongin ym. (2020) tutkimuksessa mitattiin, lisääkö ESG-luokituksen antaminen 

yrityksen arvoa. Malesian pörssiä seuratessaan vuosina 2005–2018 tutkijat 

huomasivat, että ESG-luokituksen saaneiden yritysten pääomakustannukset laskivat 

1,2 % ja Tobinin Q -suhdeluku nousi n. 32 %. Yrityksen painottaessa ESG/SRI-

agendaa, on mahdollista luoda osakkeenomistajille loistavat tuotot, jopa yli 30 % 

preemion. Tulokset indikoivat siihen, että osakemarkkinat ottavat ESG-tietoa 

mieluisammin vastaan, kuin velkamarkkinat. ESG-tietoa ei olisi siis kannattavaa 

priorisoida lainaa hakiessa.  

Besley & Ghatak (2007) osoittivat, että yritysten rikkoessa CSR lupauksiaan, tuotot  

heikkenevät, mutta heidän onnistuttuansa, on tuotto normaalia korkeampi, johtuen 

mainepalkkiosta (reputational premium).  

Yoon ym. (2018) tutkivat Koreassa ESG-suorittamisen yhteyttä yrityksen arvoon ja he 

löysivät positiivisen arvotuksen yhteyden kehittyneillä markkinoilla, kuten USA:ssa 

ja Euroopassa. Tutkiessaan Korean markkinoita ja yritysten ESG-luokituksia, he 

huomasivat CSR-toimenpiteiden olevan arvoa nostavia, mutta efekti ei ollut 
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homogeeninen. Ympäristölle ”herkille”, kuten öljy- ja kaasuteollisuuden yrityks il le 

CSR-efekti oli heikompi.  

Bruno, Ezakia & Goltz (2021) tutkivat MSCI:n tilastoja vuosilta 2008–2020 ja 

huomasivat, että jotkin ESG-strategiat (E = Environment) tuottavat miltei 3 % 

ylituottoa vuodessa (kuva 3.). Puhtaalla social-strategialla tuotot olivat negatiivisia.  

 

Kuva 3. 

Kun Bruno, Ezakia & Goltz ottivat huomioon eri sektoreiden vaikutukset, huomasivat 

he, että Yhdysvalloissa ESG-strategiat ylipainottivat teknologia-alan yrityksiä (kuva 

4.), joista tunnetuimmat ovat FAANG-yhtiöt. 

Kuva 4. 
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Kun tutkijat ottivat huomioon perinteiset faktorit (arvo, koko, momentum jne.), oli 

ESG-strategioiden ylituotot nollassa.  

ESG-strategioiden ylituotot alkoivat vuoden 2013 tienoilla, jolloin kiinnostus ESG-

sijoittamista kohtaan kasvoi, viitaten keinotekoiseen inflaatioon ESG-ystävällisten 

osakkeiden hinnoissa. Financial Timesin artikkelissa Goltz kertoo, että ihmiset saa 

puolueellisen kuvan ESG:n suorituskyvystä, ellei oleteta huomion kasvavan pysyvästi. 

Kun huomio lakkaa kasvamasta, suoriutuminen palaa pitkän aikavälin keskiarvoonsa  

(Johnson, S., 2021). Morningstarin vastuullisuusjohtaja Hortense Bioy (2021) mukaan 

vastuulliset rahastot sekä ETF:t tuplaantuivat vuonna 2020, kun verrataan vuoteen 

2019. Yhteensä nettomääräisesti varat kasvoi 233 miljardia euroa ja viime isen 

neljänneksen aikana varat kasvoivat n. 100 miljardin verran, eli 45 %.  

Kuva 5 
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Rockefeller Asset Management ja New Yorkin yliopisto toteutti meta-meta-

tutkimuksen, jossa he käsittelivät 13 metatutkimusta, joissa käsiteltiin yhteensä 1272 

tutkimusta.  

Tutkimuksessa todettiin positiivinen yhteys ”joidenkin kestävyyden näkökohtien” ja 

taloudellisen suorittamisen välillä. Kuvasta 5. nähdään myös, että tulokset vaihtelevat, 

mutta aineiston pitkän aikavälin (1976–2018) ja eri menetelmien vuoksi se on 

normaalia (Whelan, Atz, Van Holt & Clark; CFA, 2021).  

Sijoittajat, jotka hakevat ylituottoa portfolioonsa, voivat hyötyä ESG-

sijoitusstrategiasta, sillä ESG-strategiat näyttävät tuottavan joko markkinatuoton tai 

ylituoton. Samalla tarjoten suojaa taloudellisten ja sosiaalisten kriisien aikana. On 

kuitenkin valitettavaa, että tutkimuksissa ei näy vahvoja selityksiä ESG:n ja 

suoriutumisen korrelaatiolle (Whelan, Atz, Van Holt & Clark, CFA, 2021). 

Derwall ym. (2005) tutki CRSP:n osaketietokantoja ja laittoi järjestykseen 30 parasta 

ja huonointa yritystä ekotehokkuuden kannalta. Vuosien 1995–2003 välillä 

ekotehokkaampi (korkeamman ESG-luokituksen) omaava portfolio tuotti paremmin.  

La Torre ym. (2020) löysi Eurostoxx50- indeksin yhtiöiden positiivisen yhteyden ESG-

luokituksen ja tuottojen välillä. Tutkimuksessa todettiin myös, että ESG-sijoittaminen 

tuotti paremmin tietyillä aloilla, kuten energiasektori.  

3.1 Alituotot vastuullisessa sijoittamisessa 

Alituotto ESG-sijoittamisessa voi johtua siitä, että markkinat luulevat yrityksen 

tekevän huonompaa tuottoa, kun yritykset liittyvät ympäristöohjelmaan. 

Öljyteollisuudessa toimivat yhtiöt ja heidän päästöjen vähentäminen voivat 

konfliktissa yrityksen pääperiaatteen, eli voitonmaksimoinnin kanssa, joka vähentää 

yrityksen arvoa (Fisher-Vanden, K., & Thorburn, K. S. 2011).  

Yritysten liittyessä vapaaehtoisiin ympäristöohjelmiin, Fisher-Vanden & Thorburn 

huomasivat osakekurssin tipahtavan keskimäärin 1,1 %. Sijoittajat tulkitsevat siis 

ympäristöystävällisemmän liiketoiminnan tuovan kustannuksia, joka on 
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osakkeenomistajilta pois. Kuitenkin CERES:iin liittyminen, on ollut merkityksetön 

tuottonäkökannalta, johtuen hyvin geneerisistä suuntaviivoista.  

Teoriassa ensimmäisenä ympäristöohjelmiin liittyminen voi olla tuottoisaa yritykse lle, 

sillä esimerkin näyttäminen kannustaa päättäjiä ja kansaa ajamaan regulaatiota. 

Esimerkin näyttäjä osoittautuu yhtiöksi, joka näyttää tietävän asioista ja mielletään 

loistavaksi. Toisaalta se voi myös kostautua, sillä ensimmäisenä liittyvä yritys on myös 

ensimmäinen, jonka kassavirta pienenee, täten karkottaen sijoittajia ja laukaisemaan 

negatiivisen osakereaktion. Sijoittajat pysyvät toimialalla sijoittaen kilpailijo iden 

osakkeisiin, joiden tuloksentekokyky on kohdallaan (Fisher-Vanden, K., & Thorburn, 

K. S. 2011). 

Alituottojen mahdollisuus ei johdu vain negatiivisista mielikuvista, vaan Stanley & 

Herb (2007) tutkimuksen mukaan ESG-strategiaa noudattavan portfolion tuotot ovat 

matalammat mitä muilla, sillä Markowitzin portfolioteoria estää optimaalisen 

portfolion rakentamista. Tutkimuksessa otettiin vertauskohdaksi S&P 500-indeksin, 

jota verrattiin vastuullisen sijoittamisen rahastoihin (kuva 6.). 
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Kuva 6. 

ESG-sijoitussalkut ovat yleensä suppeampia, joten niiden tuottomahdollisuudet ei 

pärjää esimerkin mukaisesti S&P 500-indeksille.  

Limkriangkrai, Koh & Durand (2017) löysivät eroavaisuuksia ympäristön, sosiaalisen 

sekä hallinnollisten painotusten välillä. Käyttäessään Fama & French 

faktorimallinnusta 4 muuttujalla, jotka olivat koko-, arvo-, historialliset tuotot- sekä 

dummy -muuttuja (tammikuu tai heinäkuu). Vuosien 2009–2014 välillä 

Limkriangkrai, Koh & Durandin tutkimuksessa havaittiin, että hallinnoll inen 

(Governance) portfolio oli ainoa, joka teki vähemmän tuottoa (-0,87 %), kuin 

benchmark -portfolio. Ympäristö ja sosiaalinen portfolio saavutti 1,32 % ja 0,62 % 

korkeammat tuotot kuin benchmark - portfolio. 
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4 YHTEENVETO 

Vastuullinen sijoittaminen nähdään ratkaisuna yhteiskunnan epäkohtiin, kuten 

ilmastonmuutokseen. ESG:tä ja vastuullisuutta tuodaan esille ilmastonmuutoksen 

kannalta ja miten vastuulliset toiminnot ”E”-komponentissa ovat tärkein osa. 

Sijoittajat ovat kuitenkin eniten painottaneet hallintotapaa, jossa yksi hallintotapa ei 

ole absoluuttisesti parempi kuin toinen (Puttonen V., 2021). Vastuullinen sijoittaminen 

nähdään tutkimustiedon valossa keinona tehdä ylituottoa, mutta lukemattomat 

toimintatavat ja määritelmät saattaa vastuullista sijoittamista huonoon valoon. 

Vastuullisuudesta on tullut monille yrityksille markkinointikeino, joka perimmältään 

tarkoittaa hyvää, mutta huolestuttavaa siinä on viherpesun määrä. Lillukanvars i in 

tarttuminen sekä epämääräisten lukujen, kuten ”päästöt vähenivät 10 000 henkilöauton 

verran” käyttäminen pitäisi lopettaa, sillä ne ei kerro kovin paljoa (YLE, 2022). 

Kuluttajaliiton, Marttojen ja Ympäristömerkintä Suomen tutkimuksen mukaan milte i 

joka neljännes suomalaisista kuluttajista ei luota yritysten ympäristöväitteis i in 

(Kuluttajaliitto, 2022).  Eettisen kaupan puolesta Ry:n asiantuntijan Maija Lummeen 

mukaan ”vastuullinen”-sana on kokenut inflaation, eikä sitä pitäisi käyttää milte i 

ollenkaan. Vastuullisuus ei ole maali, johon päästään, vaan se on jatkuva prosessi, 

jossa parannetaan toimintatapoja.  

Miten sitten E, S, ja G pitäisi oikeastaan määritellä? Environment, eli ympäristö 

näkökulma on yleensä selkeä, jota voi mitata esim. hiilidioksidipäästöillä. Air France, 

joka vuonna 2021 julkaisemassaan tiedotteessaan kertoo heidän tulleen valituksi 16. 

kertaa peräkkäin DJS-indeksiin, ja että heidän toimintansa on johtavassa asemassa 

ympäristöä huomioidessa (KLM, 2021). Jos verrataan toimialan yhtiöitä keskenään, 

on jokin lentoyhtiö aina vastuullisempi kuin toinen, mutta voiko sijoittajia tehdä 

ympäristövastuullisen teon sijoittamalla lentoyhtiöön?  

Social on sosiaalinen kanta aiheeseen. Vuonna 2020 Maailman Terveysjärjestö WHO 

sisällytti ”gaming disorder” ICD-listaansa (Kansainvälinen tautiluokitus). WHO:n 

mukaan pelaaminen voi viedä elämän hallinnan ja täten vaikuttaa negatiivises t i 

ihmisen sosiaalisiin suhteisiin, kuten perhe- ja työelämään (WHO, 2020). Olisiko 

sijoittajan fiksua pohtia, miten koukuttavia pelejä peliyhtiöt tekevät ja vältellä niitä?  
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Governance on hyvien hallintotapojen huomioimista, kuten osakkeenomista j ien 

oikeuksien huomiointia. Suomalainen pörssiyhtiö KONE on listannut vain B-

osakesarjansa julkisen kaupankäynnin kohteeksi, joka oikeuttaa kymmenesosaan siitä 

äänimäärästä, mitä A-osakesarjan osakkeella saa. JP Morganin vastuullisuusjohtaja lta 

kysyttiin, miten pitäisi suhtautua kahden osakesarjan omaaviin yrityksiin, vastauksena 

saatiin, että jokainen pitäisi arvioida erikseen (Puttonen, V. & Puttonen, P.). ESG-

analyysiyhtiö Sustainalytics on kuitenkin luokitellut KONE Oyj:n alhaisen ESG-riskin 

yhtiöksi. Onko tällä luokituksella mitään painoarvoa, kun ESG-luokitusyhtiö iden 

Governance-parametreillä ei ole mitään korrelaatiota keskenään?  

Aikaisemmin mainittu DJS-indeksi lukeutuu FTSE4Good-indeksin kanssa maailman 

suosituimpien vastuullisuusindeksien joukkoon. DJS-indeksi piti autovalmis taja 

Toyotaa kolmen vastuullisimman yrityksen joukossa, kun taas FTSE4Good jätti 

Toyotan kokonaan pois, vedoten sosiaalisen vastuun epäkohtiin. Asiaa voitaisiin pitää 

ristiriitaisena, mutta loppupeleissä kuluttajalla on vastuu, joka päättää, onko 

vastuullisuuden seikat linjassa indeksin kanssa (Hyrske ym., 2012). 

Epäjohdonmukaisuus saa ainakin pohtimaan, onko vastuullisuudessa liikaa 

liikkumavaraa. 

Sony Kapoor, pohjoismaisen rahoitus-, teknologia- ja kestävän kehityksen instituutin, 

ajatushautomon toimitusjohtaja, oli suorapuheisempi ja sanoi: "paperi esittää 

mustavalkoisen sen, mitä rahoituskäytävillä vain kuiskataan” – suurin osa ESG-

sijoituksista on juonen pestä mainetta, maksimoida palkkiot ja lievittää syyllisyyttä  

(Financial Times, 2021).  
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