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Tiivistelmä 

 

Kiinnostus yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä kohtaan on lisääntynyt viimeisten 

vuosikymmenten aikana sekä yritysmaailmassa että liiketaloustieteessä. Yrityksiin kohdistuvat 

odotukset eivät enää rajaudu ainoastaan osakkeenomistajien varallisuuden maksimointiin, vaan 

yritysten tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota liiketoiminnan vaikutuksiin muuhun 

yhteiskuntaan. Kehitystä ovat ajaneet erityisesti sidosryhmien alati kasvaneet odotukset sekä 

yhteiskuntavastuuta koskevan lainsäädännön lisääntyminen. Yritysten investoidessa 

kestävämpiin ratkaisuihin ja viestiessä yhä enemmän ei-taloudellisista toimista on akateeminen 

keskustelu yhteiskuntavastuusta siirtynyt vaikutusten arviointiin yrityksen taloudellisen 

suoriutumisen kannalta. Yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suoriutumisen välistä yhteyttä on 

tutkittu vilkkaasti, mutta saadut tutkimustulokset ovat olleet toistaiseksi epäyhtenäisiä. Lisäksi 

painopiste tutkimuslinjan sisällä on keskittynyt Yhdysvaltain markkinoihin, eikä aiheesta tiedetä 

vielä paljoa eurooppalaisessa asiayhteydessä. Aihetta ei ole tiettävästi tutkittu vielä 

pohjoismaisella aineistolla, joten tämän tutkielman tarkoitus on täyttää kyseistä tutkimusaukkoa 

ja luoda lisäarvoa aiemmalle akateemiselle kirjallisuudelle. 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia vastuullisuusluokituksen (ESG) vaikutusta yrityksen 

markkina-arvoon pohjoismaisilla markkinoilla. Tutkielma toteutetaan määrällisen tutkimusotteen 

mukaan, ja ESG-luokituksen vaikutusta yrityksen markkina-arvoon pyritään selvittämään 

tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimusmetodina käytetään usean muuttujan lineaarista 

regressioanalyysia, ja tutkimusaineisto sisältää 640 havaintoa pohjoismaisten osakemarkkinoiden 

(Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi) yrityksistä vuosilta 2010–2019. Tutkimuksessa hyödynnetään 

Refinitivin Eikon-tietokannan ESG-dataa. Regressiomallien selitettäväksi muuttujaksi on asetettu 

markkina-arvoa kuvaavaa Tobinin Q ja selittäväksi muuttujaksi yrityksen vastuullisuutta mittaava 

ESG-luokitus. Muuttujien välisiä riippuvuuksia testataan PNS-menetelmällä hyödyntäen 

valikoituja kontrollimuuttujia aiempaan tutkimustietoon perustuen. 

Tutkielman tulokset osoittavat, että ESG-luokituksella on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä 

yhteys yrityksen markkina-arvoon pohjoismaisilla markkinoilla. Vastuullisuusluokituksen eri 

osa-alueiden lähempi tarkastelu paljastaa lisäksi, että sosiaalista ja hyvää hallintotapaa mittaavalla 

osa-alueella on positiivinen vaikutus yrityksen markkina-arvoon. Sen sijaan ympäristövastuulla 

ei havaita olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä markkina-arvoon. Sidosryhmä- ja 

legitimiteettiteorian valossa tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan hyvät sidosryhmäsuhteet 

ja vapaaehtoinen raportointi lisäävät osakkeenomistajien luottamusta, mikä puolestaan johtaa 

korkeampaan arvostukseen. Kaiken kaikkiaan tutkimus luo lisäarvoa akateemiselle 

kirjallisuudelle tarjoamalla uutta tutkimustietoa vastuullisuusluokituksen ja yrityksen markkina-

arvon välisestä yhteydestä aiemmin huomioimatta jääneillä pohjoismaisilla markkinoilla. 
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SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO 7 

1.1 Tutkielman motivointi 7 

1.2 Tutkielman tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 10 

1.3 Tutkielman metodologiset valinnat 12 

1.4 Tutkielman rakenne 13 

2 YHTEISKUNTAVASTUU 15 

2.1 Yhteiskuntavastuun tausta ja terminologia 15 

2.2 Yhteiskuntavastuun teoreettiset näkökulmat 18 
2.2.1 Legitimiteettiteoria 18 
2.2.2 Sidosryhmäteoria 20 
2.2.3 Institutionaalinen teoria 22 

2.3 Yhteiskuntavastuun mittaaminen ja mittareiden luotettavuus 24 
2.3.1 ESG-luokitus 24 
2.3.2 Refinitiv ESG-luokitteluprosessi 26 

3 ESG-LUOKITUKSEN YHTEYS YRITYKSEN MARKKINA-ARVOON 29 

3.1 Tutkimuslinjan kehittyminen 29 

3.2 ESG-osa-alueiden vaikutus yhteyden havaitsemiseen 31 
3.2.1 Ympäristösuorituskyky ja markkina-arvo 31 
3.2.2 Sosiaalinen suorituskyky ja markkina-arvo 34 
3.2.3 Hyvä hallintotapa ja markkina-arvo 36 

4 EMPIIRINEN AINEISTO JA MENETELMÄT 39 

4.1 Tutkimusaineisto 39 

4.2 Tutkimusmenetelmä ja empiirinen malli 42 

4.3 Tutkimuksessa käytettävät muuttujat 45 
4.3.1 Selitettävä muuttuja 45 
4.3.2 Selittävä muuttuja 45 
4.3.3 Kontrollimuuttujat 47 
4.3.4 Kuvaileva tilastoanalyysi muuttujista 49 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 54 

5.1 Tulosten analysointi ja tulkinta 54 

5.2 Luotettavuustestit 58 

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 60 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 65 

6.1 Tutkimuksen arviointi ja päätelmät 65 

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 70 

Lähteet 72 

Liitteet 82 

Liite 1. Tutkimusaineistoon valitut yritykset. 82 
 

  



KUVIOLUETTELO 

Kuvio 1. Refinitiv ESG-luokitteluprosessi (mukaillen. Refinitiv 2021, 3). 26 

 

TAULUKKOLUETTELO 

Taulukko 1. Refinitiv ESG-luokituksen painoarvot (mukaillen. Refinitiv 2021). 27 

Taulukko 2. Aiemmat tutkimukset yhteiskuntavastuun ja yrityksen taloudellisen 
suoriutumisen välisestä suhteesta. 30 

Taulukko 3. Tutkimusaineiston yritykset kotipaikan mukaan jaoteltuna. 41 

Taulukko 4. Tutkimusaineiston yritykset toimialan mukaan jaoteltuna. 41 

Taulukko 5. Refinitiv ESG-luokittelu (mukaillen. Refinitiv 2021). 46 

Taulukko 6. Kuvaileva tilastoanalyysi ESG-pisteytyksistä vuosittain. 47 

Taulukko 7. Kontrollimuuttujat. 48 

Taulukko 8. Regressiomuuttujien kuvaileva tilastoanalyysi. 50 

Taulukko 9. Pearsonin korrelaatiomatriisi. 51 

Taulukko 10. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset ESG-luokituksen 
vaikutuksesta yrityksen markkina-arvoon (Tobinin Q). 55 

Taulukko 11. Lisäanalyysien tulokset ESG-luokituksen vaikutuksesta yrityksen 
markkina-arvoon. 59 

 





7 
 

1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman motivointi 

Kiinnostus yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä kohtaan on lisääntynyt viimeisten 

vuosikymmenten aikana sekä yritysmaailmassa että liiketaloustieteessä. (Carroll & 

Brown 2018, 41). Kestävä kehitys nousi laajempaan tietoisuuteen jo 1980-luvulla 

Yhdistyneiden kansakuntien julkaiseman Brundtlandin komission raportin myötä. 

Raportissa viitattiin muun muassa niukkojen luonnonvarojen liialliseen käyttöön ja 

ilmaston lämpenemiseen merkkeinä siitä, että ihmiskunta elää yli varojensa, ja ettei 

tilanne ole pitkällä aikavälillä kestävä. Lisäksi raportissa korostettiin, ettei talouskasvu 

yksinään riitä ratkaisemaan maailman ongelmia, vaan sen rinnalla tulisi huomioida myös 

yhteiskunnalliset ja ympäristölliset asiat. (Brundtland 1987.)  

Tänä päivänä yrityksiin kohdistuvat odotukset eivät enää rajaudu ainoastaan 

osakkeenomistajien varallisuuden maksimointiin, vaan yritysten tulee entistä enemmän 

kiinnittää huomiota liiketoiminnan vaikutuksiin muuhun yhteiskuntaan (Juutinen 2016, 

23). Kehitystä ovat ajaneet erityisesti sidosryhmien, kuten kuluttajien ja työntekijöiden, 

alati kasvaneet odotukset sekä yhteiskuntavastuuta koskevan lainsäädännön 

lisääntyminen. Liiketoimintaympäristössä tapahtuneen murroksen myötä monissa 

yrityksissä on jouduttu mukauttamaan raportointikäytäntöjä, ja viestimään aiempaa 

enemmän ei-taloudellisista toimista. Samalla yrityksissä on tunnistettu 

yhteiskuntavastuun merkitys taloudellista lisäarvoa ja kilpailuetua luovana tekijänä sekä 

sen tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnan ja riskienhallinnan kannalta. Vastuullisuutta 

ei nähdä enää ainoastaan liiketoiminnan kulueräksi tai lain edellyttämäksi velvoitteeksi, 

vaan siitä on muodostunut keskeinen osa yrityksen strategiaa, arvoja ja jopa 

ansaintalogiikkaa. (Petitjean 2019, 502; Porter & Kramer 2019, 15–16.)  

Vaikka yritykset itse tunnistavat vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet nykyään yhä 

useammin strategiseksi kilpailutekijäksi kuin lain edellyttämäksi velvoitteeksi (ks. esim. 

Porter & Kramer 2019; Parida & Wincent 2019), on sääntelyllä ollut merkittävä rooli 

vastuullisuusraportoinnin yleistymisessä viime vuosina (Eliwa 2021, 7). Vuonna 2016 

voimaan astuneiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden myötä viranomaiset, kuten 

Euroopan unioni, ovat ottaneet käyttöön yrityksiä velvoittavia toimia, jotka tähtäävät 

yhteiskuntavastuun edistämiseen. Esimerkiksi viimeksi vuonna 2019 täydennetty muiden 

kuin taloudellisten tietojen direktiivi 2014/95/EU velvoittaa suuryrityksiä raportoimaan 
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ympäristön ja yhteiskunnan kannalta olennaisista toimista, ja ohjaa raportointikäytäntöjä 

pakottavampaan suuntaan (Euroopan komissio 2019). Vireillä on myös huhtikuussa 2021 

hyväksytty esitys uudesta kestävyysraportointia koskevasta direktiivistä, joka tullessaan 

voimaan korvaisi direktiivin 2014/95/EU ja laajentaisi raportointivaatimuksia koskemaan 

yhä useampia yrityksiä. Lisäksi vuonna 2020 astui voimaan EU Taksonomia eli EU:n 

kestävän rahoituksen asetus, jonka pohjalta rahoitusta ja investointeja voidaan 

tehokkaammin kohdentaa vähähiilisten ja resurssitehokkaiden yhteiskuntien siirtymää 

edistäviin toimenpiteisiin. Asetus luo samalla raja-arvot kestävyyteen liittyville 

toimenpiteille sekä auttaa rahoittajia ja sijoittajia vertailemaan eri sijoituskohteiden 

ympäristövaikutuksia ja vastuullisuutta. (Euroopan komissio 2020.) 

Kuluttajien ja työntekijöiden ohella vastuullisuuden merkitys on kasvanut merkittävästi 

myös sijoittajien keskuudessa, mikä on ohjannut sekä yksityis- että instituutiosijoittajien 

sijoituskäyttäytymistä viime vuosina. Vastuullisen sijoittamisen leviämistä ovat osittain 

edesauttaneet vuonna 2006 laaditut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (engl. 

Principles for Responsible Investment, PRI). PRI-periaatteet ovat yleisin ja laajimmin 

omaksuttu vastuullista sijoittamista koskeva kansainvälinen säännöstö, ja sen on nykyisin 

allekirjoittanut jo lähes 4000 sijoittajaa, pääomasijoittajaa, varainhoitajaa ja alan 

palvelutuottajaa. Rahamääräisesti tarkasteltuna toimijoiden yhteensä hallinnoima 

varallisuus on kasvanut ensimmäisen vuoden 6,5 biljoonasta dollarista yli 120 biljoonaan 

dollariin, ja sijoitusvarallisuuden uskotaan yhä kasvavan lähitulevaisuudessa. (Puttonen 

& Puttonen 2021, 61; PRI 2021.) 

Yhteiskuntavastuun ja vastuullisen sijoittamisen kehitys on ollut merkittävää viime 

vuosikymmenten aikana, mikä on osaltaan johtanut lukuisten lähikäsitteiden ja 

lyhenteiden sekä niitä koskevien määritelmien syntyyn. Tämän vuoksi 

yhteiskuntavastuun määrittely ja siihen liittyvä terminologia ei ole vielä täysin 

vakiintunut, ja usein kirjallisuudessa joudutaan turvautumaan vaihtoehtoisiin termeihin 

ja määritelmiin. Kontekstista riippuen yhteiskuntavastuuseen on viitattu muun muassa 

termeillä ”vastuullinen yritystoiminta”, ”yritysvastuu”, ”yrityskansalaisuus” ja ”kestävä 

kehitys”. Yleisesti ottaen yhteiskuntavastuussa on kuitenkin kyse siitä, että yritykset 

huomioivat liiketoimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset 

yhteiskunnalle sekä muille sidosryhmille. Näin ajateltuna vastuu ulottuu kaikkiin 

yrityksen sidosryhmiin, joihin sen toimet tai päätöksenteko joko suoraan tai välillisesti 

voivat vaikuttaa. (Juutinen 2016, 26; Carroll & Brown 2018, 40–43.) Epsteinin ym. 



9 
 

(2018, 40) mukaan lukuisat eri määritelmät ja lähestymistavat voivat kuitenkin osaltaan 

vaikeuttaa vastuunäkökulmien toteutumista käytännössä, jolloin yhteiskuntavastuuta ei 

onnistuta toteuttamaan täysimääräisesti osana yrityksen liiketoimintastrategiaa.  

Tutkielman kannalta keskeinen termi ESG puolestaan edustaa yhteiskuntavastuun 

tutkimuslinjaan kuuluvaa tuoreempaa suuntausta, ja se on omaksuttu etenkin 

sijoittajayhteisöjen keskuudessa viittaamaan yhteiskuntavastuun mittaamiseen (Juutinen 

2016, 95). ESG-luokitus tai -pisteytys on arvio yrityksen vastuullisuuden tasosta tai 

suorituskyvystä, kun huomioon otetaan ympäristönäkökohdat (engl. environment), 

sosiaalinen vastuu (engl. social) ja hyvä hallintotapa (engl. government). 

Kokonaispisteytyksen lisäksi yrityksen vastuullisuutta voidaan mitata ja arvioida myös 

yksittäisen osa-alueen perusteella (Refinitiv 2021; MSCI 2021). ESG-luokittelun 

tarkoitus on auttaa muun muassa sijoittajia ja analyytikoita tunnistamaan yrityksiin 

liittyvät ESG-tekijät ja -riskit, ja toisaalta tukea yrityksiä resurssien allokoinnissa 

taloudellisen suorituskyvyn kannalta keskeisille liiketoiminnoille. ESG-näkökohtien 

huomioimisen voidaan nähdä laajentavan ja syventävän sijoitusanalyysiä, sillä 

tilinpäätöstiedoilla odotetaan olevan tulevaisuudessa yhä pienempi merkitys yrityksen 

arvonmuodostuksessa (Lev & Gu 2016, 15–16). ESG-dataa ja -luokituksia tarjoavat useat 

eri toimijat, mutta yrityksistä riippumattomien kolmansien osapuolien (ns. ESG-

luokituslaitosten) tuottamaa tietoa voidaan tyypillisesti pitää yritysten itse julkaisemaa 

tietoa luotettavampana ja vertailukelpoisempana. Kansainvälisesti suurimpiin ja 

merkittävimpiin ESG-datan tuottajiin kuuluvat muun muassa MSCI, Refinitiv ja 

Bloomberg. (García ym. 2019, 2.)  

Vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuuraportoinnin lisääntyessä herää kysymys niiden 

vaikutuksista osakkeiden hintojen muodostumiselle. ESG-tekijöiden vaikutus yrityksen 

taloudelliseen suoriutumiseen onkin viime vuosina kiinnostanut tutkimusaiheena laajalti 

(ks. esim. Velte 2017; Fatemi ym. 2018; Brooks & Oikonomou 2018; Aouadi & Marsat 

2018; Minutolo ym. 2019). Lukuisista tutkimuksista huolimatta, saadut tulokset ovat 

kuitenkin olleet epäyhtenäisiä eikä tutkijoiden välillä näytä vallitsevan yhteistä 

näkemystä siitä, vaikuttaako ESG-luokitus yrityksen markkina-arvoon positiivisesti vai 

negatiivisesti. Esimerkiksi Oikonomou ym. (2012) tutkivat S&P 500 -indeksiin kuuluvien 

yritysten suoriutumista vuosina 1992–2009 ja havaitsivat, että panostukset 

yhteiskuntavastuuseen johtavat alhaisemman systemaattisen riskin johdosta markkina-

arvon kasvuun. Hirigoyen & Poulain (2015) puolestaan löysivät 329 yritystä 
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käsittäneessä tutkimuksessaan negatiivisen yhteyden ESG-panostusten ja markkina-

arvon välillä. Kuitenkin esimerkiksi Arasin ym. (2010) ja Petitjeanin (2019) 

tutkimuksissa yhteyttä ei pystytty empiirisesti todistamaan. Paremman käsityksen 

luomiseksi lisätutkimukset aiheesta ovat tarpeen. 

Epäyhtenäisestä tutkimuslinjasta huolimatta aiempien tutkimustulosten pohjalta on saatu 

jonkin verran näyttöä siitä, että muun muassa yhtiöiden toimiala ja maantieteellinen 

sijainti sekä tarkasteltava ajankohta vaikuttavat havaittuun yhteyteen ESG:n ja 

taloudellisen suorituskyvyn välillä (ks. esim. Friede ym. 2015; Yoon ym. 2018). 

Mahdollisiksi syiksi maantieteellisille eroille on esitetty muun muassa kulttuurisia ja 

lainsäädännöllisiä eroja sekä yhteiskuntavastuun poikkeavaa kehitysastetta maiden välillä 

(Horvathova 2010, 56; Ho ym. 2012, 429–431). Tutkimukset ovat kuitenkin jo pitkään 

keskittyneet yhdysvaltalaisten yritysten tarkasteluun, ja vasta hiljattain katseet ovat 

alkaneet siirtyä Eurooppaan (ks. esim. Amman ym. 2013; Sassen ym. 2016). 

Eurooppalaiset yritykset ovatkin vasta suhteellisen tuore tarkastelukohde tutkimuslinjan 

sisällä, joten lisätutkimuksille on hyvin tilaa. Lisäksi aihetta ei ole tiettävästi tutkittu vielä 

pohjoismaisella aineistolla, joten tämä tutkielma pyrkii vastaamaan havaittuun 

tutkimusaukkoon ja luomaan lisäarvoa aiemmalle akateemiselle kirjallisuudelle. 

1.2 Tutkielman tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella, vallitseeko yhtiön vastuullisuusluokituksen 

ja markkina-arvon välillä lineaarinen yhteys pohjoismaisilla markkinoilla. Tavoitteena on 

lisäksi selvittää, millainen vaikutus vastuullisuusluokituksen eri osa-alueilla (ympäristö, 

sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa) on erillisinä tekijöinä markkina-arvolle, jolloin 

yhteyttä kyetään kokonaisvaltaisemmin arvioimaan. Toisin sanoen tarkoituksena on 

selvittää, vaikuttaako esimerkiksi ympäristönäkökulma hyvää hallintotapaa enemmän 

markkina-arvon muutokseen. Tutkielman pääpainoalueena ovat pohjoismaisten 

osakemarkkinoiden (OMXH, OMXS, OMXC ja OSEBX) suuret yritykset. Tarkemmin 

rajattuna aineisto käsittää Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörssin 

vaihdetuimmat osakkeet.  

Pohjoismaita voidaan pitää ESG:n näkökulmasta mielenkiintoisena tarkastelukohteena 

ainakin kahdesta syystä. Ensiksi Pohjoismaiden on katsottu tarjoavan ihanteellisen 

institutionaalisen ympäristön yritysten vastuulliselle liiketoiminnalle (ks. esim. Vidaver-

Cohen & Bronn 2012; Strand ym. 2015; Carson ym. 2015). Myös vastuullisella 
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sijoittamisella on pitkä historia kyseisellä alueella, mitä osaltaan on tukenut 

Pohjoismaiden hallitusten vahva osallisuus useissa yhteiskuntavastuuta koskevissa 

kansainvälisissä aloitteissa (Scholtens & Sievänen 2013, 609; Midttun ym. 2015, 466). 

Toiseksi Pohjoismaat sijoittuvat kärkeen useissa vastuullisuutta mittaavissa 

kansainvälisissä vertailuissa. Esimerkiksi kansainvälisessä kestävää kilpailukykyä 

mittaavassa GSCI-indeksissä Ruotsi sijoittuu ensimmäiseksi, Suomi toiseksi, Tanska 

neljänneksi ja Norja viidenneksi (Solability 2021). Myös tuoreimmassa Yhdistyneiden 

kansakuntien SDG-indeksissä Pohjoismaat jakavat neljän kärjen (Sachs ym. 2022).  

Tutkielman tavoite pyritään saavuttamaan vastaamalla tutkimuskysymykseen: 

 Millainen vaikutus ESG-luokituksella on yrityksen markkina-arvoon? 

Jotta tutkimusongelmaan voidaan luotettavasti ja kattavasti vastata, voidaan tutkielmalle 

esittää seuraava alatutkimusongelma: 

 Millainen vaikutus ESG:n osa-alueilla on yrityksen markkina-arvoon? 

Alatutkimusongelman pohjalta tulevat huomioiduksi myös ESG-luokituksen osatekijät, 

joihin päätutkimusongelma yksin ei pysty vastaamaan. Lisäksi alatutkimusongelman 

pohjalta pyritään kokonaisvaltaisemmin ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

vastuullisuusluokituksen ja markkina-arvon väliseen yhteyteen. ESG-luokituksen lisäksi 

yrityksen markkina-arvoon vaikuttavia tekijöitä on luonnollisesti useita, mutta niiden 

vaikutusta tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan soveltuvin osin. Tutkimusongelmia 

lähestytään neljän tutkimushypoteesin kautta, jotka johdetaan teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta.  

Tutkimuksen metodologisena ongelmakohtana voidaan pitää saatujen tulosten laadullista 

vertailtavuutta, sillä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ESG-luokitukset saattavat 

poiketa merkittävästi eri palveluntarjoajien kesken (ks. esim. Berg ym. 2020; 

Gyönyörová ym. 2021). Poikkeavuudet johtuvat pitkälti siitä, että palveluntarjoajat 

huomioivat pisteytyksissään eri tekijöitä ja erilaisilla painotuksilla. Esimerkiksi Berg ym. 

(2020, 44) tulokset osoittavat kuuden eri palveluntarjoajan luokitusten välisen 

korrelaation olevan keskimäärin 0,54. Tässä tutkimuksessa vertailtavuutta pyritään 

kontrolloimaan hyödyntämällä Refinitivin Eikon-tietokannan tarjoamia 

vastuullisuusluokituksia, sillä se on aiempiin vastaaviin tutkimuksiin viitaten käytetyin ja 
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monipuolisin ESG-dataa tarjoava tietolähde (ks. esim. Halbritter & Dorfleitner 2015; 

Filippou & Taylor 2021).  

1.3 Tutkielman metodologiset valinnat 

Tutkimusmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen päätyyppiin, laadulliseen eli 

kvalitatiiviseen tutkimukseen sekä määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ollaan tyypillisesti kiinnostuneita eri tekijöiden välisistä 

yhteyksistä ja riippuvuuksista sekä numeerisiin tuloksiin perustuvasta ilmiön 

selittämisestä. Kvantitatiiviseen menetelmäsuuntaukseen sisältyy runsaasti erilaisia 

laskennallisia ja tilastollisia analyysimenetelmiä, joille ominaista ovat aineistopohjaisuus 

ja muuttujakeskeisyys. (Goertzen 2017, 12–13; Tähtinen ym. 2020, 11.) Tämä tutkielma 

kuuluu kvantitatiiviseen menetelmäsuuntaukseen, sillä se tarkastelee tutkimuksen 

kohteena olevien ilmiöiden esiintymistä numeerisen aineiston pohjalta. Tutkimusotteen 

tavoin myös muut tutkielmassa esitetyt metodologiset valinnat perustuvat 

lähtökohtaisesti siihen, millaista tietoa pää- ja alatutkimusongelmien ratkaisemiseksi 

tarvitaan. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ESG-luokituksen ja markkina-arvon välistä 

yhteyttä, joten tutkielmalle asetetut tutkimusongelmat ohjaavat hyödyntämään aineiston 

analysoimisessa määrällistä menetelmää. Myös aiheeseen kytkeytyvä akateeminen 

kirjallisuus puoltaa määrällisen tutkimusmetodin hyödyntämistä.  

Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu pääosin aiempiin kansainvälisiin 

tutkimuksiin ja teorioihin, minkä lisäksi tuoreimpia eurooppalaisia tutkimuksia 

hyödynnetään soveltuvin osin metodologisten valintojen tukena. Tutkielman empiirinen 

osio puolestaan rakentuu aiemman akateemisen kirjallisuuden pohjalta ja pyrkii 

testaamaan teoreettisen viitekehyksen asettamia hypoteeseja. Empiirinen tutkimus 

toteutetaan lineaarisella regressioanalyysilla SPSS 27 -tilastointiohjelmalla, jonka avulla 

selvitetään usean selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan. Aiempia 

tutkimuksia mukaillen regressioanalyysi on toteutettu PNS-menetelmällä (engl. OLS-

method), ja sen avulla on pyritty löytämään vastaukset tutkielmalle asetettuihin 

tutkimusongelmiin. Päätutkimusongelman mukaisesti monimuuttujaregressiomallin 

muuttujiksi ovat valikoituneet yrityksen ESG-luokitus ja markkina-arvoa kuvaava 

Tobinin Q. Varsinaisten tutkittavien muuttujien lisäksi regressiomalleihin sisällytetään 

myös kontrollimuuttujia, jolloin muiden markkina-arvoon vaikuttavien tekijöiden 

vaikutus saadaan eristettyä pois (Ketokivi 2015, 158–159).  
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Keskeisimpänä haasteena tilastollisen tutkimuksen argumentoinnissa on, että muuttujien 

väliset mekanismit voidaan tavoittaa empiirisellä tarkastelulla ainoastaan osittain ja 

toisinaan hyvinkin rajallisesti. Tilastollisen analyysin keinoin on mahdollista tarkastella 

muuttujien välistä tilastollista yhteyttä, mutta itse mekanismeja ei useinkaan pystytä 

osoittamaan vaan ne tuotetaan tulkitsemalla. Tulkinta voi olla ongelmallista etenkin 

silloin, kun tilastollinen analyysi perustuu kokeellisen aineiston sijasta 

havaintoaineistoon, koska tutkijalla ei ole välttämättä edes mahdollisuutta tietää 

tilastolliseen vaihteluun vaikuttavia mekanismeja. (Ketokivi 2015, 46.) Edellä kuvattujen 

haasteiden vuoksi tutkielmassa kiinnitetään erityistä huomiota ESG-luokitusten ja 

markkina-arvon välisen yhteyden laatuun. Tutkielman tarkoitus ei kuitenkaan ole pyrkiä 

selittämään, millaisilla mekanismeilla ESG-luokituksen muutos välittyy mahdollisen 

markkina-arvon muutokseen. 

Tutkimuksen ESG-datan hankkimiseksi hyödynnetään Refinitivin Eikon-tietokannan 

tarjoamia luokituksia, sillä se on yksi kattavimmista ja akateemisessa kirjallisuudessa 

eniten käytetyistä ESG-tietokannoista kattaen yli 70 % globaaleista markkinoista 

(Halbritter & Dorfleitner 2015, 26). Myös tutkielman taloudelliset tiedot noudetaan 

Refinitivin tietokannasta, sillä se tarjoaa ajallisesti kattavan määrän yhtiö- ja 

vuosikohtaista tietoa vuodesta 2002 lähtien. Tämän tutkimuksen tarkasteluajanjakso 

ajoittuu vuosille 2010–2019, missä kunkin tutkimukseen valitun yrityksen vuosittaiset 

ESG-pisteet ja markkina-arvostukset on kerätty tietokannasta. Tutkimuksessa 

tarkasteltava aikaväli on valittu suhteellisen pitkäksi, sillä aiempien tutkimusten 

perusteella on saatu näyttöä siitä, että vastuullisuustekijät vaikuttavat taloudelliseen 

suorituskykyyn viiveellä (ks. esim. Moneva & Ortas 2010; Derwall ym. 2011). Myös 

Atanin ym. (2018) tutkimus osoittaa, että muuttujien välisen yhteyden havaitsemiseksi 

tutkimuksessa on perusteltua hyödyntää pidempää aikaväliä. 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma jakautuu kuuteen päälukuun. Tutkielma alkaa johdantoluvusta, jonka tarkoitus 

on taustoittaa tutkielman aihetta ja perustella aiheen merkityksellisyys. Ensimmäisessä 

luvussa kuvataan myös tutkielman metodologiset valinnat sekä perehdytään 

tutkimuskysymyksiin ja mahdollisiin metodologisiin ongelmakohtiin. Toinen ja kolmas 

luku käsittelevät tutkielman kannalta olennaisten käsitteiden määrittelyä ja muodostavat 

tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen 
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rakentaminen aloitetaan yhteiskuntavastuuta käsittelevällä luvulla, jossa käydään läpi 

aiheeseen kytkeytyvää teoriaa ja terminologiaa, ja taustoitetaan organisaatioiden 

käyttäytymistä ja motiiveja vastuulliselle liiketoiminnalle. Lisäksi luvussa arvioidaan 

vastuullisuusraporttien ja -mittareiden luotettavuutta. Teoreettisen viitekehyksen 

rakentaminen jatkuu kolmannessa pääluvussa, jossa tarkastellaan yrityksen 

yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suoriutumisen välistä yhteyttä aiemmissa 

tutkimuksissa. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta johdetaan lopuksi tämän tutkielman 

hypoteesit.  

Luvut neljä ja viisi muodostavat tutkielman empiirisen osion. Neljännessä pääluvussa 

kuvataan tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä sekä pohditaan tilastollisiin 

menetelmiin liittyviä oletuksia ja rajoitteita. Viides pääluku esittelee ja analysoi 

empiirisen tutkimuksen tulokset, ja peilaa tuloksia teorian pohjalta asetettuihin 

hypoteeseihin. Viidennessä luvussa arvioidaan lisäksi tulosten luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä. Kuudennessa ja samalla viimeisessä pääluvussa nivotaan tutkielman 

päätelmät yhteen ja päätetään tutkielma johtopäätöksiin. Lisäksi luvussa vastataan 

tutkielmalle asetettuihin tutkimusongelmiin ja pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 
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2 YHTEISKUNTAVASTUU  

2.1 Yhteiskuntavastuun tausta ja terminologia 

Yhteiskuntavastuun ja vastuullisen sijoittamisen kehitys on ollut merkittävää viime 

vuosikymmenten aikana, mikä on osaltaan johtanut lukuisten lähikäsitteiden ja 

lyhenteiden sekä niitä koskevien määritelmien syntyyn. Samaan aikaan aiheeseen 

liitännäisiä termejä (esim. vastuullisuus, kestävä kehitys ja yritysetiikka) on käytetty 

keskenään vaihtokelpoisesti, eikä tutkijoiden tai muiden markkinatoimijoiden 

keskuudessa ole vielä toistaiseksi vakiintunut yhteistä terminologiaa. Yleisesti ottaen 

yhteiskuntavastuussa on kuitenkin kyse siitä, että yritykset huomioivat liiketoimintansa 

taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset yhteiskunnalle sekä muille 

sidosryhmille. Näin ajateltuna vastuu ulottuu kaikkiin yrityksen sidosryhmiin, joihin sen 

toimet tai päätöksenteko joko suoraan tai välillisesti voivat vaikuttaa. (Carroll & Brown 

2018, 40–43; Juutinen 2016, 26.) 

Yhteiskuntavastuu on sen kehitysvaiheesta riippuen määritelty monella tapaa – toisinaan 

laaja-alaisesti ja toisinaan kapea-alaisesti. Alun perin käsitteen ymmärrettiin viittaavan 

pitkälti yritystoiminnan negatiivisten vaikutusten vähentämiseen, mutta näkemyksen on 

sittemmin ajateltu merkitsevän laajemmin yhteiskunnan hyväksi toimimista (Schwartz & 

Carroll 2009, 156). Vaikka yhteiskuntavastuun juuret asettuvat 1930- ja 1940-luvuille, 

voidaan varsinaisena alkusysäyksenä sen modernille ilmentymälle pitää 1950-lukua, 

jolloin Howard R. Bowen julkaisi teoksen Social Responsibilities of the Businessman (ks. 

esim. Fulton ym. 2012, 24; Carroll 1999, 269). Bowenin teos (1953) juonsi juurensa 

ajatuksesta, jonka mukaan yrityksillä oli yhteiskunnallista vaikutusvaltaa, ja sen myötä 

olennaiseksi kysymykseksi muodostui yritysjohtajien vastuun määrittely.  

1960-luvulla yhteiskuntavastuun määritelmät laajenivat edelleen. Yhtenä 

merkittävämpänä vaikuttajana tuona aikana voidaan pitää Keith Davisia, joka määritteli 

yhteiskuntavastuun tarkoittavan sellaisia liikemiesten päätöksiä ja tekoja, jotka ylittävät 

ainakin osittain yrityksen taloudelliset ja tekniset intressit. Hän nosti myös ensimmäisenä 

keskusteluun ajatuksen siitä, että yhteiskunnallisesti vastuulliset päätökset voivat pitkällä 

aikavälillä tuoda yrityksille taloudellista hyötyä. (Davis 1960, 70.) 1970- ja 1980-luvulla 

empiiriset tutkimukset aiheen ympärillä lisääntyivät, ja tutkijat alkoivat kiinnittämään 

teoreettisen vastuunkannon sijasta enemmän huomiota yritysten käytännön toimiin 

yhteiskuntavastuun edistämiseksi. Samoihin aikoihin yhteiskuntavastuun määritelmät 
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vähenivät ja tutkimuskenttä jakautui vaihtoehtoisiin teemoihin, kuten 

liiketoimintaetiikkaan, sidosryhmäteoriaan sekä yhteiskuntavastuun ja taloudellisen 

kannattavuuden väliseen suhteeseen. (Carroll & Brown 2018, 45.)  

Myöhemmin esitettyjä määritelmiä voidaan luonnehtia selvästi aiempaa kattavammiksi. 

Esimerkiksi Davis (1973, 312) laajensi yhteiskuntavastuuta koskevaa määritelmää ja 

esitti, että yrityksen tulisi harkita asioita, jotka ylittävät sen taloudelliset, tekniset ja 

oikeudelliset intressit sekä pyrkiä toiminnallaan vastaamaan niihin. Hänen mukaansa 

yritys ei toimi vastuullisesti, mikäli se täyttää ainoastaan sille asetetut minimivaatimukset. 

Carrollin (1979, 499) näkemyksen mukaan taloudellisten ja oikeudellisten 

velvollisuuksien lisäksi yhteiskuntavastuun tulee ottaa laajemmin huomioon yrityksen 

velvoitteet yhteiskuntaa kohtaan, mikä kattaa myös eettiset ja harkinnanvaraiset vastuut. 

Carroll (1991, 42) on myöhemmin määritellyt harkinnanvaraisen vastuun tarkoittavan 

filantrooppista vastuuta, mikä viittaa yrityksen vastuuseen toimia yhteiskunnan hyväksi 

tukemalla esimerkiksi humanitäärisiä toimia. Matten ja Moon (2008, 405) puolestaan 

määrittelevät yhteiskuntavastuun yrityksen käytänteiksi ja toimintaperiaatteiksi, jotka 

ilmentävät sen sitoutuneisuutta laajemmin yhteiskunnalliseen hyvään. Tutkijat kuitenkin 

korostavat, että vastuun tarkka ilmenemismuoto on aina viimekädessä yrityksen itsensä 

päätettävissä, eikä yleisluontoista määritelmää siksi voida esittää. 

Yhteiskuntavastuulle on historian saatossa esitetty lukuisia määritelmiä, mikä ilmentää 

sen usein monitulkintaista luonnetta. Esimerkiksi Carroll (1999) on artikkelissaan 

käsitellyt 25 erilaista määritelmää, jotka polveutuvat aiemmasta yhteiskuntavastuuta 

käsittelevästä akateemisesta kirjallisuudesta. Lisäksi Carroll (1999, 292) esittää, että 

yhteiskuntavastuu voidaan nähdä ydinkäsitteenä lukuisille muille temaattisille 

viitekehyksille. Dahlsrud (2008) puolestaan on löytänyt ja analysoinut tutkimuksessaan 

37 erilaista määritelmää, ja jaotellut ne piirteiden mukaan viiteen eri kategoriaan; 

ympäristöllinen, yhteiskunnallinen, taloudellinen, sidosryhmä ja vapaaehtoisuus. 

Yhteiskuntavastuuta voidaan tutkijan (2008, 2) mukaan pitää sosiaalisena konstruktiona, 

minkä vuoksi universaalia määritelmää ei voida esittää. Tutkimustulokset kuitenkin 

osoittavat, että Euroopan komission esittämä määritelmä on kansainvälisesti laajimmin 

omaksuttu. Sen mukaan yhteiskuntavastuussa on kyse siitä, että yritykset vapaaehtoisesti 

integroivat sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat osaksi liiketoimintaansa, jolloin ne 

toimivat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. (Dahlsrud 2008, 7.) 
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Yhteiskuntavastuun lukuisten määritelmien ansiosta aihetta on onnistuttu kuvaamaan 

laaja-alaisesti. Määrittelyä tärkeämpänä on kuitenkin pidetty sitä, miten 

yhteiskuntavastuu toteutuu käytännössä ja miten yritykset voivat huomioida sen 

liiketoimintastrategioita implementoidessaan (Epstein ym. 2018, 40; Carrol & Brown 

2018, 63). Epsteinin ym. (2018, 40) mukaan lukuisat eri määritelmät ja lähestymistavat 

voivat osaltaan vaikeuttaa vastuunäkökulmien toteutumista käytännössä, jolloin 

yhteiskuntavastuuta ei onnistuta toteuttamaan täysimääräisesti osana yrityksen 

liiketoimintastrategiaa. Osasyynä määrittelyn haastavuuteen voidaan pitää maiden välisiä 

sosiaalisia, poliittisia ja institutionaalisia eroavaisuuksia, mikä on viimekädessä johtanut 

siihen, että yhteiskuntavastuu on ilmennyt kontekstista riippuen eri tavoin (Jamali & 

Carroll 2017, 321). Esimerkiksi liberaalimman markkinatalouden johdosta 

yhdysvaltalaisissa yrityksissä on suhtauduttu vastuuasioihin avoimemmin kuin 

eurooppalaisissa vastineissa, ja yhteiskuntavastuun on nähty korostavan 

osakkeenomistajien arvon luomista. Euroopassa yhteiskuntavastuun on puolestaan 

ajateltu käsittävän laajemmin myös muut yrityksen sidosryhmät, kuten työntekijät ja 

asiakkaat. (Matten & Moon 2008, 411, 417; Jamali & Karam 2018, 34.)  

Määritelmien ohella myös yhteiskuntavastuuta kuvaavaa terminologia on muovautunut 

vuosien saatossa, ja termejä on käytetty kontekstista riippuen keskenään 

vaihtokelpoisesti. Tämä on johtunut pitkälti siitä, että mikään yksittäinen termi ei ole 

sellaisenaan soveltunut kaikkiin mahdollisiin asiayhteyksiin. (Baden & Harwood 2013, 

624–625.) Tyypillisimmin yhteiskuntavastuuta käsittelevässä kirjallisuudessa 

yhteiskuntavastuun synonyymina käytetään termejä yritysvastuullisuus (engl. corporate 

responsibility) ja yrityksen kestävä liiketoiminta (engl. corporate sustainability) (Kraus 

& Brtitzelmaier 2012, 282). Juutisen (2016, 24–25) mukaan esimerkiksi yritysvastuulla 

on haluttu korostaa juuri yritysten vastuuta omasta toiminnastaan ottamatta kantaa 

yhteiskunnan asettamiin odotuksiin. Muita yhteiskuntavastuun sijasta käytettyjä tai siihen 

läheisesti liitännäisiä termejä ovat muun muassa vastuullisuus (engl. sustainability), 

yritysetiikka (engl. business ethics), sidosryhmien hallinta (engl. stakeholder 

management), hyvä yrityskansalaisuus (engl. corporate citizenship) sekä 

yleishyödyllinen liiketoiminta (engl. purpose-driven business). Tutkielman kannalta 

keskeinen termi ESG puolestaan edustaa tuoreempaa suuntausta, ja on omaksuttu etenkin 

sijoittajayhteisöjen keskuudessa viittaamaan yhteiskuntavastuun mittaamiseen (Juutinen 
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2016, 95). Painotuseroistaan huolimatta kunkin käsitteen taustalla on ajatus vastuullisesta 

yritystoiminnasta yhteiskunnan hyväksi.  (Carroll & Brown 2018, 39.) 

2.2 Yhteiskuntavastuun teoreettiset näkökulmat 

Yhteiskuntavastuuta käsittelevä kirjallisuus on vuosien varrella pyrkinyt selittämään 

useiden teoreettisten näkökulmien kautta organisaatioiden käyttäytymistä ja motiiveja 

vastuulliselle liiketoiminnalle. Teoriat voidaan karkeasti luokitella taloudellisiin 

teorioihin sekä sosiaalisiin ja poliittisiin teorioihin. Taloudelliset teoriat, kuten 

agenttiteoria, huomioivat ainoastaan yhteiskuntavastuun taloudelliset näkökulmat, 

eivätkä tarkastele osakkeenomistajien tai sijoittajien lisäksi juuri muita yrityksen 

sidosryhmiä. Sosiaaliset ja poliittiset teoriat, kuten legitimiteetti-, sidosryhmä- ja 

institutionaalinen teoria puolestaan ottavat laajemmin huomioon myös yrityksen muut 

sidosryhmät, ja näin ollen auttavat kokonaisvaltaisemmin ymmärtämään yritysten 

yhteiskuntavastuukäytäntöjä. (Fernando & Lawrence 2014, 151.) Vaikka teoriat eivät ole 

täysin vakiintuneita ja niitä kehitetään edelleen, voi teorioiden tarkastelu auttaa 

ymmärtämään myös vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueiden ja taloudellisen 

suorituskyvyn välistä yhteyttä (O’Donovan 2002, 345).  

2.2.1 Legitimiteettiteoria 

Legitimiteettiteoriaa voidaan pitää yhtenä tunnetuimmista teorioista liittyen yritysten 

vapaaehtoiseen ympäristölliseen ja sosiaaliseen raportointiin (ks. esim. Deegan 2002; 

Mousa & Hassan 2015). Teorian keskiössä on organisatorisen legitimiteetin käsite, joka 

Parsonsin (1960, 175) mukaan tarkoittaa toiminnan arvioimista suhteessa yhteiskunnassa 

kulloinkin vallalla oleviin arvoihin. Määritelmän perusteella legitimiteetti tarkoittaa siis 

yhdenmukaisuutta yrityksen ja yhteisön arvojärjestelmien välillä. Suchman (1995, 574) 

puolestaan määrittelee legitimiteetin käsitykseksi tai oletukseksi siitä, että yrityksen 

toiminta on toivottavaa, kunnollista sekä yhteisön arvojen, normien, uskomusten ja 

muiden määritelmien mukaisesti asianmukaista ja hyväksyttävää. Määritelmä korostaa 

käsitteen subjektiivista luonnetta, sillä sen mukaan legitimiteetti muodostuu 

pohjimmiltaan yrityksen sidosryhmien peilatessa yrityksen toimintaa vallitsevaan 

sosiaaliseen ympäristöön. Vastaavasti myös yrityksen toimet legitimiteetin 

saavuttamiseksi perustuvat johdon subjektiivisiin käsityksiin sidosryhmien odotuksista. 

Teorian kannalta onkin huomionarvoista, että odotukset ja normit eivät ole pysyviä vaan 
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muuttuvat ajan saatossa. Yritysten tulee siis jatkuvasti pyrkiä mukautumaan yhteisön 

odotuksiin. (Brown & Deegan 1998, 23.) 

Legitimiteettiteorian mukaan yritykset tavoittelevat oikeutusta eli legitimiteettiä 

toiminnalleen ja olemassaololleen pyrkimällä osoittamaan toimivansa sidosryhmien 

normien ja odotusten mukaisesti. Ilman sidosryhmien suomaa oikeutusta yritysten 

toiminta ei ole legitimiteettiteorian näkökulmasta mahdollista tai ainakaan pitkällä 

aikavälillä kestävää. (Deegan 2002, 293.) Brownin ja Deeganin (1998, 22) mukaan 

yrityksiä jopa rangaistaan, mikäli ne eivät toimi yhteisön odotusten mukaisesti. Tämä voi 

ilmetä esimerkiksi hyödykkeiden kysynnän vähenemisenä, työvoiman hankkimisen 

vaikeutumisena tai rahoituksen loppumisena. Toiminnan jatkuminen voi vaikeutua myös 

muista syistä, kuten lainsäädännöllisten muutosten tai verotuksen kiristymisen johdosta. 

Toimien tarkoitus on ohjata yhteiskunnan silmissä vääriin toimivaa yritystä muuttamaan 

toimintaansa sosiaalisesti hyväksyttävämpään suuntaan (Brown & Deegan 1998, 22). 

Legitimiteetti toimii myös toiseen suuntaan, sillä yhteisön odotusten mukaisesti toimiva 

yritys nähdään tyypillisesti arvokkaammaksi ja luotettavammaksi, minkä lisäksi sen 

toimintaa uskotaan voitavan ennakoida paremmin (Suchman 1995, 575). 

Legitimoinnin muodot ja menetelmät vaihtelevat sen mukaan, pyrkiikö yritys toimillaan 

mukautumaan yhteisön odotuksiin vai muuttamaan vallitsevia käsityksiä omia arvojaan 

vastaaviksi (O’Donovan 2002, 345). Menetelmät voivat vaihdella myös sen mukaan, 

pyrkiikö yritys saavuttamaan legitimiteetin, ylläpitämään nykyistä vai korjaamaan 

menetettyä legitimiteettiä. Legitimiteetin ylläpitämistä pidetään yleisesti ottaen 

helpompana kuin sen hankkimista tai korjaamista. Sidosryhmien odotusten alati 

muuttuessa, yrityksen tulee kuitenkin jatkuvasti pysyä vastaanottavaisina yhteisön 

odotusten suhteen. Joidenkin näkemysten mukaan legitimointia tarvitaan myös silloin, 

kun yhteisön arvot ja odotukset ovat pysyneet muuttumattomina, sillä yrityksen tulisi 

tällöin pystyä osoittamaan myös sen toiminnan ja arvojen pysyneen muuttumattomina. 

(Suchman 1995, 586, 593–595.) 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että julkinen tiedonanto ja vapaaehtoinen raportointi 

ovat yritysten ensisijaisia keinoja niiden pyrkiessä legitimoimaan eli oikeuttamaan 

toimintaansa ja turvaamaan toiminnan jatkuvuuden osana yhteiskuntaa (ks. esim. Deegan 

& Rankin 1996, 53; Milne & Patten 2002, 373). Esimerkiksi vuosikertomukset ja muut 

yrityksen julkaisemat raportit ovat keinoja osoittaa, että yritys toimii sidosryhmien 
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odotusten mukaisesti, mutta vaihtoehtoisesti niiden avulla voidaan myös pyrkiä 

muuttamaan yhteisön käsityksiä yrityksestä (Deegan ym. 2002, 320). O’Dwyer (2002, 

409) kuitenkin esittää, että legitimiteetin säilyttämisestä on tullut yhä haastavampaa 

liiketoimintaympäristön globalisoitumisen myötä, sillä yhteiskunnalliset arvot ovat hyvin 

hajautuneita, ja kaikkia sidosryhmiä tyydyttäviä raportointiratkaisuja on yhä 

haastavampaa löytää. 

2.2.2 Sidosryhmäteoria 

Sidosryhmäteoria tarjoaa legitimiteettiteoriaa tuoreemman näkemyksen organisaatioiden 

motiiveille harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Sidosryhmäteoria on saanut alkunsa jo 

1960-luvulla, mutta vasta 1980-luvun puolivälissä se nousi suuremman yleisön 

tietoisuuteen Edward Freemanin teoksen ”Strategic management: a Stakeholder 

approach” seurauksena (Fernando & Lawrence 2014, 157). Tunnetussa teoksessaan 

Freeman (1984) esitti, että yrityksen tulisi luoda arvoa osakkeenomistajien lisäksi myös 

kaikille sen muille sidosryhmille. Laajasti määriteltynä sidosryhmillä on 

sidosryhmäteoriassa tyypillisesti viitattu kaikkiin niihin tahoihin, jotka ovat kykeneviä 

vaikuttamaan organisaation toimintaan tai joihin organisaatio voi itse omalla 

toiminnallaan vaikuttaa. Näkökulma huomioi siis osakkeenomistajien lisäksi myös muun 

muassa yrityksen asiakkaat, henkilöstön, alihankkijat, kilpailijat, rahoittajat sekä 

tiedotusvälineet. (Carroll & Näsi 2016, 72.) 

Sidosryhmäteoria korostaa organisaation ja sidosryhmien suhdetta, ja esittää, että 

organisaation kyky tuottaa kestävää kasvua määräytyy sen suhteiden perusteella 

sidosryhmiinsä. Useimmista muista taloudellisista teorioista poiketen, sidosryhmäteoria 

ei näe organisaatiota ainoastaan omistajien varallisuuden maksimoinnin välineeksi, vaan 

sen velvollisuuksiin lukeutuvat myös tuottojen optimointi pitkällä tähtäimellä sekä 

kasvun ja jatkuvuuden turvaaminen. (Takala 2000, 594.) Toimiakseen tehokkaasti, 

yrityksen tulisi teorian mukaan huomioida kaikki sellaiset sidosryhmät, jotka voivat 

vaikuttaa sen tavoitteiden saavuttamiseen tai joihin yrityksen tavoitteiden saavuttaminen 

voi vaikuttaa (Freeman 1999, 234). Myös Minutolo ym. (2019, 1085) ovat yhtä mieltä 

siitä, että mitä paremmin yritys hoitaa suhteita sidosryhmiinsä sitä paremmin yritys 

taloudellisesti suoriutuu. 

Yritysten sidosryhmäsuhteita tarkastelevien tutkimusten suuresta määrästä huolimatta 

huomiota ei ole juurikaan kiinnitetty siihen, kuinka sidosryhmien huomioonottaminen 
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johtaa taloudellisen suorituskyvyn kasvuun. Vallitsevat käsitykset perustuvat ajatukseen, 

jonka mukaan sidosryhmäsuhteistaan huolehtiva yritys näyttäytyy luotettavampana 

kumppanina sidosryhmien silmissä, jolloin ne ovat halukkaampia jakamaan 

luottamuksellista tietoa yritykselle. Saatua informaatiota puolestaan voidaan hyödyntää 

arvonluonnin edistämiseen, edellyttäen kuitenkin, että yritys tunnistaa oleellisen tiedon 

arvon ja osaa soveltaa sitä liiketoimintaprosesseissaan. Tiedon jakamiseen liittyy 

kuitenkin usein oletus vastavuoroisuudesta eli siitä, että myös sidosryhmä hyötyy 

mahdollisesta arvonluonnista. (Harrisonin ym. 2010, 59–63, 70.)  

Sidosryhmäteoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa sen yhdeksi keskeiseksi haasteeksi on 

tunnistettu se, miten sidosryhmien keskenään erilaisiin odotuksiin kyetään vastaamaan 

tasapuolisesti. Yrityksen johdon tulisi pystyä takaamaan, että kaikkien sidosryhmien 

oikeudet toteutuvat reilulla ja kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla (Yamak & Süer 

2005, 113). Esimerkiksi Jensen (2009, 2) kuitenkin näkee, että pyrkimys tyydyttää kunkin 

sidosryhmän tarpeet tasapuolisesti altistaa yrityksen konflikteille ja voi lopulta johtaa 

kilpailukyvyn heikkenemiseen. Toinen keskustelua herättänyt aihe teorian ympärillä on 

liittynyt siihen, missä määrin yrityksen tulisi allokoida resurssejaan yli sen, mikä on 

välttämätöntä (ts. minimivaatimus) keskinäisten sidosryhmäsuhteiden säilyttämiseksi. 

Harrisonin ym. (2010, 69) mukaan yrityksen tulisi aina tapauskohtaisesti arvioida, 

ylittääkö sidosryhmäsuhteiden johtamisesta saatu hyöty siihen käytetyt kustannukset. 

Jensen (2009, 16) huomauttaa, että luodun arvon mittaamiseksi tulee tarkastella yrityksen 

markkina-arvoa pitkällä tähtäimellä. 

Vaikka sidosryhmäteoria painottaa organisaation sidosryhmien merkitystä, pidetään sen 

päätavoitteena yleisesti voiton maksimointia (Jensen 2009, 16). Organisaation toiminta 

ei voi kuitenkaan pitkällä tähtäimellä olla menestyksekästä ja omistaja-arvoa kasvattavaa, 

mikäli organisaatio jättää sidosryhmänsä huomiotta tai ei muuten huolehdi 

sidosryhmäsuhteistaan. Teorian mukaan minkään yksittäisen sidosryhmän, kuten 

osakkeenomistajien, etu ei saa myöskään mennä yhteiskunnallisen edun edelle. (Alam 

2006, 268.) Sidosryhmäteoriaa voidaan pitää tutkielman yhtenä keskeisimpänä 

teoreettisena viitekehyksenä, sillä myös tutkielmassa myöhemmin esitetyt hypoteesit 

olettavat hyvien sidosryhmäsuhteiden olevan merkittävä tekijä korkeamman markkina-

arvon saavuttamiseksi. Tämä on linjassa myös aiempien tutkimusten kanssa, jotka 

ehdottavat, että hyvät sidosryhmäsuhteet ovat merkittävä kilpailuedun lähde (Harrison 

ym. 2010, 61). 
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2.2.3 Institutionaalinen teoria 

Institutionaalinen teoria tarkastelee eri organisaatiomuotoja ja pyrkii selittämään, miten 

ulkopuoliset voimat vaikuttavat organisaatioihin ja niiden omaksumiin 

yhteiskuntavastuukäytäntöihin. Teorian mukaan organisaatiot toimivat normien, arvojen 

ja omien uskomustensa puitteissa siitä, mikä on asianmukaista ja hyväksyttävää 

taloudellista käyttäytymistä. Teoria olettaa lisäksi, että organisaatiot vastaavat ympäristön 

paineisiin omaksumalla sellaiset käytännöt ja toimintamallit, jotka ovat sosiaalisesti 

hyväksyttyjä. (Carpenter & Feroz 2001, 569; Fernando & Lawrence 2014, 162.) 

Oliver (1991, 174) esittää, että organisaation taloudellinen suoriutuminen ei riipu 

ainoastaan sen toiminnan tehokkuudesta, vaan myös organisaation kyvystä sopeutua 

institutionaaliseen ympäristöön. Institutionaalinen ympäristö voi ajan kuluessa haastaa 

organisaation nykyisiä liiketoimintamalleja, jolloin se voi joutua tekemään 

kompromisseja sen suhteen, tulisiko sen mukautua ulkopuoliseen paineeseen vai pyrkiä 

vastustamaan sitä. Tutkija korostaa, että mukautuminen ei aina ole välttämätöntä, mikäli 

organisaatio haluaa turvata liiketoiminnan jatkuvuuden pitkällä aikavälillä, sillä se voi 

joissain tilanteissa johtaa rakenteelliseen ja menetelmälliseen jäykkyyteen. Toisaalta 

vastarinta voi puolestaan johtaa organisaation legitimiteetin sekä yhteiskunnallisen 

suosion ja tuen laskuun. (Oliver 1991, 174–175.)  

Institutionaalisen teorian mukaan samalla toimialalla toimivien organisaatioiden on 

taipumus muuttua ajan myötä keskenään samankaltaisiksi (Fernando & Lawrence 2014, 

163–164). DiMaggion ja Powellin (1983, 147) mukaan asiaa voidaan selittää kolmen 

isomorfismin eli yhdenmukaistumista kuvaavan prosessin kautta: normatiivinen, 

jäljittelevä ja pakottava. Normatiivisesta isomorfismista on kyse silloin, kun yritykset 

omaksuvat samat institutionaaliset käytänteet pyrkiessään noudattamaan yleisesti 

hyväksyttyjä sosiaalisia normeja ja uskomuksia. Sopeutuessaan yhteiskunnan normeihin 

ja uskomuksiin organisaatiot saavuttavat sidosryhmien suoman legitimiteetin ja pääsyn 

yhteiskunnan tarjoamiin resursseihin. Normatiivisen isomorfismin lisäksi 

yhdenmukaistuminen voi olla seurausta myös samalla alalla toimivien organisaatioiden 

toimintatapojen jäljittelystä tai vaikutusvaltaisten sidosryhmien painostuksesta toimia 

yhteiskunnan hyväksi. (DiMaggio & Powell 1983, 150; Fernando & Lawrence 2014; 

165.) DiMaggio ja Powell (1983, 153) kuitenkin huomauttavat, että samankaltaisten 
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organisaatiorakenteiden ja johtamiskäytänteiden omaksuminen ei välttämättä johda 

toiminnan tehostumiseen, saati ole tarpeellista yritykselle.  

Matten ja Moon (2008, 406) esittävät, että yhteiskuntavastuun maakohtaiset erot ovat 

pääosin seurausta monista historian saatossa juurtuneista institutionaalisista käytänteistä, 

joiden myötä yritykset samalla maantieteellisellä alueella ovat alkaneet muistuttaa 

toisiaan. Esimerkiksi Campbell (2007) on tutkinut institutionaalisen teorian pohjalta 

tekijöitä, joiden avulla voidaan selittää, miksi yritykset eri maissa omaksuvat erilaiset 

yhteiskuntavastuukäytänteet. Hänen mukaansa yritykset ovat taipuvaisempia toimimaan 

vastuullisesti maissa, joissa niiden toimintaa on valvottu ja ohjattu laein. Vastuullinen 

toiminta on myös tyypillistä maissa, joissa yritykset kuuluvat työnantajajärjestöihin tai 

toimivat muuten säännöllisesti yhteistyössä muiden yritysten kanssa. 

Työnantajajärjestöjen ohella myös muun muassa kansalaisjärjestöjen, institutionaalisten 

sijoittajien ja lehdistön vaikutusvallan sekä valvonnan on havaittu lisäävän yritysten 

vastuullista toimintaa. Tutkijan mukaan yhteiskuntavastuukäytänteiden omaksuminen on 

seurausta normatiivisen ilmapiirin vakiintumisesta. Myös jatkuva vuoropuhelu 

ammattiliittojen, työntekijöiden, paikallisryhmien ja sijoittajien kanssa voi haastaa 

yritysten olemassa olevia liiketoimintamalleja, jolloin ne todennäköisemmin mukauttavat 

toimintaansa yhteiskunnallisesti kestävämpään suuntaan. (Campbell 2007, 955–960.) 

Institutionaalinen teoria on tutkimuksen kannalta keskeinen teoria kahdesta syystä. 

Ensiksi se auttaa ymmärtämään, miten ulkopuoliset toimijat vaikuttavat organisaatioihin 

ja niiden omaksumiin yhteiskuntavastuukäytäntöihin. Tämä on erityisen mielenkiintoista 

etenkin pohjoismaisessa kontekstissa, sillä kukin maa tarjoaa yhteiskuntavastuun 

kannalta suotuisan ilmapiirin, mikä erottaa ne lähes kaikista muista maista; valtiollisen 

sääntelyn, aktiiviset työnantaja- ja ammattijärjestöt, lehdistönvapauden sekä suhteellisen 

hyvät vuorovaikutusmahdollisuudet yritysten ja sijoittajien välillä (Carson ym. 2015, 29). 

Toiseksi institutionaalisen teorian pohjalta voidaan kokonaisvaltaisemmin arvioida niitä 

tekijöitä, jotka ovat aiemmassa yhteiskuntavastuuta ja yrityksen taloudellista 

suoriutumista käsittelevässä kirjallisuudessa johtaneet eriäviin tutkimustuloksiin 

erilaisissa maantieteellisissä ympäristöissä (ks. esim. Yoon ym. 2018; Atan ym. 2018; 

Miralles-Quirós ym. 2018). 
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2.3 Yhteiskuntavastuun mittaaminen ja mittareiden luotettavuus 

Yhteiskuntavastuu on käsitteenä haastava, sillä vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen 

tarkasti on lähes mahdotonta. Tyypillisesti vasta jälkikäteen voidaan tehdä johtopäätöksiä 

siitä, onko toiminta ollut yhteiskunnallisesti kestävää vai ei. Ennakkoon ei siis voida 

varmuudella sanoa, onko yrityksen tai jonkin muun yhteisön toiminta todellisuudessa 

vastuullista. (Ehrenfeld 2000, 232.) Vaikka toistaiseksi ei vallitse yhteistä näkemystä 

siitä, miten yritysten vastuullista toimintaa tulisi mitata, voidaan ESG-luokitusta pitää 

melko hyvänä arviona. ESG-luokitusta on hyödynnetty myös laajalti yritysmaailmassa, 

sijoittajayhteisöissä kuin rahoituksen tutkimuskentässä (Berg 2020, 2).  

2.3.1 ESG-luokitus 

ESG-luokitus on arvio yrityksen vastuullisuuden tasosta ja suorituskyvystä, kun 

huomioon otetaan ympäristövastuu (engl. environmental), sosiaalinen vastuu (engl. 

social) ja hyvä hallintotapa (engl. governance), ja sen avulla pyritään määrittämään 

yrityksen kannalta merkittäviä ESG-riskejä. Ympäristövastuu tarkastelee erityisesti 

yrityksen toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja rajallisten luonnonvarojen 

suojelemiseksi. Sosiaalinen vastuu puolestaan korostaa työelämään, henkilöstöön ja 

yhteiskuntaan liittyviä asioita, kuten ihmisoikeuksien ja tuotevastuun toteutumista. 

Hyvässä hallintotavassa taas on kyse liiketoimintaetiikan noudattamisesta, ja sen pohjalta 

tarkastellaan esimerkiksi hallituksen riippumattomuutta ja monimuotoisuutta, 

johtamiskäytänteitä sekä osakkeenomistajien mahdollisuutta käyttää ääntään. ESG-

luokituksen avulla voidaan mitata yrityksen kokonaisvaltaista vastuullista suoriutumista 

tai yhtä sen kolmesta osa-alueesta. Tyypillisesti ESG-luokitukset perustuvat yritysten 

julkaisemiin vuosikertomuksiin, osavuosikatsauksiin ja vastuullisuusraportteihin sekä 

muihin julkisista lähteistä saatavilla oleviin aineistoihin. (Berg 2020, 7; Refinitiv 2021, 

2.) 

Vastuullisuusluokituksia tuottavat useat niihin erikoistuneet kolmannet osapuolet, joista 

tunnetuimpia tänä päivänä ovat Refinitiv, MSCI ESG Research, Sustainalytics, 

RobecoSAM ja Bloomberg. Luokituslaitoksista on tullut vaikutusvaltaisia instituutioita, 

ja niiden tuottamaa dataa hyödynnetään merkittävissä määrin muun muassa 

rahoitusmarkkinoilla, sijoituspäätöksenteossa ja liiketaloustieteessä. (Huber & Comstock 

2017, 1–2.) Akateemisessa tutkimuksessa ESG-luokituksia on käytetty usein 

yhteiskuntavastuun ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen välisen yhteyden 
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tarkasteluun, mutta myös muita tutkimuskohteita on löydetty. Esimerkiksi Sharfman ja 

Fernando (2008) ovat tutkineet, miten yhteiskuntavastuu toimii yrityksen 

riskienhallinnan välineenä, ja miten sen avulla on mahdollista pienentää yrityksen 

pääoman kustannuksia.  

Kasvaneesta suosiostaan huolimatta ESG-luokitusten hyödyntäminen akateemisissa 

tutkimuksissa sisältää yhä tiettyjä haasteita, minkä vuoksi luokitusten kriittinen tarkastelu 

on olennaista tämänkin tutkimuksen kannalta (Chatterji ym. 2009, 127). ESG-luokituksia 

on kritisoitu esimerkiksi niiden läpinäkyvyydestä, ja esimerkiksi Chatterji ym. (2009, 

162) tutkimus osoittaa, että luokituslaitokset eivät kaikissa tapauksissa onnistu 

koostamaan täysin objektiivisia ESG-luokituksia historiallisen datan pohjalta. Minutolo 

ym. (2019, 1084) ovat jopa esittäneet, että ESG-luokituksessa ei ole kyse yrityksen 

vastuullisesta suoriutumisesta vaan ennemmin siitä, kuinka paljon yritys julkistaa 

luokituksen kannalta olennaista tietoa toiminnastaan. Tutkijoiden mukaan yritys voi 

saada korkean ESG-luokituksen, vaikka sen toiminta ei tosiasiassa olisi 

ympäristöystävällistä. Näin voi käydä, mikäli se korostaa raportoinnissaan kahden muun 

osa-alueen vahvaa suoriutumista. Tätä pitkälti edesauttaa se, että raportoinnin sisällöstä 

on säännelty toistaiseksi varsin löyhästi, ja yhtiöt voivat itse määritellä missä muodossa 

tiedot esitetään (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021).  

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ESG-luokitukset saattavat poiketa 

merkittävästi eri luokituslaitosten kesken (ks. esim. Berg ym. 2020; Gyönyörová ym. 

2021). Poikkeavuudet johtuvat pitkälti siitä, että luokituslaitokset huomioivat 

pisteytyksissään eri asioita ja erilaisilla painotuksilla. Esimerkiksi Berg ym. (2020, 9) 

havaitsivat kuuden eri luokituslaitoksen tuottamien pisteytysten korreloivan välillä 0,38–

0,71 ja keskiarvon olevan 0,54. Billion ym. (2021, 1432) tutkimustulokset puolestaan 

osoittivat korrelaation olevan 0,43–0,69 ja keskiarvon 0,58. Bergin ym. (2020) mukaan 

erovaisuudet luokituslaitosten välillä johtuvat kolmesta tekijästä: laajuudesta, 

painotuksesta ja mittauseroista. Tutkijat viittaavat laajuudella siihen, että yksi 

luokituslaitos saattaa sisällyttää enemmän mitattavia datapisteitä ESG-luokitukseen kuin 

toinen. Mittauserot puolestaan ilmenevät tilanteissa, joissa samaa ominaisuutta mitataan 

eri indikaattoreilla. Esimerkiksi työolosuhteita voidaan mitata työvoiman vaihtuvuuden 

tai yritystä vastaan nostettujen työoikeudellisten kanteiden määrän perusteella. 

Luokituslaitosten keskenään poikkeavat näkemykset ominaisuuksien suhteellisesta 
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tärkeydestä taas voivat johtaa kolmanteen tekijään eli eroihin luokitusten painotuksissa. 

(Berg 2020, 3.) 

Edellä kuvatut haasteet ilmentävät hyvin, miksi vastuullisuusluokitukset eivät aina 

onnistu täydellisesti kuvaamaan yritysten todellista vastuullista suoriutumista. Lisäksi 

aiemmat tutkimustulokset tuovat myös esiin sen, kuinka luokitukset ovat standardoinnin 

osalta varsin puutteellisia, ja siksi niiden hyödyntämiseen tutkimuksissa tulisi suhtautua 

kriittisesti. Kokonaisvaltaisen viitekehyksen puute ei ainoastaan vaikuta akateemisten 

tutkimustulosten yleistettävyyteen, vaan sillä saattaa olla paljon kauaskantoisempia 

vaikutuksia ottaen huomioon, että luokitusten perusteella hallinnoidaan maailman 

laajuisesti hyvin merkittäviä, kokonaisarvoltaan jopa biljoonien eurojen omaisuuseriä. 

(Gibson ym. 2021, 104.) 

2.3.2 Refinitiv ESG-luokitteluprosessi 

Refinitivin ESG-luokitukset on suunniteltu mittaamaan yrityksen suhteellista 

suoriutumista, tehokkuutta ja sitoutuneisuutta yhteiskuntavastuuasioissa pohjautuen 

yrityksestä raportoituihin tietoihin. Yritykset pisteytetään asteikolla 0–100, ja jaetaan sen 

mukaan luokkiin D– ollessa alhaisin ja A+ korkein mahdollinen luokitus. Refinitivin 

ESG-luokitukset perustuvat yli 500 datapisteeseen, jotka on koostettu muun muassa 

yritysten vuosikertomusten ja vastuullisuusraporttien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen 

verkkosivujen sekä pörssitiedotteiden pohjalta. Luokitusprosessin seuraavassa vaiheessa 

datapisteiden joukosta valitaan 186 mittarin osajoukko niiden vertailukelpoisuuden, 

toimialan ja saatavuuden mukaan.  Kuvio 1 havainnollistaa luokitteluprosessia. 

 

Kuvio 1. Refinitiv ESG-luokitteluprosessi (mukaillen. Refinitiv 2021, 3). 

ESG-YHTEISPISTEET

ESG-LUOKITUS
ESG-KIISTAN-

ALAISUUSPISTEET

Ympäristö Sosiaalinen Hallintotapa ESG-kiistanalaisuudet

• Luonnonvarojen
käyttö

• Päästöt

• Innovointi

• Työvoima
• Ihmisoikeudet

• Yhteisö

• Tuotevastuu

• Johtaminen
• Osakkeenomistajat

• Yritysvastuu-

strategia

• Pisteytys 10 
pääkategorian 

kiistanalaisten 

tekijöiden pohjalta

Yli 500:n mittarin joukosta 186:ta vertailukelpoista mittaria hyödynnetään ESG-luokittelussa

Yli 500 datapistettä ja suhdelukua

Pääkategoriat

ESG-mittarit

Kootut mittarit



27 
 

Keskeisimmät mittarit luokitellaan edelleen kymmeneen pääkategoriaan, joiden pohjalta 

muodostuvat myös kunkin ESG:n kolmen osa-alueen erilliset pisteytykset sekä näiden 

summana ESG-luokitus. Kolmen osa-alueen lisäksi Refinitivin luokitteluprosessi sisältää 

myös erillisen kategorian kymmenen pääkategorian kiistanalaisille tekijöille. 

Kiistanalaiset tekijät kerätään ja pisteytetään yrityksestä ilmi tulleiden negatiivisten 

uutisten perusteella, joita ovat esimerkiksi yritykseen negatiivisesti vaikuttavat 

oikeustapaukset ja yritykselle määrätyt sakot. ESG-kiistanalaisuuspisteet yhdessä ESG-

luokituksen kanssa muodostavat ESG-yhteispisteet. (Refinitiv 2021, 3–7.) 

Ajantasaisen ja objektiivisen tiedon takaamiseksi, tietokantaa päivitetään viikoittain 

julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella, ja päivitetty tieto heijastuu suoraan myös 

ESG-luokituksiin. Useimmissa tapauksissa yksittäistä yritystä koskevat ESG-tiedot 

päivitetään kerran vuodessa yritysten oman vastuullisuusraportoinnin mukaisesti. Tietoja 

voidaan kuitenkin erityistapauksissa päivittää useammin, mikäli esimerkiksi yrityksen 

raportointikäytänteissä tai yritysrakenteessa tapahtuu merkittävä muutos. (Refinitiv 2021, 

4.) 

Taulukko 1. Refinitiv ESG-luokituksen painoarvot (mukaillen. Refinitiv 2021). 

Osa-alue Kategoria 
Indikaattorit 

(lkm) 
Painoarvo Painoarvo yht. 

Ympäristö (E) 

Luonnonvarojen käyttö 20 11 % 

37 % Päästöt 28 15 % 

Innovaatiot 20 11 % 

Sosiaalinen (S) 

Työvoima 30 16 % 

33 % 
Ihmisoikeudet 8 4 % 

Yhteisöllisyys 14 8 % 

Tuotevastuu 10 5 % 

Hallintotapa (G) 

Johtaminen 35 19 % 

30 % Osakkeenomistajat 12 6 % 

Yritysvastuustrategia 9 5 % 

YHTEENSÄ 186 100 %   

 

Taulukko 1 havainnollistaa lähemmin, miten kolmen osa-alueen ja kymmenen 

pääkategorian painotukset jakautuvat keskenään. Kunkin kategorian painoarvo 

muodostuu indikaattorien suhteellisen määrän perusteella ja osa-alueiden (E, S ja G) 

kokonaispainoarvo näiden summana. Kategorioista suurimman painoarvon saavat 

johtaminen (19 %), työvoima (16 %) ja päästöt (15 %). Pienimmän painoarvon puolestaan 

ihmisoikeudet (4 %), tuotevastuu (5 %) ja yritysvastuustrategia (5 %). Kolmesta osa-
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alueesta kutakin painotetaan lähes samalla kokonaispainoarvolla. Ympäristö (37 %) saa 

kuitenkin hieman kahta muuta (sosiaalista 33 % ja hallintotapaa 30 %) suuremman 

painoarvon ESG-luokituksen pisteytyksessä. 
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3 ESG-LUOKITUKSEN YHTEYS YRITYKSEN MARKKINA-
ARVOON 

Yrityksen markkina-arvo on koko pääoman tuottoasteen (ROA) ja oman pääoman 

tuottoasteen (ROE) ohella vaihtoehtoinen menetelmä tarkastella yrityksen taloudellista 

suoriutumista. ESG-luokituksen ja yrityksen markkina-arvon välisen yhteyden 

tutkiminen voidaan siis mieltää osaksi laajempaa yhteiskuntavastuun ja yrityksen 

taloudellisen suoriutumisen välistä suhdetta tutkivaa tutkimuslinjaa. Luvussa käsitellään 

ensin tutkimuslinjan sisällä tehtyjä aiempia tutkimuksia ja niistä saatuja tutkimustuloksia, 

josta edetään tarkastelemaan lähemmin yksittäisten ESG-osa-alueiden vaikutusta 

yhteyden havaitsemiseen. Teoreettisen katsauksen pohjalta johdetaan tutkielman 

hypoteesit. 

3.1 Tutkimuslinjan kehittyminen 

Yhteiskuntavastuun ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen välisen yhteyden 

lähtökohtana on tyypillisesti ajatus siitä, että markkinat palkitsevat vastuullisesti toimivan 

yrityksen taloudellisesti. Yhteiskuntavastuun ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen 

välistä yhteyttä on tutkittu jo 1970–luvulta lähtien lukuisissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa, mutta saadut tutkimustulokset eivät kuitenkaan ole olleet yhteneviä (ks. 

esim. Wang ym. 2016; García ym. 2019). Tutkimustulokset ovat havainneet yhteyden 

olevan joko positiivinen tai negatiivinen, mutta myös sellaisia tuloksia on esitetty, joissa 

merkitsevää yhteyttä ei olla havaittu lainkaan tai tulos ei ole ollut selkeä.  

Useat tuoreet kansainväliset tutkimukset ovat havainneet vastuullisen liiketoiminnan ja 

taloudellisen suoriutumisen välillä positiivisen yhteyden (ks. esim. Martínez & Frías 

2015; Friede ym. 2015; Wang & Sarkis 2017; Minutolo ym. 2019; Wu ym. 2020). Lisäksi 

useissa näitä vanhemmissa tutkimuksissa vastuullisen liiketoiminnan on havaittu 

korreloivan positiivisesti yrityksen taloudellisen suoriutumisen kanssa (ks. esim. 

Waddock & Graves 1997; Collison ym. 2008; Callan & Thomas 2009). Positiivista 

korrelaatiota puoltavien tutkimusten runsaasta määrästä huolimatta osassa tutkimuksista 

on havaittu myös negatiivinen yhteys (ks. esim. Makni ym. 2009; Hirigoyen & Poulain 

2015; Yoon ym. 2018), kun taas osassa tutkimuksista merkittävää yhteyttä ei ole havaittu 

lainkaan (ks. esim. Aras ym. 2010; Atan ym. 2018; Petitjean 2019). Taulukko 2 esittää 

tiivistetysti aiempien tutkimusten tulokset.  
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Taulukko 2. Aiemmat tutkimukset yhteiskuntavastuun ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen 
välisestä suhteesta. 

Tekijä Tarkasteltava muuttuja Korrelaatio 
Maantieteellinen 
sijainti 

Tarkasteluväli Tutkimus 

ESG 
Taloudellinen 
suoriutuminen 

Positiivinen 

Kansainvälinen 2002–2010 Martínez & Frías 2015 

USA 2003–2015 Cornett ym. 2016 

USA 2009–2013 Wang & Sarkis 2017 

USA 2009–2015 Minutolo ym. 2019 

Kiina 2013–2018 Wu ym. 2020 

ESG 
Taloudellinen 
suoriutuminen 

Ei merkitsevää     
yhteyttä 

Turkki 2005–2007 Aras ym. 2010 

Malesia 2010–2013 Atan ym. 2018 

USA 2005–2017 Petitjean 2019 

  

Taloudellinen 
suoriutuminen 

  Kanada 2004–2005 Makni ym. 2009 

ESG Negatiivinen Kansainvälinen 2009–2010 
Hirigoyen & Poulain-
Rehm 2015 

    Etelä-Korea 2010–2015 Yoon ym. 2018 

 

Taulukosta voidaan havaita, että tutkimuksia yhteiskuntavastuun ja yrityksen 

taloudellisen suoriutumisen välisestä yhteydestä on tehty laajalti eri maissa. Taulukon 

toisen sarakkeen termi ”taloudellinen suoriutuminen” kuvaa vaihtelevaa joukkoa 

taloudellista suoriutumista mittaavia tunnuslukuja, joita ovat esimerkiksi oman pääoman 

tuottoaste ja liikevaihdon kasvuprosentti. Vaikka yllä esitettyjen tutkimusten pohjalta on 

haastavaa tehdä johtopäätöstä sen puolesta, millainen vaikutus maantieteellisellä 

sijainnilla on yhteyden havaitsemisessa, voidaan todeta, että lyhyempi tarkasteluväli voi 

taulukossa esitettyjen tutkimusten perusteella todennäköisemmin vaikuttaa korrelaatioon. 

Tämä tukee myös ajatusta siitä, että yrityksen vastuullisuustoimet vaikuttavat 

taloudelliseen suoriutumiseen viiveellä (ks. esim. Moneva & Ortas 2010; Derwall ym. 

2011).  

Aiempien tutkimustulosten osittaisesta epäyhtenäisyydestä huolimatta, useat laajalla 

aineistolla toteutetut kansainväliset tutkimukset ovat tukeneet vastuullisen liiketoiminnan 

ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen välistä positiivista yhteyttä. Esimerkiksi Frieden 

ym. (2015) noin 2200 tutkimusta käsittäneessä meta-analyysissa havaittiin ei-

negatiivinen yhteys yli 90 %:ssa tutkimuksista, minkä lisäksi enemmistö tutkimuksista 

puolsi positiivista korrelaatiota. Lisäksi tutkijat toteavat ESG:n positiivisen vaikutuksen 

taloudelliseen suoriutumiseen olevan vakaa ajan myötä (Friede ym. 2015, 212). Margolis 

ja Walsh (2003) puolestaan tutkivat 109 tutkimusta vuosilta 1972–2002, joista 54 osoitti 

positiivisen korrelaation. Aineiston tutkimuksista 48:ssa yhteyttä ei selvästi voitu havaita 
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tai se ei ollut merkitsevä, ja ainoastaan 7 tutkimuksessa yhteys oli negatiivinen. 

Yhteenvetona tutkijat (2003, 277) toteavat, että vastuullisen liiketoiminnan ja yrityksen 

taloudellisen suoriutumisen välinen yhteys on vain hyvin pienellä todennäköisyydellä 

negatiivinen. 

Garcia-Castro ym. (2010, 108) ovat löytäneet kolme mahdollista tekijää, jotka voivat 

johtaa epäyhtenäisiin tutkimustuloksiin. Ensiksi he nostavat esiin yhteiskuntavastuun 

mittaamiseen liittyvät haasteet, ja huomauttavat, että suoriutumista on mitattu eri aikoina 

eri tavoin. Toiseksi yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suoriutumisen välinen suhde voi 

vaihdella olosuhteista riippuen, jolloin sopivien kontrollimuuttujien löytäminen on 

haastavaa. Kolmanneksi he esittävät, että tutkimusten painopiste nojaa toisinaan liikaa 

muuttujien väliseen suhteeseen lyhyellä aikavälillä, jolloin saadut tutkimustulokset voivat 

olla epäyhtenäisiä pidemmän aikavälin tutkimusten kanssa. Horvathova (2010, 56) on 

lisäksi havainnut 37 tutkimusta käsittäneessä meta-analyysissä maiden välisten 

kulttuuristen erojen ja lainsäädännön sekä tutkimuksissa hyödynnettyjen 

tutkimusmenetelmien selittävän epäyhtenäisiä tutkimustuloksia. Garcia-Castron ym. 

(2010) tavoin, tutkija nostaa myös aineiston ajallisen kattavuuden yhdeksi selittäväksi 

tekijäksi (Horathova 2010, 56).  

Tälle tutkimukselle asetetut tutkimusongelmat liittyvät vastuullisen liiketoiminnan ja 

yrityksen markkina-arvon välisen yhteyden selvittämiseen. Osittain epäyhtenäisestä 

tutkimuslinjasta huolimatta, useimmat laajalla aineistolla toteutetut tutkimukset ovat 

puoltaneet vastuullisen liiketoiminnan ja taloudellisen suoriutumisen välistä positiivista 

yhteyttä (ks. esim. Collison ym. 2008; Friede 2015; Wang & Sarkis 2017; Minutolo ym. 

2019; Wu ym. 2020). Negatiivisen tai ei merkitsevän yhteyden havainneita tutkimuksia 

on ollut vain rajallisesti. Aiemmista tutkimuksista saatujen tutkimustulosten valossa 

voidaan johtaa empiirisen osuuden päähypoteesi muotoon: 

H1: Yrityksen ESG-luokituksen ja markkina-arvon välillä on positiivinen yhteys. 

3.2 ESG-osa-alueiden vaikutus yhteyden havaitsemiseen 

3.2.1 Ympäristösuorituskyky ja markkina-arvo 

Yrityksen vastuullisen liiketoiminnan ja taloudellisen suoriutumisen välistä yhteyttä 

tarkasteleva tutkimuslinja on haarautunut useisiin alasuuntauksiin, joista muun muassa 

yrityksen ympäristösuorituskyvyn ja markkina-arvon välistä suhdetta on tutkittu useissa 
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aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Barth & Nichols 1994; Johnston ym. 2008). 

Ympäristösuorituskykyä tarkastelevien tutkimusten voidaan nähdä jakautuneen kahteen 

koulukuntaan. Ensimmäisen koulukunnan mukaan panostukset ympäristövastuuasioihin 

nostavat yrityksen kustannuksia ja laskevat täten yrityksen markkina-arvoa (Walley & 

Whitehead 1994). Toinen koulukunta taas puoltaa näkemystä, jonka mukaan yrityksen 

kilpailukyky kasvaa ympäristövastuupanostusten myötä, mikä puolestaan johtaa pitkällä 

aikavälillä markkina-arvon kasvuun (Konar & Cohen 2001). 

Useat aiemmat tutkimukset pohjautuvat Porterin ja Linden (1995) tutkimukseen. 

Tutkimuksessa tutkijat tuovat esiin, kuinka oikealla tavalla toteutetuista 

ympäristövastuupanostuksista saatu hyöty voi ylittää niihin käytetyt kustannukset. 

Tutkijoiden mukaan parantunut kilpailukyky on seurausta kehittyneemmistä ja 

tehokkaammista prosesseista, joita yritykset saavuttavat pyrkiessään vastaamaan 

tiukentuneeseen ympäristösääntelyyn. Tämä voi tutkijoiden (1995, 101) mukaan näkyä 

esimerkiksi materiaalisäästöjen, pienemmän energiankulutuksen tai sivutuotteiden 

paremman hyötykäytön tavoin. Heidän esittämänsä teorian mukaan 

ympäristövastuuasioihin panostava yritys kasvattaa markkina-arvoaan mainehyötyjen ja 

vähentyneiden tulevaisuuden vastuiden kautta. (Porter & Linde 1995, 105–107.) 

Useaa aiempaa tutkimusta, joissa on tarkasteltu yksinomaan ympäristösuorituskykyä ja 

yrityksen taloudellisen suoriutumisen välistä yhteyttä, on leimannut käytettyjen 

mittareiden kapea-alaisuus. Esimerkiksi yritysten päästölukuja tai yritystä vastaan 

nostettuja ympäristöoikeudellisia kanteita on käytetty ainoana ympäristösuorituskykyä 

mittaavana muuttujana (Ilinitch ym. 1998, 389). Ilinitchin ym. (1998, 389) mukaan 

yrityksen ympäristösuorituskykyä mitattaessa muuttujan tulisi kuitenkin sisältää useita 

eri mittareita, jotta saadut tutkimustulokset eivät jäisi liian yksipuolisiksi. 

Hasselin ym. (2005) tutkimuksessa on huomioitu ympäristösuorituskyvyn 

moniulotteisuus ja se edustaa aiemmin mainittua ensimmäistä koulukuntaa. Tutkijat 

(2005, 56) tarkastelivat 71 ruotsalaista yritystä vuosien 1998–2000 välisenä aikana, ja 

havaitsivat yrityksen ympäristösuorituskyvyn korreloivan negatiivisesti yrityksen 

markkina-arvon kanssa. Tulokset heijastelevat kustannusorientoituneen koulukunnan 

käsitystä siitä, että ympäristövastuupanostukset nostavat yrityksen kustannuksia, mikä 

vaikuttaa negatiivisesti yrityksen markkina-arvoon. Tutkijat näkevät negatiiviselle 

korrelaatiolle kolme pääasiallista syytä; (1) sijoittajat saattavat nähdä ympäristöasioiden 
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korostamisen tilinpäätöstietojen peittelynä, (2) rationaaliset sijoittajat reagoivat 

negatiivisesti kannattavuuden laskuun ilman saman suhteista riskin vähenemistä, (3) 

markkinat ovat lyhytjänteiset, eivätkä sijoittajat hyödynnä pitkän aikavälin toimintaan 

liittyvää ympäristöinformaatiota sijoituspäätöksenteon tukena. (Hassel 2005, 57.) 

Semenova ym. (2010) toistivat Hasselin ym. (2005) tutkimuksen laajemmalla aineistolla 

käsittäen 224 Tukholman pörssiin listattua yritystä vuosina 2005–2008. Tutkijat jakoivat 

ympäristösuorituskyvyn kahteen osa-alueeseen; varsinaiseen ympäristösuorituskykyyn ja 

ympäristövalmiutta mittaaviin tekijöihin. Ympäristösuorituskykyä kuvaava muuttuja 

huomioi tällöin laaja-alaisesti muun muassa yrityksen harjoittaman ympäristöpolitiikan, 

ympäristöraportoinnin sekä yritykselle myönnetyt ympäristösertifikaatit. Saadut 

tutkimustulokset osoittivat kummankin ympäristösuorituskykyä kuvaavan osa-alueen 

olevan arvorelevantteja ja korreloivan positiivisesti yrityksen markkina-arvon kanssa. 

Lisäksi tutkijat odottavat ympäristöinformaation merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. 

(Semenova ym. 2010, 271, 287–288.) 

Moneva ja Ortas (2010) ovat puolestaan tarkastelleet ympäristösuorituskyvyn ja 

yrityksen taloudellisen suoriutumisen välistä yhteyttä eurooppalaisella aineistolla. 

Heidän 230 yritystä käsittäneessä aineistossaan ympäristösuorituskykyä mitattiin 23 eri 

mittarilla, mikä tutkijoiden mukaan mahdollisti myös vaikeammin havaittavissa olevien 

ympäristötekijöiden vaikutuksen. Tutkimustulokset osoittivat, että korkean 

ympäristöpisteytyksen saaneet yritykset menestyivät keskimäärin paremmin 

tarkasteltavaa ajanhetkeä seuranneilla ajanjaksoilla. Ympäristösuorituskyvyn havaittiin 

siis korreloivan positiivisesti taloudellisen suorituskyvyn kanssa kaikilla tutkimuksen 

ajanjaksoilla. (Moneva & Ortes 2010, 198–205.) 

Aiempien tutkimusten tulokset ovat olleet osin epäyhtenäisiä, minkä lisäksi tutkimuksissa 

käytetyt muuttujat ovat mitanneet ympäristösuorituskykyä lukuisin eri tavoin. 

Tutkimusmenetelmästä tai -tuloksesta riippumatta ympäristösuorituskyvyllä on kuitenkin 

havaittu olevan selitysarvoa. Laajemmalla aineistolla toteutetut sekä moniulotteisen 

mittariston omaavat tutkimukset ovat puoltaneet ajatusta siitä, että 

ympäristösuorituskyvyllä on positiivinen vaikutus markkina-arvoon (ks. esim. Semenova 

ym. 2010; Moneva & Ortes 2010). Yllä esitettyjen tutkimustulosten pohjalta voidaan 

johtaa tutkimuksen ensimmäinen alahypoteesi.  

H1a: Yrityksen ympäristösuorituskyvyllä on positiivinen vaikutus markkina-arvoon. 
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3.2.2 Sosiaalinen suorituskyky ja markkina-arvo 

Yrityksen sosiaalinen suorituskyky kuvaa yrityksen sosiaalisen vastuun periaatteiden 

soveltamista sekä sitä, kuinka hyvin yritys täyttää velvollisuutensa sidosryhmien ja 

yhteiskunnan suhteen (Wang & Choi 2013, 417). Ympäristösuorituskyvyn tavoin 

sosiaalisen suorituskyvyn suhdetta yrityksen markkina-arvoon on tutkittu laajalti. 

Aiemmat tutkimukset ovat löytäneet näiden kahden muuttujan väliltä sekä positiivisen 

että negatiivisen yhteyden (ks. esim. Semenova ym. 2010; Lev ym. 2010; Oikonomou 

ym. 2012). Ympäristösuorituskykyä tarkastelevan tutkimussuunnan tavoin myös 

sosiaalisen suorituskyvyn on nähty jakautuvan kahteen koulukuntaan. Ensimmäisen 

koulukunnan mukaan sosiaaliseen suorituskykyyn panostaminen kasvattaa yrityksen 

kustannuksia, mikä heikentää yrityksen kannattavuutta. Toinen koulukunta puolestaan 

lähestyy asiaa sidosryhmäteorian kautta ja esittää, että hyvät sidosryhmäsuhteet luovat 

taloudellista arvoa. (DiSegni 2015, 132; Wang ym. 2016, 1086–1087.)  

Aiheesta tehdyissä tutkimuksissa sosiaalista suorituskykyä on tarkasteltu useiden 

erilaisten mittareiden pohjalta. Useimmissa tutkimuksissa on keskitytty kuitenkin vain 

yhden tekijän vaikutukseen. Esimerkiksi Brammer ja Millington (2008) tarkastelivat 

sosiaalista suoriutumista yritysten harjoittaman hyväntekeväisyyden pohjalta. Tutkijat 

havaitsivat, että yritykset, joiden sosiaalinen suorituskyky oli heikolla tasolla, suoriutuvat 

lyhyellä aikavälillä taloudellisesti paremmin kuin yritykset, joiden sosiaalinen 

suorituskyky oli erittäin hyvällä tasolla. Korkean sosiaalisen suorituskyvyn omaavat 

yritykset kuitenkin tuottivat pitkällä aikavälillä parhaimmin. Tutkimus antoi myös 

näyttöä siitä, että toimialan elinkaarella voi olla vaikutusta sosiaalisen ja taloudellisen 

suorituskyvyn yhteyteen. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että heikon sosiaalisen 

suorituskyvyn omaavat ja lyhyellä aikavälillä korkeita tuottoja tehneet yritykset toimivat 

usein uusilla ja nopeasti kasvavilla toimialoilla. (Brammer & Millington 2008, 1340–

1341.) 

Hillman ja Keimin (2001) puolestaan tarkastelivat sidosryhmäsuhteiden vaikutusta 

osakkeenomistajien tuottoihin. Sosiaalista suorituskykyä mitattiin kahden osa-alueen; 

sidosryhmäsuhteiden johtamisen ja yhteiskunnallisiin asioihin osallistumisen (engl. 

social issue participation) pohjalta. Tutkimustuloksista käy ilmi, että hyvät suhteet 

yrityksen ensisijaisiin sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, työntekijöihin, toimittajiin ja 

ympäröivään yhteiskuntaan tuottavat yritykselle aineetonta pääomaa, mikä puolestaan 
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näkyy osakkeenomistajien kasvaneina tuottoina. Sen sijaan resurssien kanavoiminen 

sellaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, joilla ei ole välitöntä vaikutusta yrityksen 

ensisijaisiin sidosryhmäsuhteisiin, heikentävät yrityksen kykyä luoda omistaja-arvoa. 

Näin ollen yrityksen päätös olla harjoittamatta esimerkiksi alkoholiin, sotateollisuuteen 

tai ydinvoimaan liittyvää liiketoimintaa sekä pidättäytyminen ulkomaankaupasta 

kyseenalaisten maiden kanssa korreloivat tulosten valossa negatiivisesti markkina-arvon 

suhteen. Tutkijat esittävät lisäksi, että sosiaalisen suorituskyvyn tarkasteleminen 

edellyttää moniulotteisten mittareiden käyttöä, mikäli sen suhdetta yrityksen markkina-

arvoon halutaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti. (Hillman & Keim 2001, 134–136.) 

Wang ym. (2016) ovat pyrkineet selittämään toisinaan epäyhtenäisiä tutkimustuloksia 

42:en tutkimuksen tuloksista koostamalla meta-analyysillaan. Tutkimuksessa kiinnitettiin 

erityisesti huomiota sosiaalisen suorituskyvyn määrittelyyn sekä kohdetutkimuksissa 

käytettyihin mittareihin (Wang ym. 2016, 1086). Tulokset osoittavat, että sosiaalisen ja 

taloudellisen suorituskyvyn välisen yhteyden havaitseminen riippuu sekä tutkijan 

määrittelytavasta että käytetystä mittaustavasta. Voimakkain positiivinen korrelaatio 

havaittiin olevan tutkimuksissa, joissa sosiaalista suorituskykyä oli arvioitu kyselyiden 

pohjalta. Tutkimusten poikkeavista metodologioista huolimatta, meta-analyysi osoitti 

sosiaalisen ja taloudellisen suorituskyvyn olevan selvästi positiivinen. Lisäksi tutkijat 

havaitsivat yhteyden olevan voimakkaampi kehittyneissä kansantalouksissa suhteessa 

kehittyviin kansantalouksiin. (Wang ym. 2016, 1101–1103.) 

Aiemmissa tutkimuksissa yhteyttä on pyritty selittämään myös vastuullisia yrityksiä 

seuraavien indeksien pohjalta. Esimerkiksi DiSegni ym. (2015) tutkivat, miten korkean 

sosiaalisen suorituskyvyn yritykset vertautuvat muihin yrityksiin. Heidän aineistonsa 

koostui Dow Jones Sustainability -indeksiin kuuluvista yrityksistä, joita he vertasivat 

yhdysvaltalaiseen S&P 500 -indeksiin vuosina 2008–2010. Tutkijat (2015, 143) 

havaitsivat, että vastuullisuusindeksiin lukeutuneet yritykset tuottivat eniten suhteessa 

muihin verrokkeihin samoilla toimialoilla. Lisäksi tutkimus osoitti, että vastuullisimmilla 

yrityksillä oli vähemmän lyhytaikaista ja enemmän pitkäaikaista velkaa kuin 

verrokkiyhtiöillä. Verrokkiyhtiöistä poikkeava pääomarakenne viittaa tutkijoiden 

mukaan siihen, että vastuulliset yritykset keskittyvät keskimäärin enemmän 

pitkäntähtäimen tuloksentekoon ja ovat kiinnostuneempia yhteiskunnallisista asioista 

myös tulevaisuudessa. (DiSegni ym. 2015, 143–145.) 
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Useat aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet vain yhden tekijän tarkasteluun sosiaalista 

suorituskykyä mitattaessa. Suurin osa tutkimuksista on kuitenkin puoltanut näkemystä, 

jonka mukaan sosiaalinen suorituskyky vaikuttaa positiivisesti yrityksen markkina-

arvoon. Tätä ovat tukeneet myös laajalla aineistolla koostetut meta-analyysit sekä 

indeksipohjaiset tutkimukset (ks. esim. DiSegni 2015; Wang ym. 2016). Esitettyjen 

tulosten pohjalta voidaan johtaa tutkimuksen toinen alahypoteesi. 

H1b: Yrityksen sosiaalisella suorituskyvyllä on positiivinen vaikutus markkina-arvoon. 

3.2.3 Hyvä hallintotapa ja markkina-arvo 

Hallintotavan vaikutus ESG-pisteytyksessä on lähes yhtä merkittävä kuin ympäristöllisen 

ja sosiaalisen suorituskyvyn (ks. Refinitiv 2021). Suomessa hyvä hallintotapa kuitenkin 

poikkeaa kahdesta muusta osa-alueesta siten, että listayhtiöiden kohdalla sovelletaan 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnoimia viranomaisohjeita. Hallinnointikoodia on 

päivitetty viimeksi vuonna 2020. Hyvä hallintotapa ei kuitenkaan rajoitu vain 

hallinnointikoodiin, vaan on osa laajempaa kokonaisuutta, joka muodostuu laeista ja 

niiden perusteella annetuista säännöksistä sekä itsesääntelystä ja yhtiöiden omaksumista 

parhaista käytänteistä. Lisäksi pörssiyhtiöitä velvoittavat EU-lainsäädäntö, Helsingin 

pörssin säännöt sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2020, 8–10.)  

Ympäristö- ja sosiaalisen suorituskyvyn tavoin, hyvää hallintotapaa on niin ikään tutkittu 

laajalti suhteessa yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Esimerkiksi Vintila ym. 

(2015) tutkivat, miten hyvän hallintotavan taso vaikuttaa yrityksen taloudelliseen 

suorituskykyyn, kun hallintotapaa mitataan hallituksen ominaisuuksien, 

omistusrakenteen sekä toimitusjohtajan ominaisuuksien ja palkkauksen perusteella. 

Tulokset osoittavat, että korrelaatio riippuu paljolti käytetystä muuttujasta. Muun muassa 

riski- ja tarkastusvaliokunnan olemassaolo, riippumattomien hallitusjäsenten määrä sekä 

naisten osuus hallituksessa korreloivat positiivisesti taloudellisen suoriutumisen kanssa. 

Esimerkiksi taas hallituksen koon suhteen havaittiin sekä negatiivinen että positiivinen 

yhteys. Kaiken kaikkiaan tutkimus puoltaa hyvän hallintotavan ja taloudellisen 

suorituskyvyn välistä positiivista yhteyttä. (Vintila ym. 2015, 43–44.) 

Nekhili ym. (2021) tutkivat ranskalaiseen SBF 120 -indeksiin kuuluvia yrityksiä vuosina 

2007–2017. Tutkijat kiinnittivät huomiota erityisesti siihen, miten työntekijöiden 
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nimittäminen hallitukseen vaikuttaa osakkeenomistajien suhtautumiseen yritystä 

kohtaan. Tulokset osoittivat, että työntekijöiden hallitusjäsenyys vaikutti negatiivisesti 

yrityksen markkina-arvoon. Tutkijoiden mukaan tämä johtuu ensisijaisesti työntekijöiden 

ja osakkeenomistajien välillä vallitsevasta intressiristiriidasta. (Nekhili ym. 2021, 3080–

3083.) Dimitropouloksen ja Tsagkanoksen (2012) tutkimus puoltaa Neikhilin ym. (2021) 

tutkimustuloksia tältä osin. Tutkijat (2012) ovat kuitenkin kiinnittäneet huomiota myös 

muihin hallintotavan muutoksiin. He havaitsivat suuremman hallituskoon vaikuttavan 

positiivisesti yrityksen tuottavuuteen. Myös yrityksen johdon osakeomistuksilla 

havaittiin olevan positiivinen vaikutus yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. 

(Dimitropoulos ja Tsagkanos 2012, 302.) 

Aiemmissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös siihen, hyötyvätkö kaikki 

yritykset tasapuolisesti panostuksista hyvään hallintotapaan. Esimerkiksi Amman ym. 

(2013) tutkivat, miten hyvän hallintotavan vaikutus heijastelee markkina-arvon muutosta 

kilpailluilla ja vähemmän kilpailluilla toimialoilla. Heidän aineistonsa koostui 14 EU-

maan listatuista ja listaamattomista yrityksistä, missä hyvää hallintotapaa mitattiin peräti 

64 eri muuttujan pohjalta. Tutkijat havaitsivat, että hyvän hallintotavan ja markkina-arvon 

yhteys on merkittävästi positiivinen ainoastaan vähemmän kilpailuilla toimialoilla. Tätä 

selittää heidän mukaansa lisääntyneet käyttöomaisuusinvestoinnit sekä yritysostoihin 

vaaditut niukemmat resurssit. (Amman ym. 2013, 467–468.) 

Tutkimusten runsaasta määrästä huolimatta, huomiota on kiinnitetty varsin vähän siihen, 

miksi hyvä hallintotapa vaikuttaa positiivisesti yrityksen markkina-arvoon. Pae ja Choi 

(2011) ovat tutkimuksessaan pyrkineet selittämään tätä yhteyttä. Tutkijat havaitsivat, että 

yrityksen oman pääoman kustannukset laskevat yrityksillä, joilla hallintotapa on hyvällä 

tasolla. Toisin sanoen sijoittajien tuottovaade on alhaisempi sellaisia yrityksiä kohtaan, 

jotka suoriutuvat keskimääräistä paremmin hyvän hallintotavan osa-alueella. 

Alhaisemman tuottovaateen johdosta yrityksen markkina-arvo puolestaan kasvaa. (Pae & 

Choi 2011, 342.) 

Ympäristöllisen ja sosiaalisen suorituskyvyn tavoin hyvä hallintotapa on ilmiönä 

moniulotteinen, minkä vuoksi sen suhdetta yrityksen markkina-arvoon on lähestytty 

aiemmissa tutkimuksissa useilla erilaisilla mittareilla. Tässä tutkimuksessa käytetty 

luokitus pohjautuu 56:een erilaiseen hyvää hallintotapaa mittaavaan indikaattoriin, jotka 

mittaavat kattavasti sen eri osa-alueita. Aiemman teorian pohjalta voidaan päätellä, että 
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hyvällä hallintotavalla on selitysarvoa suhteessa markkina-arvoon, ja että vaikutus on 

positiivinen (ks. esim. Pae & Choi 2011; Dimitropoulos ja Tsagkanos 2012; Vintila ym. 

2015). Tutkimuksen kolmas alahypoteesi määritellään seuraavasti: 

H1c: Yrityksen hyvällä hallintotavalla on positiivinen vaikutus markkina-arvoon. 
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4 EMPIIRINEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkielman empiirisen osuuden tarkoituksena on tutkia ESG-luokituksen vaikutusta 

yrityksen markkina-arvoon. Luvussa kuvataan aineistonkeruun vaiheet sekä esitetään, 

kuinka aineiston luotettavuus ja soveltuvuus on varmistettu ennen varsinaisen 

regressioanalyysin toteuttamista. Empiirisen osion pohjalta pyritään löytämään vastaus 

johdannossa esitettyihin tutkimusongelmiin, missä empirian rakentumista ohjaavat 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostetut tutkimushypoteesit. Regressiomallit 

rakennetaan tutkimushypoteesien sisältämien oletusten pohjalta. Tilastolliset analyysit 

toteutetaan IBM SPSS 27-tilastointiohjelmalla, minkä lisäksi aineiston alustavassa 

jäsentelyssä ja mallinnuksessa hyödynnetään Microsoft Excel -ohjelmaa soveltuvin osin.  

4.1 Tutkimusaineisto 

Tässä tutkimuksessa ESG-luokituksen ja yrityksen markkina-arvon välistä suhdetta 

tutkitaan pohjoismaisella aineistolla. Aineiston maantieteellistä rajaamista voidaan 

perustella ainakin kahdella syyllä. Ensiksi Pohjoismaiden on katsottu tarjoavan 

ihanteellisen institutionaalisen ympäristön yritysten vastuulliselle liiketoiminnalle (ks. 

esim. Vidaver-Cohen & Bronn 2012; Strand ym. 2015; Carson ym. 2015). Myös 

vastuullisella sijoittamisella on pitkä historia kyseisellä alueella, mitä osaltaan on tukenut 

Pohjoismaiden hallitusten vahva osallisuus useissa yhteiskuntavastuuta koskevissa 

kansainvälisissä aloitteissa (Scholtens & Sievänen 2013, 609; Midttun ym. 2015, 466). 

Toiseksi Pohjoismaat sijoittuvat kärkeen useissa vastuullisuutta mittaavissa 

kansainvälisissä vertailuissa. Esimerkiksi GSCI-indeksissä Ruotsi sijoittuu 

ensimmäiseksi, Suomi toiseksi, Tanska neljänneksi ja Norja viidenneksi (Solability 

2021). Myös tuoreimmassa Yhdistyneiden kansakuntien SDG-indeksissä Pohjoismaat 

jakavat neljän kärjen (Sachs ym. 2022). Lisäksi vastuullisuusluokituksen ja yrityksen 

markkina-arvon välistä yhteyttä on tutkittu vasta varsin vähän eurooppalaisilla yrityksillä, 

eritoten pohjoismaisilla, joten aineiston tarkastelulla voidaan luoda lisäarvoa aiemmalle 

akateemiselle kirjallisuudelle ja laajentaa ymmärrystä muuttujien välisestä yhteydestä.  

Tutkimuksessa hyödynnettävä ESG-data on kerätty Refinitivin Eikon-tietokannasta, sillä 

se on yksi kattavimmista ja akateemisessa kirjallisuudessa eniten käytetyistä ESG-

tietokannoista (Halbritter & Dorfleitner 2015, 26). Myös yritysten taloudelliset luvut on 

noudettu Refinitivin tietokannasta, sillä se tarjoaa ajallisesti kattavan määrän yhtiö- ja 

vuosikohtaista tietoa vuodesta 2002 lähtien (Refinitiv 2021). Tutkimuksen 
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tarkasteluajanjakso ajoittuu vuosille 2010–2019, missä kunkin tutkimukseen valitun 

yrityksen vuosittaiset ESG-pisteet ja taloudelliset tiedot on kerätty tietokannasta. 

Tutkimuksessa tarkasteltava aikaväli on valittu suhteellisen pitkäksi, sillä aiemman 

tutkimustiedon perusteella on saatu näyttöä siitä, että vastuullisuustekijät vaikuttavat 

taloudelliseen suorituskykyyn viiveellä (ks. esim. Moneva & Ortas 2010; Derwall ym. 

2011). Myös Atanin ym. (2018) tutkimus osoittaa, että muuttujien välisen korrelaation 

havaitsemiseksi tutkimuksessa on perusteltua hyödyntää pidempää aikaväliä. 

Aineistoa kerättäessä lähtödataksi otettiin kaikilla pohjoismaisilla osakemarkkinoilla 

toimivat (OMXH25, OMXS30, OMXC25 ja OBX25) suuret yritykset. Tarkemmin 

rajattuna aineisto käsittää Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörssin 

vaihdetuimmat osakkeet.  Aineisto on tarkoituksenmukaisesti rajattu pörssinoteerattuihin 

yrityksiin, sillä listaamattomista yrityksistä ei ole saatavilla riittävästi tietoa tutkimuksen 

toteuttamiseksi. Alkuperäinen aineisto kattaa näin ollen yhteensä 105 yritystä. Jotta 

regressioanalyysin toteuttaminen on mahdollista suunnitellusti, tulee ESG-luokituksen ja 

markkina-arvon lisäksi noutaa tiedot yrityskohtaisesti kokonaisvarallisuudesta, 

kokonaispääoman tuottoasteesta (ROA) ja pitkäaikaisista veloista. Lopulliseen 

tutkimusaineistoon sisällytetään siis vain yritykset, joista on mahdollista hankkia edellä 

mainitut tiedot vähintään yhdeltä tutkimusjakson vuodelta. Lopuksi yritykset on jaoteltu 

tietokannan lajittelun (Industry Classification Benchmark, ICB) mukaan 11 toimialaan.  

Toimialajaottelu mahdollistaa aiempien tutkimusten tavoin rahoitussektorin 

poissulkemisen lopullisesta aineistosta, johtuen niiden merkittävistä tase-eräkohtaisista 

eroista sekä alan poikkeavasta sääntelystä, mitkä saattaisivat vääristää tutkimustuloksia 

(ks. esim. Yoon ym. 2018; Petitjean 2019; Eliwa ym. 2021).  

Lopulliseen tutkimusaineistoon sisältyy 80 yritystä vuosilta 2010–2019, jotka on esitetty 

liitteessä 1. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty havaintoaineiston tarkempi maa- ja 

toimialakohtainen jaottelu.  
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Taulukko 3. Tutkimusaineiston yritykset kotipaikan mukaan jaoteltuna. 

Yrityksen kotipaikka Yritykset (N) Yritykset (%) 

Ruotsi 22 28 % 

Suomi 21 26 % 

Tanska 21 26 % 

Norja 16 20 % 

YHTEENSÄ 80 100 % 

 

Taulukon 3 perusteella havainnot jakautuvat melko tasaisesti maiden välille. Eniten 

havaintoja löytyy Ruotsista, joka kattaa 28 % kaikista havainnoista. Seuraavaksi eniten 

havaintoja löytyy Suomesta (26 %) ja Tanskasta (26 %). Vähiten havaintoja löytyy 

Norjasta (20 %). Yritysten kotipaikan mukaisen jaottelun perusteella, tutkimuksen 

aineisto on maantieteellisesti suhteellisen tasapainoinen.  

Edellä kuvatun jaottelun lisäksi havainnot voidaan jakaa myös toimialakohtaisesti 

noudattamalla kansainvälistä ICB-toimialaluokitusta (Pörssisäätiö 2022). 

Toimialaluokituksen avulla yritykset voidaan jakaa peräti 104:ään alasektoriin, mutta 

tämän tutkimuksen kannalta ylätason tarkastelun voidaan todeta olevan riittävä. 

Toimialakohtainen jaottelu on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Tutkimusaineiston yritykset toimialan mukaan jaoteltuna. 

Toimiala Yritykset (N) Yritykset (%) 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 21 26 % 

Terveydenhuolto 13 16 % 

Perusteollisuus 10 12 % 

Kulutushyödykkeet 8 10 % 

Peruskulutustuotteet 7 9 % 

Tietoliikennepalvelut 7 9 % 

Energia 6 8 % 

Teknologia 6 6 % 

Yleishyödylliset palvelut 2 3 % 

Kiinteistöala 1 1 % 

YHTEENSÄ 80 100 % 

 

Taulukon 4 perusteella havainnot jakautuvat kymmeneen eri toimialaan: 

teollisuustuotteet, terveydenhuolto, perusteollisuus, kulutushyödykkeet, 
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peruskulutustuotteet, energia, teknologia, tietoliikennepalvelut, yleishyödylliset palvelut 

ja kiinteistöala. Rahoitusala on aiempien tutkimusten tapaan suljettu pois tarkastelusta 

merkittävistä taseen ulkopuolisista eristä johtuen (ks. esim. Velte 2017; Petitjean 2019). 

Eniten havaintoja, reilu neljäsosa tutkimusaineistosta, sisältyy teollisuustuotteiden ja -

palveluiden toimialaan. Seuraavaksi eniten havaintoja löytyy terveydenhuollon (16 %) ja 

perusteollisuuden (12 %) toimialoilta. Vähiten havaintoja löytyy yleishyödyllisistä 

palveluista (3 %) ja kiinteistöalalta (1 %). Loput havainnoista jakautuvat suhteellisen 

tasaisesti toimialoittain vastaten 6–10 % tutkimusaineistosta.  

Tutkielman aineisto on tyypiltään paneeliaineistoa, sillä se yhdistelee aikasarja- ja 

poikkileikkausaineistoa. Paneeliaineisto mahdollistaa sellaisten riippuvuussuhteiden 

havaitsemisen, joita yksinään aikasarja- tai poikkileikkausaineistolla ei voida tunnistaa. 

Paneeliaineiston etuna on lisäksi, että siihen on mahdollista sisällyttää enemmän 

havaintopareja kuin perinteiseen aikasarja-aineistoon. Näin ollen laajemman aineiston 

pohjalta saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavampina. (Baltagi 2008, 5–6.) 

Paneeliaineistoja voidaan keskenään luokitella eri tyyppeihin. Aikasarjan pituuden 

perusteella aineistoa voidaan luonnehtia joko lyhyeksi tai pitkäksi, ja havaintoyksiköiden 

määrän perusteella taas joko kapeaksi tai leveäksi (Hill ym. 2011, 538.) Paneeliaineistoja 

voidaan lisäksi luonnehtia joko tasapainoiseksi tai epätasapainoiseksi sen mukaan, 

sisältyykö jokaiseen havaintoyksikköön yhtä suuri määrä aikasarjahavaintoja. Tämän 

tutkimuksen tarkastelu keskittyy aikavälille 2010–2019 eli aineisto koostuu 10 

aikaperiodista. Tarkasteltavia yrityksiä eli havaintoyksiköitä taas on 80 kappaletta. 

Tämän tutkimuksen aineistoa voidaan siis luonnehtia lyhyeksi ja leveäsi. Paneeliaineisto 

on lisäksi epätasapainoinen, sillä kaikista yrityksistä ei ollut saatavilla ESG-pisteytyksiä 

tai taloudellista dataa jokaiselle tutkimuksen tarkasteluvuodelle. Epätasapainoisen 

aineiston käyttäminen ei kuitenkaan tuota tutkimuksen kannalta ongelmia, sillä myös 

esimerkiksi Garcia-Castro ym. (2010) ovat tutkimuksessaan hyödyntäneet 

epätasapainoista paneeliaineistoa. Useat empiiriset menetelmät ja ohjelmistot ovat myös 

soveltuvia käsittelemään epätasapainoista dataa (Hill ym. 2011, 539). 

4.2 Tutkimusmenetelmä ja empiirinen malli 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista regressioanalyysia. 

Regressioanalyysin avulla voidaan tutkia yhden tai usean selittävän muuttujan vaikutusta 

selitettävään muuttujaan. Korrelaatioanalyysin tavoin se mahdollistaa muuttujien välisten 
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riippuvuussuhteiden suunnan ja voimakkuuden arvioinnin. Regressioanalyysin etuna 

kuitenkin on, että siinä voidaan tarkastella yhtä aikaa usean selittävän muuttujan 

vaikutusta selitettävään muuttujaan. Usean muuttujan regressiomallilla on siten 

mahdollista määrittää yksittäisen selittävän muuttujan yhteys selitettävään muuttujaan, 

kun muut malliin sisällytetyt muuttujat on otettu huomioon. Toisin sanoen muiden 

muuttujien vaikutus saadaan vakioitua, mikä mahdollistaa selvästi korrelaatioanalyysia 

yksityiskohtaisemman tarkastelun. (Kaakinen & Ellonen 2003.) 

Regressioanalyysiin sisällytettävien muuttujien tulee olla tutkimuskysymyksen suhteen 

tarkoituksenmukaisia, ja niiden käytön tulee olla teoreettisesti perusteltua (Hair 1998, 

162). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia vastuullisuusluokituksen vaikutusta 

yrityksen markkina-arvoon, joten tutkimusongelman mukaisesti selitettäväksi 

muuttujaksi on valittu markkina-arvoa kuvaava Tobinin Q. ESG-pisteytys ja sen osa-

alueet sekä myöhemmin luvussa 4.3.3 kuvattavat kontrollimuuttujat toimivat markkina-

arvon muutosta selittävinä tekijöinä. Regressioanalyysiin sisällytettävät muuttujat on 

valittu aiempien tutkimusten pohjalta, joten tutkimuksessa käytettävälle mallille löytyy 

tieteelliset perustelut. 

Tässä tutkimuksessa regressioanalyysi toteutetaan useimpia aiempia tutkimuksia 

mukaillen PNS-menetelmällä eli pienimmän neliösumman menetelmällä (engl. Ordinary 

Least Squares, OLS-method). Samaa menetelmää ovat soveltaneet myös esimerkiksi 

Aouadi ja Marsat (2018) sekä Fatemi ym. (2018) tutkimuksissaan. PNS-menetelmä on 

tilastollinen menetelmä, jossa regressiokertoimien estimaattorit määritetään 

minimoimalla jäännös- eli virhetermien neliösumma. Saatujen estimaattien pohjalta 

voidaan siten muodostaa regressiosuora eli malli kuvaamaan selitettävän muuttujan 

vaihtelua. (Mellin 2006, 343.) Visuaalisesti tarkasteltuna regressiosuora osoittaa 

muuttujien välisen yhteyden suunnan (positiivinen tai negatiivinen) ja regressiosuoran 

kulmakertoimen itseisarvo puolestaan yhteyden voimakkuuden. Regressiosuoraa voidaan 

kuvata myös yhtälöllä, joka voidaan kirjoittaa kaavan 1 muotoon 

                                           𝑦 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2+ . . . + 𝛽𝑘𝑥𝑘 +  𝜀𝑦,                                 (1) 

missä y on selitettävä muuttuja, 𝛽𝑘 on regressiokerroin, 𝑥𝑘 on selittävä muuttuja, 𝜀𝑦 on 

virhetermi ja 𝛽0 vakiotermi (kuvaa regressiokäyrän ja y-akselin leikkauspistettä). 

Tyypillisesti leikkauspistettä kuvaavat parametrit eivät kuitenkaan ole teoreettisesti 

oleellisia, vaan tarkastelu kohdistuu pikemminkin selittävien ja selitettävien muuttujien 



44 

välistä yhteyttä kuvaaviin β-parametreihin sekä mallin selitysasteeseen. Mallin selitysaste 

kuvaa sitä, kuinka suuri osa y-muuttujan vaihtelusta selittyy x-muuttujan vaihtelulla. 

Regressiomalli selittää y-muuttujaa hyvin silloin, kun y ≈ f(x) eli mitä lähempänä 

selitysaste on sataa prosenttia. (Ketokivi 2015, 134, 149.) Lisäksi, koska regressiomalli 

ei koskaan täydellisesti selitä y-muuttujan vaihtelua, tulee yhtälöön sisällyttää jäännös- 

eli virhetermi. Virhetermi kuvaa regressiomallin ennustamien y:n arvojen ja havaittujen 

y:n arvojen poikkeamaa, ja siihen sisältyvät kaikki mallin ulkopuolelle jäävät tekijät, 

jotka ovat yhteydessä selitettävän muuttujan vaihteluun (Tähtinen 2020, 195). 

Yllä esitetty regressioyhtälö soveltuu erinomaisesti poikkileikkausaineiston tarkasteluun, 

mutta koska tämän tutkimuksen aineisto on muodoltaan poikkileikkaus- ja aikasarja-

aineistoa yhdistelevää paneeliaineistoa, tulee myös aikasarjaelementti lisätä 

regressioyhtälöön. Tutkielman regressiomalli pohjautuu siten Baltagin (2008, 11) 

esittämään yhtälöön, jossa huomioidaan myös aikasarjaelementti. Usean muuttujan 

regressioyhtälö voidaan siten esittää kaavan 2 muodossa  

 𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1,𝑖𝑡 +  𝛽2𝑥2,𝑖𝑡+ . . . + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡, (2) 

 

missä yit on selitettävä muuttuja, 𝛽𝑘 on regressiokerroin, 𝑥𝑘 on selittävä muuttuja, 𝜀𝑖𝑡 on 

regression virhetermi, i on yritystä kuvaava alaindeksi ja t on aikasarjan ajankohtaa 

kuvaava alaindeksi. Vastaavaa regressiomallia ovat aiemmissa tutkimuksissa käyttäneet 

myös muiden muassa Fatemi ym. (2018, 50), Atan ym. (2018, 187) ja Minutolo ym. 

(2019), joten mallin käytölle löytyy teoreettinen pohja. 

Usean muuttujan regressioanalyysiin liittyy tiettyjä rajoitteita, jotka on syytä tunnistaa 

ennen varsinaisen analyysin toteutusta ja tulosten tulkintaa.  Monimuuttujamenetelmiä 

käytettäessä oletetaan, että havaintoaineisto on satunnainen otos normaalisti 

jakautuneesta populaatiosta. Otantamenettelyt kuitenkin tyypillisesti johtavat siihen, että 

tutkittavat otokset eivät ole täydellisen satunnaisia, jolloin mittaukseen liittyvä varianssi 

ei ole tarkka. Esimerkiksi tämän tutkimuksen havaintoyksiköt (yritykset) eivät ole täysin 

satunnaisesti valittuja, jolloin niiden varianssi saattaa olla pienempää kuin, jos 

havaintoyksiköt olisi valittu täysin satunnaisesti. (Metsämuuronen 2008, 13.) 

Regressioanalyysin toteutukseen liittyy myös oletus siitä, etteivät havainnot ole 

aikariippuvaisia. Paneeliaineistoa käytettäessä kuitenkin lähtökohtaisesti aina esiintyy 

sarjakorrelaatiota, sillä aikasarjahavaintojen keskinäistä riippuvuutta ei voida täysin 

sulkea pois (Wooldridge 2001, 7). Ongelma voidaan kuitenkin ratkaista käyttämällä 
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klusterirobusteja keskivirheitä olettaen, että tarkasteltavien havaintoyksiköiden määrä on 

merkittävästi suurempi kuin aikayksiköiden (Hill ym. 2018, 662). Tämän tutkimuksen 

havaintoaineisto on luvussa 4.1 kuvatulla tavalla muodoltaan lyhyt ja leveä, joten 

regressiomallissa voidaan hyödyntää klusterirobusteja keskivirheitä. Myös esimerkiksi 

Aouadi ja Marsat (2018, 1035) sekä Velte (2017, 175) ovat käyttäneet tutkimuksissaan 

klusterirobusteja keskivirheitä mahdollisen heteroskedastisuuden havaitsemiseksi. 

4.3 Tutkimuksessa käytettävät muuttujat 

4.3.1 Selitettävä muuttuja 

Yrityksen taloudellista suoriutumista voidaan tarkastella useiden mittareiden pohjalta. 

Tässä tutkimuksessa selitettävänä muuttujana tarkastellaan yritysten markkina-arvoa, jota 

mitataan Tobinin Q:lla (TQ). Tobinin Q on markkina-arvoperusteinen lähestymistapa 

mitata yrityksen arvostusta, ja se suhteuttaa yrityksen markkina-arvon sen kirja-arvoon. 

Muuttujan käyttö perusteltua, sillä Tobinin Q:ta on käytetty laajalti myös aiemmissa 

vastuullisen liiketoiminnan ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen yhteyttä 

käsittelevissä tutkimuksissa (ks. esim. Amman ym. 2013; Xie ym. 2019; Minutolo ym. 

2019). Tobinin Q:n laskentatavoissa esiintyy kuitenkin pieniä eroavaisuuksia tutkimusten 

välillä. Tässä tutkimuksessa Tobinin Q lasketaan Ammanin ym. (2013) sekä Aouadin ja 

Marsatin (2018) tutkimuksia mukaillen kaavan 3 muodossa 

 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑄 =
𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 − 𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 + 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎−𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
, (3) 

 

missä arvot on noudettu kunkin tarkasteluvuoden viimeiseltä kaupankäyntipäivältä. 

Mikäli kaavan arvo on suurempi kuin 1, on yritys yliarvostettu eli yrityksen markkina-

arvo ylittää tasearvon. Tällöin yritys tuottaa arvoa yli siihen sijoitetun pääoman. 

Vastaavasti, mikäli Q on alle yhden, on yritys aliarvostettu ja markkinat hinnoittelevat 

sen alle pääoman jälleenhankinta-arvon. (Aouadi & Marsat 2018, 1031.) Tutkimuksen 

taloudelliset tiedot Tobinin Q:n laskemiseksi on noudettu ESG-pisteytysten tavoin 

Refinitivin Eikon -tietokannasta. 

4.3.2 Selittävä muuttuja 

Tutkimuksen selittävänä muuttujana tarkastellaan yhteiskuntavastuuta, jota mitataan 

ESG-luokituksella. ESG-luokitukset on noudettu Refinitivin (ent. Thomson Reuters) 

Eikon-tietokannasta, sillä se on yksi kattavimmista ESG-luokituksia tarjoavista 

tietokannoista kattaen yli 70 % globaaleista markkinoista (Refinitiv 2021, 3). Refinitivin 
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ESG-aineistoa on käytetty myös aiemmissa vastuullista liiketoimintaa ja yrityksen 

taloudellista suoriutumista käsittelevissä tutkimuksissa (ks. esim. Velte 2017; Aouadi & 

Marsat 2018; Nekhili ym. 2021).  

Refinitivin ESG-luokitukset on suunniteltu mittaamaan yritysten suhteellista panostusta 

yhteiskuntavastuuseen pohjautuen muun muassa yritysten vuosikertomuksista ja 

vastuullisuusraporteista, yritysten ja kansalaisjärjestöjen verkkosivuilta sekä 

pörssitiedotteista saatuihin tietoihin. Yritykset pisteytetään asteikolla 0–100, ja jaetaan 

sen mukaisesti luokkiin D- ollessa alhaisin ja A+ korkein mahdollinen luokitus. Tarkempi 

jaottelu on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Refinitiv ESG-luokittelu (mukaillen. Refinitiv 2021). 

Pisteytys ESG-luokitus Pisteytys ESG-luokitus 

0.0000 < piste <= 0.0833     D - 0.5000 < piste <= 0.5833     B - 

0.0833 < piste <= 0.1666     D 0.5833 < piste <= 0.6666     B 

0.1666 < piste <= 0.2500     D + 0.6666 < piste <= 0.7500     B + 

0.2500 < piste <= 0.3333     C - 0.7500 < piste <= 0.8333     A - 

0.3333 < piste <= 0.4166     C 0.8333 < piste <= 0.9166     A 

0.4166 < piste <= 0.5000     C + 0.9166 < piste <= 1.0000     A + 

 

Taulukon 5 pisteet on esitetty prosentuaalisessa muodossa, ja ne saadaan muutettua ESG-

pisteiksi kertomalla sadalla. ESG-pisteet ovat noudettavissa Eikon-tietokannasta suoraan 

numeerisessa muodossa, joten ne soveltuvat sellaisenaan tilastollisen analyysin 

toteuttamiseen. ESG-yhteispisteiden sijaan tämän tutkimuksen keskeisin selittävä 

muuttuja on ESG-pisteytys, sillä se ei ota huomioon ESG-kiistanalaisuuspisteitä. Tämä 

on perusteltua, sillä näin voidaan mitata puhtaasti ESG:n vaikutusta yrityksen markkina-

arvoon, ja säilyttää tulosten vertailtavuus aiempiin tutkimuksiin (ks. esim. Velte 2017; 

Aouadi & Marsat 2018). ESG-luokituksen lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan ESG-osa-

alueiden (YMP, SOS ja HAL) vaikutusta erillisinä tekijöinä markkina-arvoon, joten 

kutakin osa-aluetta käsitellään myös omina muuttujinaan. Taulukossa 6 on kuvattu ESG-

pisteytysten jakautumista tutkimusjakson aikana. 
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Taulukko 6. Kuvaileva tilastoanalyysi ESG-pisteytyksistä vuosittain. 

Vuosi Keskiarvo Minimi Q1 Mediaani Q3 Maksimi 
Keski-
hajonta 

 

2010 58,50 13,67 45,47 61,41 72,38 89,27 18,55  

2011 59,71 11,66 48,21 61,54 75,10 93,50 18,19  

2012 60,87 15,28 51,32 61,92 73,46 91,68 16,35  

2013 61,40 12,57 52,06 62,59 71,17 89,77 15,81  

2014 61,45 11,66 51,95 61,85 72,49 92,77 16,21  

2015 63,55 12,76 54,05 66,52 75,23 89,11 15,76  

2016 65,27 12,48 56,04 67,83 76,66 89,42 15,29  

2017 66,38 12,40 57,40 67,33 76,89 93,71 14,70  

2018 66,61 10,86 58,39 68,12 77,99 94,38 16,60  

2019 67,20 16,72 59,08 69,25 79,22 93,67 16,45  

Aineisto yht. 63,29 10,86 53,12 65,06 75,84 94,38 16,57  

 

Taulukossa 6 on esitetty ESG-pisteytysten keskiarvo, ylä- ja alakvartiili, mediaani, 

minimiarvo, maksimiarvo ja keskihajonta vuositasolla sekä koko aineiston osalta. 

Tutkimusaineistoon sisältyvien yritysten saamat pisteytykset vaihtelevat suuresti 

minimiarvon ollessa 10,86 ja maksimiarvon 94,38. Aineistoon sisältyy siis yrityksiä 

vastuullisuusluokituksen molemmista ääripäistä. Lisäksi aineiston pohjalta voidaan 

havaita ESG-pisteytysten keskiarvon ja mediaanin kasvaneen tarkasteluajanjaksolla, 

mikä viittaa siihen, että yritykset ovat alkaneet kiinnittämään keskimäärin enemmän 

huomiota vastuullisuusasioihin. Tämän pohjalta ei voida kuitenkaan suoraan päätellä, että 

kaikissa tutkimusaineiston yrityksissä olisi kehitytty yhteiskuntavastuun saralla.  

4.3.3 Kontrollimuuttujat 

Havaintoaineistossa mallin muuttujiin vaikuttaa usein myös paljon tarkastelukohteen 

ulkopuolisia tekijöitä, ja harvoin yksin selittävällä muuttujalla voidaan perustella 

selitettävän muuttujan vaihtelua. Näin ollen regressioanalyysiin on tarpeellista lisätä 

muitakin selitettävään muuttujaan vaikuttavia muuttujia kuin tutkimuksen kohteena 

olevat selittävät muuttujat. Kontrollimuuttujien avulla on mahdollista poistaa 

ulkopuolisten tekijöiden vaikutus selitettävästä muuttujasta. Mikäli kontrollointia ei 

suoriteta, muuttujien välistä vaikutusta on haastavaa analysoida ja mallin tulokset 

saattavat vääristyä. Vääristymän suuruus riippuu kuitenkin siitä, kuinka vahvasti pois 

jätetyt muuttujat korreloivat selittävän ja selitettävän muuttujan kanssa. (Ketokivi 2015, 

158–159.) 
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Tässä tutkimuksessa selitettävänä muuttujana tarkastellaan yritysten markkina-

arvostusta, johon luonnollisesti vaikuttavat selittävän muuttujan (ESG-luokituksen) 

lisäksi lukuisat muut tekijät. Jotta myös muiden tekijöiden vaikutus voidaan ottaa 

huomioon, tulee tutkimukseen sisällyttää kontrollimuuttujia. Kontrollimuuttujien avulla 

muiden tekijöiden vaikutus selitettävään muuttujaan saadaan eristettyä pois, jolloin 

tutkimus mittaa luotettavammin juuri ESG:n ja markkina-arvon välistä yhteyttä. 

Kontrollimuuttujien määrittelyssä on otettu huomioon aiemmat aiheesta tehdyt 

tutkimukset, joissa muuttujina on käytetty muun muassa yrityksen kokoa, toimialaa, 

pääomarakennetta, kannattavuutta ja liikevaihdon kasvua (ks. esim. Velte 2017; Atan ym. 

2018; Aouadi & Marsat 2018). Edellä mainittuja tutkimuksia mukaillen tässä 

tutkimuksessa kontrollimuuttujina käytetään yrityksen kokoa, pääomarakennetta 

kuvaavaa velkaantumisastetta sekä kannattavuutta kuvaavaa kokonaispääoman 

tuottoastetta (ROA). Tutkimuksen kontrollimuuttujat on kuvattu taulukossa 7. 

Taulukko 7. Kontrollimuuttujat. 

Kontrollimuuttuja Määritelmä 

KOKO (Yrityksen koko) Kokonaisvarallisuuden luonnollinen logaritmi miljoonina euroina 

 

VELK (Velkaantumisaste) Pitkäaikaisten velkojen suhde kokonaisvarallisuuteen 

 

 

ROA (Kokonaispääoman 
tuottoaste)  

Yrityksen nettotuloksen suhde kokonaisvarallisuuteen 

 

 

 

Taulukossa 7 kuvatulla tavalla, tähän tutkimukseen on sisällytetty kolme 

kontrollimuuttujaa. Yrityksen KOKO on laskettu kokonaisvarallisuuden luonnollisena 

logaritmina miljoonina euroina ja VELK pitkäaikaisten velkojen suhteessa 

kokonaisvarallisuuteen Eikonista saatujen lähtötietojen perusteella. ROA-muuttuja 

puolestaan on noudettu suoraan Eikonista, eikä tämän osalta ole toteutettu itsenäisiä 

laskutoimituksia. 

Kuten edellä on mainittu, yrityksen kokoa on käytetty useammassa tutkimuksessa yhtenä 

kontrollimuuttujana. Koon käyttäminen muuttujana on perusteltua, sillä suuremman koon 

myötä yrityksen voi olla helpompi ylläpitää kilpailuetuja. Esimerkiksi 

vastuullisuusinvestoinnit voivat olla kustannusten osalta suhteellisesti pienempiä suurille 

yrityksille kuin pienille yrityksille. (Roberts & Dowling 2002, 1080.) Toisaalta suuriin 
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yrityksiin kohdistuu myös lainsäädännöllisiä velvoitteita (esim. 2014/95/EU), minkä 

johdosta ne joutuvat raportoimaan aktiivisemmin yhteiskuntavastuustaan. Lisäksi 

aiemmissa tutkimuksissa yrityksen koon on havaittu olevan suoraan yhteydessä 

markkina-arvoon, ja toisaalta markkina-arvon vaikuttavan yrityksen vastuulliseen 

suoriutumiseen (ks. esim. Aouadi & Marsat 2018, 1033; Minutolo ym. 2019, 1088). 

Aiempia tutkimuksia mukaillen tässä tutkimuksessa käytetään kokoa kuvaavana 

kontrollimuuttujana kokonaisvarallisuuden luonnollista logaritmia (ks. esim. Velte 2017; 

Aouadi & Marsat 2018). Logaritmimuunnos on monimuuttujamenetelmissä suositeltava 

toimenpide muuttujassa esiintyvän vinouden korjaamiseksi (Metsämuuronen 2008, 101). 

Yrityksen pääomarakennetta kuvaava velkaantumisaste on toinen tyypillisesti käytetty 

kontrollimuuttuja tutkimuslinjan sisällä. Velkaantumisasteen käyttöä kontrollimuuttujana 

puoltavat useat aiemmat tutkimukset, sillä korkeamman velkaantuneisuuden myötä 

yritykset joutuvat tyypillisesti raportoimaan aktiivisemmin toiminnastaan 

rahoituslaitoksille (Pae & Choi 2011, 329; Atan ym. 2018, 186). Toisaalta 

velkaantumisaste voidaan nähdä myös yrityksen riskin mittariksi, sillä vieraan pääoman 

ehtoisen rahoituksen kasvaessa osakkeenomistajien taloudellinen riski kasvaa (Lu ym. 

2014, 200). Taloudellista riskisyyttä kontrolloidaan tässä tutkimuksessa aiempien 

tutkimusten tavoin velkaantumisasteella, joka on laskettu jakamalla pitkäaikaiset velat 

kokonaisvarallisuudella (ks. esim. Velte 2017; Atan ym. 2018). 

Tämän tutkimuksen kolmanneksi kontrollimuuttujaksi on sisällytetty yrityksen 

kannattavuutta mittaava kokonaispääoman tuottoaste (ROA). Yrityksen kannattavuuden 

on havaittu olevan suoraan yhteydessä yrityksen markkina-arvoon, minkä vuoksi sitä on 

käytetty myös useissa aiemmissa tutkimuksissa kontrollimuuttujana (ks. esim. Mishra & 

Modi 2013; Aouadi & Marsat 2018).  

4.3.4 Kuvaileva tilastoanalyysi muuttujista 

Taulukossa 8 on kuvattu tutkimuksen aineistosta laskettuja tunnuslukuja, ja siinä on 

esitetty selittävien muuttujien, selitettävien muuttujien ja kontrollimuuttujien keskiarvot, 

ala- ja yläkvartiilit, mediaanit ja keskihajonnat. Kuvailevan tilastoanalyysin jälkeen 

tarkastellaan muuttujien välisiä korrelaatioita.  
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Taulukko 8. Regressiomuuttujien kuvaileva tilastoanalyysi. 

Muuttuja Keskiarvo Q1 Mediaani Q3 Keskihajonta 

 TQ 2,25 1,19 1,58 2,35 2,06 

 KOKO 8,41 7,49 8,56 9,33 1,42 

 VELK 0,23 0,12 0,21 0,30 0,15 

 ROA 0,08 0,04 0,07 0,11 0,09 

 ESG 63,29 53,12 65,06 75,84 16,57 

 YMP 63,85 51,09 68,09 81,58 22,44 

 SOS 67,31 56,30 71,35 81,97 19,00 

 HAL 55,69 39,17 57,41 74,39 21,98 

 

Taulukosta 8 voidaan havaita, että Tobinin Q:ta lukuun ottamatta muuttujien jakaumat 

ovat melko symmetrisiä, sillä muuttujien mediaanit ja keskiarvot ovat lähellä toisiaan. 

Tobinin Q:n keskiarvo puolestaan asettuu mediaanin ja yläkvartiilin väliin, mikä viittaa 

lievästi oikealle vinoutuneeseen jakaumaan. Vastaavanlainen havainto voidaan tehdä 

esimerkiksi myös Minutolo ym. (2019) ja Velte (2017) aineistoista. Lähempi tarkastelu 

kuitenkin osoittaa, että valtaosa havainnoista on lähellä toisiaan ja vinouma johtuu 

muutamista selkeästi poikkeavista arvoista. Muiden muuttujien osalta aineistossa ei 

esiinny merkittävää tai muuten poikkeavaa vaihtelua.  

Muuttujien jakaumien lisäksi taulukosta 8 voidaan päätellä, että havaintoaineiston 

yritysten markkina-arvo on keskimäärin yli kaksinkertainen (TQ: 2,25) pääoman 

jälleenhankinta-arvoon nähden. Myös esimerkiksi Velte (2017, 174) on havainnut 

markkinoiden hinnoittelevan osakkeet selvästi yli niiden pääoman jälleenhankinta-arvon. 

Taulukosta 8 käy lisäksi ilmi, että ESG-pisteytyksen keskiarvot ovat 63,29 

kokonaispisteiden osalta; 63,85 ympäristösuorituskyvyn osalta; 67,31 sosiaalisen 

suorituskyvyn osalta; ja 55,69 hallintotapaa mittaavan suorituskyvyn osalta. Näin ollen 

aineistoon valitut yritykset vastaavat Refinitivin ESG-luokituksen mukaisesti 

kirjainluokkia B ja B+ (Refinitiv 2021). Yritykset menestyvät keskimäärin vahvimmin 

sosiaalista suorituskykyä mittaavalla osa-alueella ja heikoimmin hyvää hallintotapaa 

mittaavalla osa-alueella. Muuttujien saamat arvot ovat täten linjassa myös viimeisimpien 

aiheesta tehtyjen eurooppalaisten tutkimusten kanssa (ks. esim. Velte 2017; Nekhili ym. 

2021). Lisäksi suhteellisen korkeat keskihajonnat ovat yhteneviä aiempien tutkimusten 

saamien arvojen kanssa, mikä on tyypillistä aineiston sisältäessä yrityksiä eri toimialoilta 

(ks. esim. Velte 2017; Yoon ym. 2018; Aouadi & Marsat 2018). 
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Ennen varsinaisen regressioanalyysin toteuttamista, tutkimuksen muuttujista suoritetaan 

korrelaatioanalyysi. Korrelaatioanalyysin avulla on mahdollista tarkastella muuttujien 

välisen yhteyden voimakkuutta ja suuntaa, mutta ei suoraan sitä, vallitseeko muuttujien 

välillä kausaalinen suhde (KvantiMOTV 2004). Pearsonin korrelaatiokerroin on yksi 

yleisimpiä käytetyistä korrelaatiokertoimista, ja sitä käytetään myös tässä tutkimuksessa 

mittaamaan muuttujien välisiä riippuvuuksia. Korrelaatiokertoimen valintaan vaikuttaa 

erityisesti se, että Pearsonin korrelaatiokerroin on muuttujien mittayksiköistä riippumaton 

tunnusluku, minkä lisäksi se soveltuu erinomaisesti juuri välimatka- ja 

suhdeasteikollisten muuttujien tarkasteluun. Myös esimerkiksi Velte (2017) sekä Aouadi 

ja Marsat (2018) ovat soveltaneet Pearsonin korrelaatiokerrointa tutkimuksissaan. 

Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 9, josta ilmenee myös Pearsonin 

korrelaatiokertoimen arvo ja tilastollinen merkitsevyys. Pearsonin korrelaatiokerroin 

mittaa kahden muuttujan välistä korrelaatiota, ja sen arvo vaihtelee välillä –1:stä 1:een. 

Korrelaatiokertoimen etumerkki ilmaisee riippuvuuden suunnan. Mitä enemmän 

korrelaatiokertoimen itseisarvo poikkeaa nollasta, sitä voimakkaampi riippuvuus 

muuttujien välillä on. Vastaavasti korrelaatiokertoimen saadessa arvon nolla, ei 

muuttujien välillä ole yhteyttä. Tässä korrelaatioanalyysissä tilastollista merkitsevyyttä 

tarkastellaan yhden prosentin riskitasolla eli p-arvon ollessa alle 0,01. Tyypillisesti 

tilastollisessa tutkimuksessa kuitenkin jo viiden prosentin (p < 0,05) merkitsevyystasoa 

voidaan pitää riittävänä tulosten yleistämiselle. (Tähtinen ym. 2020, 185–188.) 

Taulukko 9. Pearsonin korrelaatiomatriisi. 

Taulukko kuvaa selittävien, selitettävien ja kontrollimuuttujien välisen korrelaation. ***- merkintä 
ilmaisee Pearsonin korrelaatiokertoimen tilastollisen merkitsevyyden 1 %:n merkitsevyystasolla. 

  TQ ROA KOKO VELK ESG YMP SOS HAL 

   TQ 1,000        

   ROA 0,716*** 1,000       

   KOKO -0,359*** -0,200*** 1,000      

   VELK -0,209*** -0,202*** 0,040 1,000     

   ESG -0,102*** -0,001 0,577*** -0,139*** 1,000    

   YMP -0,132*** -0,029 0,474*** -0,159*** 0,813*** 1,000   

   SOS 0,023 0,151*** 0,484*** -0,183*** 0,859*** 0,642*** 1,000  

   HAL -0,151*** -0,135*** 0,421*** 0,023 0,675*** 0,287*** 0,358*** 1,000 
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Taulukosta 9 ilmenee, että valtaosa korrelaatiokertoimista on tilastollisesti merkitseviä, 

joten niiden pohjalta voidaan tarkastella muuttujien välistä yhteyttä. Yrityksen koon ja 

ESG-pisteytysten välillä vallitsee selvästi positiivinen korrelaatio, mikä tukee aiempien 

tutkimusten havaintoja siitä, että suuremmat yritykset joutuvat raportoimaan muun 

muassa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi aktiivisemmin yhteiskuntavastuustaan 

(ks. esim. Aouadi & Marsat 2018; Minutolo ym. 2019). Myös Tobinin Q:n ja ROA:n 

negatiivinen korrelaatio yrityksen koon ja velkaantumisasteen suhteen on havaittu 

aiemmissa tutkimuksissa, joskin useat tutkimukset puoltavat myös yrityksen koon ja 

taloudellisen suoriutumisen välistä positiivista yhteyttä (ks. esim. Ghoul ym. 2017; 

Fatemi ym. 2018; Aouadi & Marsat 2018).   

Korrelaatioanalyysin perusteella tutkimuksen keskeisimpien muuttujien, Tobinin Q:n ja 

ESG-pisteytysten, välillä vallitsee sosiaalista osa-aluetta lukuun ottamatta negatiivinen 

korrelaatio. Negatiivinen korrelaatio on kuitenkin hyvin lievä, eikä sen pohjalta voida 

vielä tehdä lopullisia päätelmiä sen suhteen, minkä suuntainen vastuullisuusluokituksen 

ja yrityksen markkina-arvon välinen suhde on. Esimerkiksi myös Aouadin ja Marsatin 

(2018) tutkimus osoittaa korrelaatioanalyysin osalta negatiivisen yhteyden, vaikka 

lopulliset tutkimustulokset kuitenkin puoltavat yhteiskuntavastuun ja yrityksen 

markkina-arvon positiivista yhteyttä. 

Metsämuurosen (2008, 21) mukaan selittävien muuttujien välillä esiintyy usein 

multikollineaarisuutta eli keskinäistä riippuvuutta, mikä saattaa hankaloittaa tilastollista 

päättelyä. Tässä tutkimuksessa selittävien muuttujien välillä havaitut korrelaatiot ovat 

pääosin heikkoja tai kohtalaisia, mikä pienentää riskiä sille, että multikollineaarisuus 

voisi aiheuttaa ongelmia regressioanalyysin suorittamiselle. Luonnollisesti ESG-

pisteiden ja sen kolmen osa-alueen välillä kuitenkin vallitsee voimakas korrelaatio, sillä 

ESG-pisteet muodostuvat muuttujien YMP, SOS ja HAL pohjalta. Muuttujien välisen 

voimakkaan korrelaation ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan ongelmaa 

multikollineaarisuuden suhteen, sillä ESG-pisteytystä ja sen kolmea osa-aluetta 

tarkastellaan omina regressiomalleinaan. Selittävistä muuttujista myös ympäristö- ja 

sosiaalinen osa-alue korreloivat keskenään kohtalaisen voimakkaasti (0,642), mikä on 

aiempien tutkimusten perusteella oletettavaa (ks. esim. Garcia ym. 2017; Yoon ym. 

2018).  
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Lähtökohtaisesti multikollineaarisuusongelmaa ei yleensä synny, ellei selittävien 

muuttujien välillä esiinny erittäin voimakasta korrelaatiota (> 0,9). Tästä huolimatta tässä 

tutkimuksessa on haluttu varmistaa muuttujien VIF-kertoimia tarkastelemalla (engl. 

variance inflation factor), ettei multikollineaarisuusongelma vaikuta regressioanalyysin 

toteuttamiseen. Tyypillisesti yli kymmenen (> 10) VIF-arvoa voidaan pitää merkkinä 

multikollineaarisuudesta (Kaakinen & Ellonen 2003). Tämän tutkimuksen selittävät 

muuttujat saavat luokituksen mukaisessa järjestyksessä seuraavat VIF-arvot: 1,714; 1,804 

ja 1,154. Arvojen perusteella muuttujien välillä ei vallitse multikollineaarisuutta, ja 

regressiomalli voidaan toteuttaa luotettavasti havaintoaineistolla. 



54 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa raportoidaan tutkimuksessa suoritettujen regressiolaskelmien tulokset, 

joiden pohjalta ESG-luokituksen ja yrityksen markkina-arvon välistä yhteyttä voidaan 

analysoida ja tulkita. Tämän jälkeen tulosten luotettavuutta testataan lisäanalyyseillä, 

joissa pääregressiomalli toistetaan kahdella vaihtoehtoisella tutkimusajanjaksolla sekä 

viivästetyillä ESG-muuttujan arvoilla.  Empiirisen osion regressioanalyysit on suoritettu 

IBM SPSS 27 -tilastointiohjelmalla, ja niihin on käytetty lineaarisen regression moduulia. 

Lopuksi luvussa käsitellään empiirisen tutkimukseen liittyviä rajoitteita ja arvioidaan 

näiden pohjalta tulosten luotettavuutta. 

5.1 Tulosten analysointi ja tulkinta 

Lineaarisen regressioanalyysien tulokset ESG-luokituksen vaikutuksesta yrityksen 

markkina-arvoon on esitetty taulukossa 10. Taulukko kuvaa neljän eri regressiomallin 

tuloksia, missä kunkin muuttujan kohdalla on esitetty kyseisen muuttujan saama 

regressiokerroin sekä kertoimen tilastollinen merkitsevyys yhden (***, kun p < 0,01), 

viiden (**, kun p < 0,05) tai kymmenen (*, kun p < 0,10) prosentin merkitsevyystasolla. 

Tyypillisesti tilastollisessa tutkimuksessa viiden prosentin merkitsevyystasoa voidaan 

pitää riittävänä tulosten yleistämiselle ja kymmenen prosentin tasoa tilastollisesti suuntaa 

antavana (Heikkilä 2014, 7; Tähtinen ym. 2020, 188). Regressiokertoimen alla sulkeissa 

on raportoitu kertoimen saama t-arvo, joka perustuu klusterirobusteihin keskivirheisiin. 

Taulukko sisältää myös tiedon kunkin regressiomallin vakiotekijästä (𝛽0), joka ilmaisee 

regressiosuoran ja y-akselin leikkauspisteen. Lisäksi taulukossa on raportoitu mallien 

sisältämien havaintojen lukumäärä (N) sekä kaksi mallien hyvyyttä arvioivaa 

testisuuretta, F-testi ja korjattu R2-testi. F-testin merkitsevyystaso kertoo, pystytäänkö 

regressiomalliin sisällytetyillä muuttujilla ylipäänsä selittämään selitettävän muuttujan 

vaihtelua. Korjattu R2-luku puolestaan kuvaa mallin selitysastetta eli sitä, kuinka monta 

prosenttia muuttujat yhdessä selittävät y-muuttujasta. R2-luku saa arvoja asteikolla 

nollasta yhteen. (Kaakinen & Ellonen 2003; Metsämuuronen 2008, 108.) 
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Taulukko 10. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset ESG-luokituksen vaikutuksesta yrityksen 
markkina-arvoon (Tobinin Q). 

***, ** ja * -merkinnät ilmaisevat regressiokertoimen tilastollisen merkitsevyyden 1 %:n, 5 %:n ja 
10 %:n merkitsevyystasolla. Regressiokertoimen alla sulkeissa on esitetty kertoimen t-arvo, joka 
perustuu klusterirobusteihin keskivirheisiin. 

  
(1) (2) (3) (4) 

     

Selittävät muuttujat 
    

ESG 0,008**    

 (2,797)    

YMP  0,002   

  (0,849) 
 

 

SOS   0,007**  

   (1,982)  

GOV    0,004* 

    (1,385) 

Kontrollimuuttujat 
    

ROA 0,146*** 0,148*** 0,145*** 0,148*** 

 (7,884) (7,949) (7,640) (7,921) 

KOKO -0,524*** -0,475*** -0,511*** -0,491*** 

 (-6,280) (-6,360) (-6,139) (-5,998) 

VELK -0,546 -0,610* -0,533 -0,675* 

 (-1,422) (-1,516) (-1,343) (-1,746) 

          

Vakiotekijä (β0) 5.216*** 5,177*** 5,185*** 5,213*** 

 (6,550) (6,518) (6,534) (6,505) 

     

N 640 640 640 640 

Korjattu R2 0,583 0,580 0,582 0,581 

F-testi 223,917*** 221,421*** 223,699*** 222,726*** 

 

 

Ennen regressiokertoimien lähempää tarkastelua on syytä arvioida regressiomallien 

hyvyyttä. Taulukon 10 tulokset osoittavat, että regressiomallien selitysastetta mittaava 

R2-arvo vaihtelee 0,580–0,583 välillä. Regressiomalleihin valituilla muuttujilla voidaan 

siis selittää noin 58 % Tobinin Q:n vaihtelusta. Lisäksi kussakin tämän tutkimuksen 

regressiomallissa F-testit ovat merkitseviä yhden prosentin merkitsevyystasolla (p < 

0,01), joten mallien selitysvoimaa voidaan pitää lähtökohtaisesti varsin hyvänä.  

Ensimmäinen regressiomalli (malli 1 taulukossa 10) osoittaa regressioanalyysin tuloksen 

ESG:n kokonaispisteiden vaikutuksesta yrityksen markkina-arvoon. Kyseinen malli on 
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samalla tämän tutkimuksen pääregressiomalli, ja sen tarkoituksena on selvittää, löytyykö 

ESG-luokituksen ja yrityksen markkina-arvon väliltä tutkimuksen päähypoteesin H1 

ennustama positiivinen yhteys. Mallin tulokset osoittavat, että kontrollimuuttujista ROA 

ja KOKO ovat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin merkitsevyystasolla, mutta 

VELK osalta tulosta voidaan pitää ainoastaan tilastollisesti suuntaa antavana. ROA saa 

aiempien tutkimusten tavoin positiivisen regressiokertoimen, mikä tarkoittaa, että 

parempi kannattavuus johtaa korkeampaan yrityksen arvoon (ks. esim. Aouadi & Marsat 

2018; Fatemi ym. 2019). Yrityksen koko ja velkaantuneisuus puolestaan vaikuttavat 

mallin mukaan negatiivisesti markkina-arvoon. Tulokset viittaavat siihen, että sijoittajat 

näkevät velkaantuneemman yrityksen riskisemmäksi ja toiseksi siihen, että pienempi 

yritys arvostetaan markkinoilla korkeammilla kasvukertoimilla (Ghoul ym. 2017, 372). 

Vastaavia tuloksia ovat raportoineet myös muiden muassa Aouadi ja Marsat (2018) sekä 

Xie ym. (2019). ESG-muuttujan osalta regressiokertoimen havaitaan olevan positiivinen 

ja tilastollisesti merkitsevä viiden prosentin merkitsevyystasolla. Havainto on siis linjassa 

H1 kanssa, mikä viittaa siihen, että korkeampi ESG-luokitus vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen markkina-arvoon pohjoismaisilla markkinoilla, ja täten tutkimuksen 

päähypoteesi voidaan hyväksyä. Havainto on linjassa myös monien aiempien tutkimusten 

kanssa, jotka puoltavat ESG-luokituksen ja markkina-arvon positiivista yhteyttä (ks. 

esim. Velte 2017; Aouadi & Marsat 2018; Minutolo ym. 2019). Legitimiteetti- ja 

sidosryhmäteorian valossa pääregressiomallin tulos vahvistaa käsitystä siitä, että hyvät 

sidosryhmäsuhteet ja vapaaehtoinen raportointi voivat johtaa korkeampaan markkina-

arvoon. 

Jotta ESG-luokituksen ja yrityksen markkina-arvon välisestä yhteydestä saataisiin 

perustavanlaatuinen käsitys, tutkielman empiirisessä osassa tutkittiin aiempien 

tutkimusten tavoin myös ESG-luokituksen yksittäisten osa-alueiden vaikutusta markkina-

arvoon (ks. esim. Velte 2017; Atan ym. 2018). Luokituksen jakaminen ympäristöä, 

sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa kuvaaviin komponentteihin auttaa 

ymmärtämään, arvostavatko markkinat enemmän jotain tiettyä vastuullisuusluokituksen 

osa-aluetta. Osa-alueita kuvaavien regressiomallien tulokset on esitetty taulukossa 10, 

missä malli 2 kuvaa muuttujan YMP vaikutusta, malli 3 muuttujan SOS vaikutusta ja 

malli 4 muuttujan GOV vaikutusta. 

Taulukon 10 tulokset osoittavat, että ESG-luokituksen kolmesta osa-alueesta kahta 

voidaan pitää markkina-arvon kannalta relevantteina. Regressiomallit 2–4 osoittavat, että 
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sosiaalisella vastuulla ja hyvällä hallintotavalla on positiivinen yhteys markkina-arvoon, 

mutta ympäristövastuun osalta tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei esiinny. Sosiaalista 

vastuuta kuvaavan muuttujan kohdalla yhteys on tilastollisesti merkitsevä viiden 

prosentin merkitsevyystasolla ja hyvää hallintotapaa kuvaavan muuttujan kymmenen 

prosentin merkitsevyystasolla. Jälkimmäisen tuloksia voidaan siis luonnehtia 

tilastollisesti suuntaa antaviksi. Kontrollimuuttujien osalta regressiomallit 2–4 vastaavat 

pitkälti pääregressiomallin tuloksia. Regressioanalyysin tulosten perusteella 

tutkimukselle asetetut alahypoteesit voidaan hyväksyä H1b ja H1c osalta. Alahypoteesi H1a 

puolestaan joudutaan hylkäämään, sillä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

ympäristövastuun ja markkina-arvon välillä ei löydetty. 

ESG-luokituksen osa-alueiden vaikutuksia tutkivat regressiomallit vahvistavat käsitystä 

siitä, että ESG-luokituksella on vaikutusta yrityksen markkina-arvoon. 

Regressioanalyysin tulokset auttavat lisäksi ymmärtämään, mitkä 

vastuullisuusluokituksen komponentit tarkalleen ottaen selittävät pääregressiomallin 

osoittamaa positiivista yhteyttä. Regressiokertoimien lähempi tarkastelu viittaa siihen, 

että sosiaalinen vastuu on merkittävin markkina-arvostukseen vaikuttava tekijä, minkä 

lisäksi myös hyvällä hallintotavalla voidaan todeta olevan vaikutusta. Tulokset ovat 

linjassa esimerkiksi Habermannin (2021) ja Yoonin ym. (2018) tutkimusten kanssa, joissa 

sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa kuvaavien muuttujien havaittiin vaikuttavan 

merkittävimmin yrityksen markkina-arvoon. Kuitenkin esimerkiksi Atan ym. (2018) ja 

Miralles-Quirós ym. (2018) ovat havainneet tutkimuksissaan juuri päinvastaisia tuloksia, 

sillä ympäristövastuun on havaittu olleen merkittävin markkina-arvon muutosta selittävä 

tekijä. Epäyhtenäisiä tuloksia voidaan kuitenkin selittää muun muassa maantieteellisillä 

eroilla, sillä Atanin ym. (2018) ja Miralles-Quirósin ym. (2018) tutkimusten aineisto 

koostuu kehittyvien maiden (Malesia ja Brasilia) yrityksistä, jotka poikkeavat monella 

tapaa kehittyneiden maiden yrityksistä.  

Epäyhtenäisten tulosten pohjalta voidaan päätellä, että Pohjoismaiden kaltaisissa 

kehittyneissä maissa osakkeenomistajat saattavat arvostaa enemmän esimerkiksi 

henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn merkitystä sekä hallintotavan näkökulmasta 

toiminnan läpinäkyvyyttä yrityksen arvoa kasvattavina tekijöinä. Toisaalta tuloksia 

voidaan tulkita myös siten, että ympäristötekijöiden arvoa luova vaikutus on jo 

hinnoiteltu osakkeisiin pohjoismaisilla markkinoilla. Institutionaalisen teorian 

näkökulmasta eriävät tulokset ovat seurausta erilaisista yhteiskuntavastuukäytänteistä, 



58 

jotka yritykset omaksuvat pyrkiessään noudattamaan maalleen tyypillisiä sosiaalisia 

normeja ja uskomuksia. Esimerkiksi Matten ja Moon (2008, 417) ovat todenneet Itä-

Aasian kehittyneiden maiden (mm. Japani, Etelä-Korea ja Taiwan) jakavan useita 

Euroopan maille tyypillisiä institutionaalisia käytänteitä, mikä voi osaltaan selittää tämän 

ja aiempien tutkimustulosten yhteneväisyyttä yhteiskuntavastuun näkökulmasta (ks. 

esim. Pae & Choi 2011; Yoon ym. 2018; Habermann 2021). 

5.2 Luotettavuustestit 

Tämän tutkimuksen keskeisin löydös on pääregressiomallin (malli 1 taulukossa 10) 

pohjalta tehty havainto, jonka perusteella ESG-luokitus vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

markkina-arvoon. Ennen regressioanalyysin suorittamista, regressiomallien 

luotettavuudesta on varmistuttu lineaariselle regressioanalyysille tehtävien oletusten 

(esim. muuttujien lineaarisuusoletus ja selittävien muuttujien kollineaarisuus) pohjalta 

(Ketokivi 2015, 142–148). Regressioanalyysissä, kuten muissakin 

monimuuttujamenetelmissä, tulokset perustuvat kuitenkin viimekädessä siihen, mitä 

tietoja regressiomalliin on syötetty (Metsämuuronen 2008, 88). Tästä johtuen 

pääregressiomallin tulosten luotettavuutta on haluttu arvioida Verbeetenia ym. (2016, 

1374) mukaillen lisäanalyyseillä, joissa pääregressiomalli on toistettu kahdella 

vaihtoehtoisella tutkimusajanjaksolla. Tämän lisäksi pääregressiomalli toistetaan myös 

viivästetyillä ESG-muuttujan arvoilla, sillä esimerkiksi Chih ym. (2010, 132) ovat 

havainneet, että paremman taloudellisen suorituskyvyn omaavat yritykset ovat 

taipuvaisempia investoimaan yhteiskuntavastuuseen. Luotettavuustestien pohjalta 

voidaan siis varmistua, ettei käytetty ajanjakso tai mahdollinen käänteisestä 

kausaalisuudesta aiheutuva endogeenisuus vaikuta ESG-luokituksen ja markkina-arvon 

välillä havaittuun yhteyteen. Luotettavuustestien tulokset on esitetty taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Lisäanalyysien tulokset ESG-luokituksen vaikutuksesta yrityksen markkina-arvoon. 

***, ** ja * -merkinnät ilmaisevat regressiokertoimen tilastollisen merkitsevyyden 1 %:n, 5 %:n ja 
10 %:n merkitsevyystasolla. Regressiokertoimen alla sulkeissa on esitetty kertoimen t-arvo, joka 
perustuu klusterirobusteihin keskivirheisiin. 

  2010–2014 2015–2019   

  
(1) (2) (3) 

    

Selittävä muuttuja 
   

ESG 0,006* 0,004 0,011*** 

 (1,709) (0,953) (3,211) 

Kontrollimuuttujat 
   

ROA 0,135*** 0,144*** 0,137*** 

 (11,367) (5,148) (7,607) 

KOKO -0,323*** -0,583*** -0,573*** 

 (-3,826) (-4,404) (-6,667) 

VELK -0,280 -0,445 -0,693* 

 (-0,642) (-0,826) (-1,701) 

        

Vakiotekijä (β0) 3,364*** 6,161*** 5,598*** 

 (4,572) (4,694) (7,566) 

    

N 297 343 594 

Korjattu R2 0,633 0,593 0,558 

F-testi 127,29*** 124,27*** 187,79*** 

 

Taulukon 11 malleissa 1–2 pääregressio on suoritettu tarkasteluajanjakson ensimmäisillä 

ja viimeisillä viidellä vuodella. Täten pääregressiomallin tuloksia voidaan analysoida 

kokonaisvaltaisemmin liiketoimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuneiden muutosten 

varalta. Kumpaakin mallia voidaan pääregressiomallin tavoin pitää onnistuneina F-testien 

ollessa tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01), ja selitysastetta kuvaavien korjattujen R2 

ollessa noin 60 % luokkaa. Myös kontrollimuuttujien osalta vaikutusten voidaan todeta 

pysyneen samankaltaisina kuin pääregressiomallissa. Mallin 1 perusteella ensimmäisenä 

viitenä vuotena ESG-luokituksen ja Tobinin Q:n välillä havaitaan positiivinen yhteys 

merkitsevyystason ollessa kymmenen prosentin (p < 0,10) luottamustasolla. Malli 2 

puolestaan osoittaa, että vaikka myös jälkimmäisellä puoliskolla regressiokerroin saa 

positiivisen arvon, ei tilastollista yhteyttä kuitenkaan pystytä havaitsemaan. Tulosten 

pohjalta voidaan siis todeta, että lisäanalyysit tukevat vain osittain pääregressiomallista 

tehtyä päätelmää siitä, että ESG-luokitus vaikuttaa positiivisesti yrityksen markkina-
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arvoon. Lisäanalyysin tuloksia tulee kuitenkin pitää vain suuntaa antavina, sillä 

regressiomalleissa käytetty tarkasteluajanjakso on verrattain lyhyt. Myös lukuisissa 

aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että lyhyellä aikavälillä tilastollisesti merkitsevien 

tulosten saaminen on epätodennäköisempää (ks. esim. Eccles ym. 2014, 2847; Atan ym. 

2018, 190). 

Taulukon 11 mallissa 3 on käytetty viivästettyjä ESG-muuttujan arvoja, jolloin markkina-

arvon muutosta selitetään aiemman vuoden ESG-pisteillä. Tällä regressiomallilla 

halutaan siis selvittää, ettei mahdollinen käänteisestä kausaalisuudesta aiheutuva 

endogeenisuus vääristä pääregressiomallin pohjalta tehtyjä päätelmiä ESG-luokituksen ja 

markkina-arvon yhteydestä. Tässä yhteydessä käänteinen kausaalisuus viittaa 

tilanteeseen, jossa markkina-arvo selittäisikin ESG-luokitusta. Asian tutkiminen on 

perusteltua, sillä endogeenisuusongelman huomioimatta jättämisen on havaittu 

vääristäneen yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suoriutumisen välisestä yhteydestä 

tehtyjen tutkimusten tuloksia (Garcia-Castro ym. 2010, 122). Viivästettyjä ESG-

muuttujan arvoja käyttämällä regressiomalli kuitenkin osoittaa positiivisen ja 

tilastollisesti merkitsevän (p < 0,01) yhteyden Tobinin Q:hun, mikä viittaa siihen, ettei 

endogeenisuusongelmaa esiinny. Pääregressiomallin pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä 

voidaan siis pitää luotettavina. Lisäanalyysin kenties mielenkiintoisin havainto liittyy 

kuitenkin siihen, että viivästettyjä ESG-muuttujan arvoja käytettäessä yhteys on 

voimakkaampaa (0,008 < 0,011) kuin pääregressiomallissa. Lisäksi regressiokertoimen 

tilastollinen merkitsevyys on parempi. Tuloksen pohjalta voidaan siis päätellä, että 

vastuullisuusluokituksen muutos vaikuttaa markkina-arvoon todennäköisemmin 

viiveellä. Argumenttia puoltavat myös lukuisat aiemmat tutkimukset, joissa 

vastuullisuuspanostusten on havaittu vaikuttavan yrityksen taloudellisiin lukuihin 

viiveellä (Hart & Ahuja 1996, 34–35; Hillman & Keim 2001, 131–132). 

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimustuloksiin ja niiden kautta tehtyihin päätelmiin liittyy luontaisesti tiettyjä 

rajoitteita, jotka voivat johtua esimerkiksi käytetystä tutkimus- tai 

aineistonkeruumenetelmästä. Tutkimusta arvioitaessa on hyväksyttävä se, että kaikki 

tutkimus pohjautuu tutkijan tekemiin päätelmiin ja usein rajallisesti saatavilla olevaan 

aineistoon, jolloin se ei koskaan tarjoa täysin objektiivista, absoluuttista tietoa. 

Tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta voidaan kuitenkin lisätä kuvaamalla 
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seikkaperäisesti aineiston syntyminen sekä empirian hankkimisessa, purkamisessa ja 

analysoinnissa käytetyt menetelmät. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetty ESG-aineisto on noudettu Refinitivin (ent. Thomson 

Reuters) Eikon-tietokannasta. Ensiksi on hyvä huomioida, että tutkimuksessa käytetty 

ESG-luokitus pohjautuu luokituslaitoksen itse määrittämiin arviointikriteereihin (ks. luku 

2.3.2), jolloin tuloksia ei voida suoraan yleistää kaikkiin saman alan tutkimuksiin. Mikäli 

tutkimuksessa olisi hyödynnetty toisen palveluntarjoajan (esim. KLD) ESG-luokituksia, 

saattaisivat tutkimustulokset olla keskenään erilaisia. Refinitivin ESG-aineisto on 

kuitenkin yksi akateemisessa kirjallisuudessa eniten käytetyistä tietokannoista 

yhteiskuntavastuuseen liittyvissä tutkimuksissa, joten tulosten vertailtavuutta voidaan 

tältä osin pitää varsin hyvänä (ks. esim. Halbritter & Dorfleitner 2015; Velte 2017; 

Aouadi & Marsat 2018; Uyar ym. 2020; Filippou & Taylor 2021; Nekhili ym. 2021). 

Tutkimusaineiston luotettavuutta lisää se, että ESG-aineiston ohella myös yrityksiä 

koskevat taloudelliset tiedot on noudettu Refinitivin tietokannasta. Aineistoa voidaan 

näin ollen luonnehtia varsin yhtenäiseksi, ja tietojen yhdistelyssä mahdollisesti 

tapahtuvien inhimillisten virheiden todennäköisyyttä pieneksi. Virheiden 

minimoimiseksi kaikki tutkimusta koskeva data on noudettu yhdellä haulla, jotta dataa ei 

ole tarvinnut tarpeettomasti muokata. Lisäksi selitettävän muuttujan ja 

kontrollimuuttujien arvojen laskeminen sekä muut aineiston muokkausta vaatineet 

toimenpiteet on toteutettu äärimmäistä huolellisuutta noudattaen. On kuitenkin 

huomioitava, että muuttujien laskentatavoissa voi esiintyä pientä poikkeavuutta 

tutkimusten välillä, mikä voi osaltaan rajoittaa tutkimusten välistä vertailtavuutta. 

Esimerkiksi Tobinin Q on luvussa 4.3.1 kuvatulla tavalla laskettu tutkimuksesta riippuen 

toisinaan eri tavoin.  

Tulosten yleistettävyyteen on kiinnitetty huomiota jo aineistonkeruuvaiheessa 

valitsemalla suhteellisen pitkä tarkasteluajanjakso, sillä aiempien tutkimusten perusteella 

on saatu näyttöä siitä, että vastuullisuustekijät vaikuttavat taloudelliseen suorituskykyyn 

viiveellä. Tarkasteluajanjakso on kuitenkin tarkoituksella rajattu aikavälille 2010–2019, 

jotta on pystytty poissulkemaan vuoden 2008 finanssikriisin ja vuoden 2020 alussa 

alkaneen koronaviruspandemian mahdollinen vaikutus. Tutkimusajanjakson 

laajentamista ei koettu mielekkääksi myöskään siinä mielessä, että se olisi rajannut 

suuremman määrän yrityksiä pois tarkastelusta ESG-aineiston rajallisen saatavuuden 
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vuoksi. Aineiston rajallinen saatavuus vaikuttaa myös osaltaan tutkimustulosten 

yleistettävyyteen. Ensiksi tutkimusaineistosta on jouduttu rajaamaan pois listaamattomat 

yritykset, sillä Refinitivin tietokannasta ei ole mahdollista noutaa niitä koskevia tietoja. 

Toiseksi tutkimusaineisto koostuu pääosin Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja 

Oslon pörssin suurista yrityksistä. Näin ollen tutkimusaineistossa ovat aliedustettuna 

pienet yritykset, joilla voi olla rajallisemmat mahdollisuudet raportoida 

yhteiskuntavastuuasioistaan. Lisäksi tulee huomata, että tutkimusaineiston sisällä 

maantieteellinen painotus kohdistuu Norjaa enemmän Ruotsiin, Suomeen ja Tanskaan, 

joten yleistämisen osalta on syytä arvioida kriittisesti sitä, kuinka hyvin tulokset edustavat 

koko pohjoismaisia osakemarkkinoita. 

Tutkimukseen valitun aineiston lisäksi myös tutkimusmenetelmä sisältää tiettyjä 

rajoitteita, joita on syytä arvioida kriittisesti tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden 

kannalta. Monimuuttujamenetelmiä käytettäessä oletetaan, että havaintoaineisto on 

satunnainen otos normaalisti jakautuneesta populaatiosta. Otantamenettelyt kuitenkin 

tyypillisesti johtavat siihen, että tutkittavat otokset eivät ole täydellisen satunnaisia, 

jolloin mittaukseen liittyvä varianssi ei ole tarkka. Esimerkiksi tämän tutkimuksen 

havaintoyksiköt (yritykset) eivät ole täysin satunnaisesti valittuja, sillä ne kuuluvat 

markkina-arvopainotettuun indeksiin, ja tällöin niiden varianssi saattaa olla pienempää 

kuin, jos havaintoyksiköt olisi valittu täysin satunnaisesti. Monimuuttujamenetelmät 

tuottavat kuitenkin varsin luotettavia tuloksia, vaikka satunnaisuusoletus ei täysin 

toteudukaan. (Metsämuuronen 2008, 13.)  

Tässä tutkimuksessa käytetty usean muuttujan lineaarinen regressioanalyysi soveltuu 

lähtökohtaisesti erinomaisesti tilanteeseen, jossa halutaan tutkia tärkeiksi tiedettyjen 

muuttujien osuutta selittävinä tekijöinä. Regressioanalyysiin sisällytettävien muuttujien 

tulee kuitenkin olla tutkimuskysymyksen suhteen tarkoituksenmukaisia, ja niiden käytön 

teoreettisesti perusteltua (Hair 1998, 162). Yrityksen markkina-arvoon vaikuttavia 

tekijöitä on luonnollisesti useita, mutta niiden kaikkien sisällyttäminen regressiomalliin 

ei kuitenkaan ole järkevää, saati mahdollista. Mallin rakentamisessa on siis jouduttu 

tekemään joitakin kompromisseja sen suhteen, mitä muuttujia otetaan mukaan ja mitä 

jätetään pois. Tässä tutkimuksessa regressioanalyysiin sisällytettävät muuttujat on valittu 

aiempien tutkimusten pohjalta, joten tutkimuksessa käytettävälle mallille löytyy 

tieteelliset perustelut. Tästä huolimatta ei kuitenkaan voida olettaa, että muuttujien avulla 

voitaisiin täydellisesti selittää markkina-arvon muutosta, sillä malliin valittujen 
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selittävien tekijöiden lisäksi myös esimerkiksi liikevaihdon kasvulla ja yritysten 

toimialalla on aiempien tutkimusten perusteella vaikutusta markkina-arvon muutokseen. 

Tässä tutkimuksessa niitä ei ole kuitenkaan koettu tarpeelliseksi sisällyttää 

regressiomalleihin, sillä tällöin kollineaarisuusongelma olisi saattanut hankaloittaa 

mallien estimointia. Tuloksia tulkittaessa onkin syytä ottaa huomioon, että mallin 

ulkopuolelle on voinut jäädä selitettävään muuttujaan vaikuttavia tekijöitä. Toinen 

tulosten tulkinnassa huomioitava tekijä on usean muuttujan regressioanalyyseissa 

suoritettava muuttujien vakiointi, mikä saattaa joissain tilanteissa poistaa y-muuttujan 

varianssia (Ketokivi 2015, 161). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useampi selittävä 

tekijä muuttuu samanaikaisesti, jolloin tulos vääristyy. Tällaisessa tilanteessa ei siis 

voitaisi olettaa, että juuri vastuullisuusluokitus nostaisi markkina-arvoa, mikäli 

esimerkiksi liikevaihto ja kannattavuus kasvaisivat samassa suhteessa. 

Regressioanalyysiin, kuten useisiin muihinkin monimuuttujamenetelmiin, liittyy 

laskennallisia haasteita, jotka on syytä tiedostaa tuloksia tulkittaessa. Saatu tulos ei 

nimittäin kaikissa tapauksissa ole paras mahdollinen, mikä johtuu ainakin kolmesta 

seikasta (Metsämuurosen 2008, 12–13). Ensimmäiseksi mallin estimointitapa vaikuttaa 

saatuihin tuloksiin, sillä monimuuttujamenetelmät perustuvat usein suurimman 

uskottavuuden menetelmään. Niin ikään tässä tutkimuksessa käytetty pienimmän 

neliösumman menetelmä etsii moniulotteisesta avaruudesta minimikohtia (ts. 

estimaatteja), joiden pohjalta voidaan muodostaa regressiosuora eli malli kuvaamaan 

selitettävän muuttujan vaihtelua. Aineistolle löydetty sovite ei kuitenkaan välttämättä ole 

paras mahdollinen, vaan ainoastaan eräs mahdollisista. Toinen laskennallinen 

ongelmakohta johtuu poikkeavista havainnoista (engl. outliers), jotka voivat vääristää 

mallin kertoimia, jolloin niiden tunnistaminen ja huomioiminen ennen varsinaista 

analyysia on tärkeää. Tämän tutkimuksen aineiston alustavan tarkastelun yhteydessä 

tutkittiin mahdollisten poikkeavien havaintojen olemassaoloa sekä näiden mahdollista 

vaikutusta mallin kertoimiin. Alustavan tarkastelun perusteella havaittiin muutamia 

poikkeavia havaintoja kontrollimuuttujien osalta, mutta niiden poistamisen ei havaittu 

vaikuttavan mallin tuloksiin, joten kaikki havainnot päätettiin sisällyttää lopullisiin 

regressiomalleihin. Lisäksi havaintojen lähempi tarkastelu osoitti, että poikkeavuudet 

kuvastavat vain yritysten luontaisia eroja, eikä arvojen virheellisyyttä ollut täten syytä 

epäillä. Tulosten luotettavuutta arvioitaessa poikkeavien havaintojen olemassaolo on 

kuitenkin syytä tiedostaa. Kolmas laskennallinen seikka liittyy mallin 
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lineaarisuusoletukseen. Mikäli mallinnettavat yhteydet eivät ole lineaarisia, vaan 

esimerkiksi eksponentiaalisia, ei lineaarinen regressioanalyysi anna totuudenmukaista 

kuvaa muuttujien välisistä yhteyksistä. (Metsämuuronen 2008, 12–13, 19.) Tässä 

tutkimuksessa mallin lineaarisuutta on tarkasteltu graafisesti, jonka pohjalta on voitu 

tehdä päätelmä oletuksen täyttymisestä. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tutkimuksen arviointi ja päätelmät 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako yrityksen vastuullisuutta mittaava 

ESG-luokitus yrityksen markkina-arvoon pohjoismaisilla markkinoilla. Aiheen 

perusteellinen tarkastelu edellyttää, että yhteiskuntavastuun ja vastuullisuusluokituksen 

käsitteet tunnetaan riittävällä tasolla, joten tutkielman teoreettisen viitekehyksen 

rakentaminen aloitettiin käsittelemällä aiheeseen kytkeytyvää teoriaa ja terminologiaa. 

Yhteiskuntavastuu on sen kehitysvaiheesta riippuen määritelty usealla eri tavalla, mikä 

on osaltaan johtanut lukuisten lähikäsitteiden ja lyhenteiden syntyyn (Carroll & Brown 

2018, 40–41). Vaikka yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole, on 

yhteiskuntavastuussa yleisesti ottaen kyse siitä, että yritykset huomioivat liiketoimintansa 

taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset yhteiskunnalle sekä muille 

sidosryhmille. Näin ajateltuna vastuu ulottuu kaikkiin yrityksen sidosryhmiin, joihin sen 

toimet tai päätöksenteko joko suoraan tai välillisesti voivat vaikuttaa. 

Vastuullisuusluokituksen määritelmä ei puolestaan ole juurikaan vaihdellut aiemmassa 

kirjallisuudessa, joskin on huomioitava, että luokituslaitosten mittaustavoissa on havaittu 

esiintyvän vaihtelua (ks. esim. Berg ym. 2020; Gyönyörová ym. 2021). ESG-luokitus 

voidaan määritellä arvioksi yrityksen vastuullisuuden tasosta ja suorituskyvystä, kun 

huomioon otetaan ympäristönäkökohdat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. 

Vakiintuneen käsityksen mukaan yritysten pääasialliseksi tehtäväksi on nähty 

varallisuuden maksimointi osakkeenomistajille, eivätkä agenttiteorian kaltaiset 

perinteiset taloudelliset teoriat ole tarkastelleet osakkeenomistajien ja sijoittajien lisäksi 

juuri muita yrityksen sidosryhmiä (Fernando & Lawrence 2014; Brealey 2017). 

Sidosryhmien kasvaneiden vaateiden ja lainsäädännöllisten velvoitteiden myötä 

yrityksiin kohdistuvat odotukset eivät kuitenkaan enää rajaudu ainoastaan voiton 

tuottamiseen, vaan yritysten tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota liiketoiminnan 

vaikutuksiin muuhun yhteiskuntaan. Taloudellisten teorioiden rinnalle onkin noussut 

useita sosiaalisia ja poliittisia teorioita, joiden pohjalta organisaatioiden käyttäytymistä ja 

motiiveja vastuulliselle liiketoiminnalle on pyritty selittämään (Fernando & Lawrence 

2014). Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käsitellyt legitimiteetti-, sidosryhmä- ja 

institutionaalinen teoria ottavat laajemmin huomioon myös yrityksen muut sidosryhmät, 

minkä lisäksi ne auttavat kokonaisvaltaisemmin ymmärtämään yritysten 

yhteiskuntavastuukäytäntöjä. Yrityksissä on havaittu, että kasvaneiden mainehyötyjen 
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lisäksi panostukset yhteiskuntavastuuseen voivat tuoda myös taloudellista hyötyä 

esimerkiksi alhaisemman markkinariskin ja laskeneiden pääoman kustannuksien johdosta 

(Sharfman & Fernando 2008; Vidaver-Cohen & Bronn 2015). 

Yrityksen vastuullisen liiketoiminnan ja taloudellisen suoriutumisen välinen yhteys on 

herättänyt kiinnostusta laajalti myös tutkijoiden keskuudessa, minkä vuoksi aihetta on 

tutkittu lukuisissa tutkimuksissa viime vuosien aikana (ks. esim. Velte 2017; Fatemi ym. 

2018; Brooks & Oikonomou 2018; Aouadi 2018; Minutolo ym. 2019). Lukuisista 

tutkimuksista huolimatta, saadut tulokset ovat kuitenkin olleet epäyhtenäisiä, eikä 

tutkijoiden välillä näytä vallitsevan yhteistä näkemystä siitä, vaikuttaako ESG-luokitus 

yrityksen markkina-arvoon positiivisesti vai negatiivisesti. Eräät tutkimustulokset ovat 

myös viitanneet siihen, ettei tekijöiden välillä vallitse lainkaan yhteyttä (ks. esim. Aras 

ym. 2010; Atan ym. 2018; Petitjean 2019). Tutkimukset ovat lisäksi jo pitkään 

keskittyneet yhdysvaltalaisten yritysten tarkasteluun, ja vasta hiljattain katseet ovat 

alkaneet siirtyä Eurooppaan (ks. esim. Amman ym. 2013; Sassen ym. 2016). 

Eurooppalaiset yritykset ovatkin vasta suhteellisen tuore tarkastelukohde tutkimuslinjan 

sisällä, joten lisätutkimuksille on hyvin tilaa. Lisäksi aihetta ei ole tiettävästi tutkittu vielä 

pohjoismaisella aineistolla, joten tämän tutkielman tarkoituksena on ollut vastata 

havaittuun tutkimusaukkoon ja laajentaa ymmärrystä tekijöiden välisestä yhteydestä. 

Tutkielman empiirisessä osiossa tutkimusmenetelmänä on käytetty usean muuttujan 

lineaarista regressioanalyysia. Aiempia tutkimuksia (ks. esim. Aouadi & Marsat 2018; 

Fatemi ym. 2018) mukaillen regressioanalyysi on toteutettu PNS-menetelmällä (engl. 

OLS-method), ja sen avulla on pyritty löytämään vastaukset tutkielmalle asetettuihin 

tutkimusongelmiin. Tutkielmalle on asetettu päätutkimusongelman lisäksi sitä tarkentava 

alatutkimusongelma. Päätutkimusongelma on muotoiltu seuraavasti ”Millainen vaikutus 

ESG-luokituksella on yrityksen markkina-arvoon?” ja alatutkimusongelma muotoon 

”Millainen vaikutus ESG-luokituksen osa-alueilla on yrityksen markkina-arvoon?”. 

Tutkimusongelmia lähestyttiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta johdettujen 

tutkimushypoteesien kautta, joiden avulla rakennettiin myös tutkimuksen empiirisessä 

osiossa esitetyt regressiomallit. Aiemmista tutkimuksista (ks. esim. Martínez & Frías 

2015; Friede ym. 2015; Wang & Sarkis 2017; Minutolo ym. 2019; Wu ym. 2020) saatujen 

tutkimustulosten valossa pää- ja alahypoteesit johdettiin muotoon  

H1: Yrityksen ESG-luokituksen ja markkina-arvon välillä on positiivinen yhteys, 
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H1a: Yrityksen ympäristösuorituskyvyllä on positiivinen vaikutus markkina-arvoon, 

H1b: Yrityksen sosiaalisella suorituskyvyllä on positiivinen vaikutus markkina-arvoon, 

H1c: Yrityksen hyvällä hallintotavalla on positiivinen vaikutus markkina-arvoon. 

Päätutkimusongelmaa voidaan lähestyä alhaalta päin eli vastaamalla ensin tutkielmalle 

asetettuun alatutkimusongelmaan. Suoritettujen regressiomallien perusteella 

alahypoteesit hyväksyttiin H1b ja H1c osalta sekä hylättiin H1a osalta. 

Alatutkimusongelman osalta voidaan näin ollen todeta, että ESG:n markkina-arvoa 

kasvattava vaikutus ei jakaudu tasaisesti kolmen osa-alueen kesken pohjoismaisilla 

markkinoilla; sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa ovat positiivisesti yhteydessä 

yrityksen markkina-arvoon, mutta ympäristövastuun osalta tällaista yhteyttä ei esiinny. 

Tulosten lähempi tarkastelu osoitti lisäksi, että sosiaalinen vastuu on kolmesta osa-

alueesta merkittävin markkina-arvoon vaikuttava tekijä. Tulokset siis osoittavat, että 

yrityksen yhteiskuntavastuupanostukset sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa 

kuvaaville osa-alueille johtavat markkina-arvon kasvuun pohjoismaisilla markkinoilla. 

Alatutkimusongelman pohjalta tehdyt päätelmät tuovat syvyyttä päätutkimusongelman 

tarkasteluun. Empiirisessä osiossa suoritetun pääregressiomallin tulokset osoittivat, että 

ESG-muuttujalla on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä vaikutus Tobinin Q:hun. 

Havainnon pohjalta tutkimuksen päähypoteesi H1 voitiin hyväksyä. 

Päätutkimusongelman osalta voidaan todeta, että tutkittu yhteys on lineaarinen sekä 

positiivinen eli nouseva. Näin ollen korkeamman ESG-luokituksen voidaan odottaa 

kasvattavan yrityksen markkina-arvoa pohjoismaisilla markkinoilla – joskin vaikutus on 

hyvin marginaalinen. Päätelmää voidaan täydentää alatutkimusongelman pohjalta, minkä 

perusteella vaikutus selittyy pääosin sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan 

muutoksella. Lisäksi empiirisessä osiossa suoritetut lisäanalyysit osoittivat, että 

viivästettyjä ESG-muuttujan arvoja käytettäessä yhteys on voimakkaampaa, ja toisaalta, 

että lyhyellä aikavälillä tilastollisesti merkitsevien tulosten saaminen on 

epätodennäköisempää. Tämän pohjalta tehtiin johtopäätös, että ESG-luokituksen 

muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta markkina-arvon kasvuun, vaan vaikutus ilmenee 

todennäköisimmin viiveellä. Vastaavia tuloksia on raportoitu myös aiemmissa 

tutkimuksissa (ks. esim. Hart & Ahuja 1996; Hillman & Keim 2001; Eccles ym. 2014; 

Atan ym. 2018). 



68 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat pääosin yhdenmukaisia aiempien tutkimusten kanssa. 

ESG-luokituksen ja yrityksen markkina-arvon välillä on havaittu positiivinen yhteys 

myös esimerkiksi Miralles-Quirósin (2018), Aouadin ja Marsatin (2018), Minutolon ym. 

(2019) sekä Habermannin (2021) tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin aiempien 

tutkimusten tavoin myös ESG-luokituksen yksittäisten osa-alueiden vaikutusta markkina-

arvoon. Tulokset ovat linjassa esimerkiksi Habermannin (2021) ja Yoonin ym. (2018) 

tutkimusten kanssa, missä sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa kuvaavien 

muuttujien on havaittu vaikuttavan merkittävimmin yrityksen markkina-arvoon. 

Kuitenkin esimerkiksi Atan ym. (2018) ja Miralles-Quirós ym. (2018) ovat havainneet 

tutkimuksissaan juuri päinvastaisia tuloksia, ja esittäneet ympäristövastuun olevan 

merkittävin markkina-arvon muutosta selittävä tekijä. Epäyhtenäisten tutkimustulosten 

todettiin kuitenkin olevan todennäköisesti seurausta kehittyvien ja kehittyneiden maiden 

välisistä eroista, mikä on nostettu esiin myös esimerkiksi Wangin ym. (2016) 

tutkimuksessa. 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkielman tuloksisista voidaan tehdä useita eri päätelmiä, ja ne 

auttavat ymmärtämään muuttujien välisiä yhteyksiä entistä kokonaisvaltaisemmin. 

Ensiksi tulokset vastaavat tutkimusaukkoon osoittamalla, että ESG-luokituksen ja 

yrityksen markkina-arvon välillä vallitsee useimmissa aiemmissa tutkimuksissa havaittu 

positiivinen yhteys myös pohjoismaisilla osakemarkkinoilla. Tulokset tarjoavat siis uutta 

tutkimustietoa osoittaen, että vastuullisuuspanostukset parantavat yrityksen taloudellista 

suoriutumista myös maailman vastuullisimmissa maissa. Alatutkimusongelman 

tarkastelu osoitti myös, että Pohjoismaissa sidosryhmät antavat enemmän painoarvoa 

inhimilliselle pääomalle ja hallintotavan näkökulmasta toiminnan läpinäkyvyydelle kuin 

muualla maailmassa (ks. esim. Vidaver-Cohen & Bronn 2012; Strand ym. 2015). Toiseksi 

tuloksia voidaan tarkastella kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen legitimiteetti-, 

sidosryhmä- ja institutionaalisen teorian valossa. Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä 

siitä, että hyvät sidosryhmäsuhteet ja vapaaehtoinen raportointi voivat johtaa 

korkeampaan markkina-arvoon (ks. esim. Hillman & Keim 2001; Harrison ym. 2015). 

Sidosryhmät siis arvostavat yrityksiä, jotka toimivat läpinäkyvästi ja tiiviissä 

vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, sillä tällöin yritysten toimintaa uskotaan voitavan 

ennakoida paremmin. Tällainen yritys näyttäytyy myös vähemmän riskisenä, minkä 

johdosta sijoittajat ovat valmiita maksamaan hintapreemiota yrityksen osakkeista 

(Sharfman & Fernando 2008; Cheng ym. 2014). Institutionaalinen teoria puolestaan 
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auttaa ymmärtämään, miksi ESG:n vaikutus markkina-arvoon ilmenee maantieteellisestä 

kontekstista riippuen eri tavoin, ja selittää ennestään epäyhtenäistä tutkimuslinjaa. 

Kirjallisuuskatsauksessa tehtyjen havaintojen perusteella erot ovat pääosin seurausta 

vakiintuneista institutionaalisista käytänteistä, joiden myötä yritykset eri maissa 

omaksuvat erilaiset yhteiskuntavastuukäytänteet pyrkiessään noudattamaan yleisesti 

hyväksyttyjä sosiaalisia normeja ja uskomuksia (Campbell 2007; Matten & Moon 2008).  

Tutkielman tuloksilla on merkitystä myös käytännön näkökulmasta, sillä niiden voidaan 

katsoa palvelevan sekä sijoittajia että yritysjohtajia. Tulosten perusteella sijoittajan olisi 

perusteltua valita sijoitusstrategia, joka suosii korkean ESG-luokituksen yrityksiä. 

Eritoten sellaisia, jotka suoriutuvat erinomaisesti niille asetetuista sosiaalisista vastuista, 

kuten henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn varmistamisesta. Yritysjohdon kannalta 

tulokset auttavat ymmärtämään, miten yhteiskuntavastuuseen panostaminen voi tukea 

yritystä taloudellisesti. Tulokset osoittavat myös, että taloudellisen suorituskyvyn 

parantamiseksi olisi suotavaa keskittää investointeja sosiaalista vastuuta ja hyvää 

hallintotapaa edistäville osa-alueille. Vaikka ympäristövastuun ei tässä tutkimuksessa 

havaittu olevan yhteydessä markkina-arvoon, ei tuloksia tule kuitenkaan tulkita siten, että 

yrityksen tulisi laiminlyödä pyrkimykset hyvään ympäristövastuuseen. Esimerkiksi 

Verbeeten ym. (2016, 1375) ovat esittäneet, että ympäristövastuupanostuksilla ei ole 

markkina-arvoa kasvattavaa vaikutusta, sillä ne eivät suoranaisesti hyödytä 

osakkeenomistajia, mutta niiden avulla voidaan vastata muiden sidosryhmien – kuten 

ympäristöjärjestöjen – tarpeisiin. 

Tämän tutkielman tulokset tarjoavat arvokasta tietoa ESG-luokituksen vaikutuksesta 

yrityksen markkina-arvoon pohjoismaisilla markkinoilla, vaikka tutkimuslinjaa 

kokonaisuudessaan voidaan pitää edelleen jokseenkin epäyhtenäisenä. Eroja 

tutkimustuloksissa voidaan kuitenkin selittää usealla eri tavalla. Erot voivat ensinnäkin 

olla seurausta eri lähteistä kerätyistä tiedoista (Berg ym. 2020). Tässä tutkimuksessa 

vertailtavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota valitsemalla datalähteeksi Refinitivin 

tietokanta, sillä se on aiempien tutkimusten perusteella käytetyin lähde alan tutkimuksissa 

(ks. esim. Halbritter & Dorfleitner 2015; Velte 2017; Aouadi & Marsat 2018; Uyar ym. 

2020; Filippou & Taylor 2021; Nekhili ym. 2021). Toiseksi tulee huomioida, että 

lähtökohtaisesti jokaisessa tutkimuksessa aineisto rajataan toisistaan poikkeavalla tavalla. 

Tällöin esimerkiksi tarkasteltavan ajanjakson pituus voi suurella todennäköisyydellä 

johtaa poikkeaviin tutkimustuloksiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteluajanjakso on 
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määritetty riittävän pitkäksi, jotta ESG-luokituksen vaikutusta on voitu luotettavasti 

mitata. Kolmanneksi tutkimustulosten erot voivat olla seurausta valitusta 

tutkimusmetodista. Vaikka useimmissa vastaavissa tutkimuksissa on tämän tutkimuksen 

tavoin hyödynnetty regressioanalyysia, saattaa sen tarkempi muoto poiketa. Valittujen 

muuttujien ja aiemman tutkimustiedon perusteella pienimmän neliösumman menetelmän 

katsottiin olevan soveltuvin ekonometrisen tutkimuksen toteuttamiseksi. 

Tutkimusmetodin ohella myös valitut kontrollimuuttujat voivat johtaa poikkeaviin 

tuloksiin. Tähän tutkimukseen valittujen muuttujien soveltuvuus varmistettiin aiempien 

tutkimusten pohjalta ennen varsinaisen regressioanalyysin suorittamista, ja niiden määrä 

pidettiin rajallisena, ettei mahdollinen kollineaarisuusongelma voisi vääristää tuloksia.  

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Yhteiskuntavastuun ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen välistä yhteyttä on tutkittu 

laajalti eri puolilla maailmaa. Vaikka tämän tutkielman tulokset tarjoavat arvokasta tietoa 

ESG-luokituksen vaikutuksesta yrityksen markkina-arvoon pohjoismaisilla markkinoilla 

ja täydentävät aiemman kirjallisuuden tutkimusaukkoa, löytyy aihepiirin sisältä yhä 

lukuisia mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Ensinnäkin maantieteellistä 

rajausta voitaisiin entisestään tarkentaa. Tässä tutkimuksessa pohjoismaisia yrityksiä 

käsiteltiin yhtenä aineistona, mutta aineisto voitaisiin jakaa edelleen maittain ja 

tarkastella, esiintyykö Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan välillä maakohtaisia eroja 

tulosten suhteen. Maantieteellisen rajaamisen lisäksi tutkimusaineiston rajaaminen 

voitaisiin toteuttaa myös toimialan mukaan, ja selvittää, miten yrityksen toimiala 

vaikuttaa yhteyden havaitsemiseen.  

Tässä tutkimuksessa aineisto jouduttiin rajaamaan Pohjoismaiden sisällä suuryrityksiin 

ESG-aineiston rajallisen saatavuuden vuoksi. ESG-datan saatavuuden lisääntyessä, 

tutkimusaihetta voitaisiin tulevaisuudessa todennäköisesti laajentaa myös pienempiin 

pörssiyrityksiin, jolloin aineisto edustaisi kattavammin koko Pohjoismaita tarjoten 

yleistettävämpää tutkimustietoa. Aineiston parempi saatavuus mahdollistaisi aiheen 

tutkimisen myös sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joita ei olla aiemmin tutkittu. 

Vastaavanlainen tutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Baltian maista, sillä 

Pohjoismaista poiketen yhteiskuntavastuuraportointi on kyseisissä maissa vapaammin 

säänneltyä (Lace ym. 2020). Tässä tutkimuksessa aineiston rajallinen saatavuus vaikutti 

osaltaan myös valitun tarkasteluajanjakson pituuteen. Tulevaisuudessa tutkimus 
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voitaisiin toteuttaa pidemmällä aikavälillä, jolloin tulokset ottaisivat laajemmin 

huomioon erilaisten suhdanteiden vaikutukset. Pidemmän aikavälin lisäksi tarkasteluun 

voitaisiin ottaa myös erityisesti matalasuhdanteet ja selvittää, millaisia vaikutuksia 

taloudellisilla kriiseillä on yhteyden havaitsemiseen. Esimerkiksi vuonna 2019 alkanut 

koronaviruspandemia tarjoaa laajan kirjon jatkotutkimusmahdollisuuksia aihepiirin 

sisällä, ja jatkotutkimukset voisivat käsitellä muun muassa sitä, miten vastuulliset 

yritykset suoriutuvat kriiseistä suhteessa verrokkeihin. Joitakin tutkimuksia aiheesta on 

jo tehty (ks. esim. Broadstock ym. 2021; Hwang ym. 2021). 

Yrityksen markkina-arvo on yhteydessä lukuisiin tekijöihin, joita kaikkia ei ole ollut 

mahdollista huomioida tässä tutkimuksessa. Tähän tutkimukseen on aiemman 

kirjallisuuden perusteella pyritty valitsemaan selittävän muuttujan lisäksi keskeisimmät 

tekijät, joiden on havaittu vaikuttavan ESG:n ja markkina-arvon väliseen yhteyteen. 

Jatkotutkimuksissa aihetta voitaisiin laajentaa entisestään sisällyttämällä 

regressiomalleihin myös muita soveltuvia kontrollimuuttujia, kuten yrityksen 

innovointiaste ja T&K-toiminta. Lisäksi jatkotutkimuksissa voitaisiin tarkastella, 

saadaanko toisen palveluntarjoajan vastuullisuusluokituksia hyödyntämällä 

vastaavanlaisia tutkimustuloksia. Tässä tutkimuksessa käytetyn Refinitivin ESG-

luokitusten sijasta tutkimusaineistona voitaisiin hyödyntää esimerkiksi KLD:n tai 

Bloombergin ESG-dataa. 

Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös pyrkiä selvittämään tarkemmin muuttujien välistä 

kausaalisuutta eli sitä, mitkä tekijät tarkalleen ottaen määrittävät yhteiskuntavastuun ja 

markkina-arvon välistä suhdetta. Yhteiskuntavastuu on ilmiönä hyvin laaja, ja se on 

yhteydessä moniin sekä yrityksen sisäisiin että liiketoimintaympäristöön liittyvin 

tekijöihin. ESG-luokituksen osa-alueiden jakaminen edelleen luokitteluprosessin 

mukaisiin pääkategorioihin voisi auttaa ymmärtämään, mitkä osatekijät pääosin selittävät 

yhteiskuntavastuun ja yrityksen markkina-arvon välistä yhteyttä. Tämän tiedon turvin 

yritykset pystyisivät entistä tehokkaammin allokoimaan resursseja taloudellisen 

suorituskyvyn kannalta keskeisille liiketoiminnoille.  
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimusaineistoon valitut yritykset. 

Ruotsi Suomi Tanska Norja 

Abb Ltd Cargotec Corp Ambu A/S Aker BP ASA 

Alfa Laval AB Elisa Oyj AP Moeller-Maersk A/S Equinor ASA 

Assa Abloy AB Fortum Oyj Bavarian Nordic A/S Frontline Ltd 

AstraZeneca PLC Huhtamaki Oyj Carlsberg A/S Mowi ASA 

Atlas Copco AB Kesko Oyj Chr Hansen Holding A/S Nordic Semiconductor ASA 

Autoliv Inc Kojamo Oyj Coloplast A/S Norsk Hydro ASA 

Boliden AB Kone Oyj Demant A/S Norwegian Air Shuttle ASA 

Electrolux AB Konecranes Abp DSV A/S Orkla ASA 

Essity AB  Metso Outotec Corp FLSmidth & Co A/S REC Silicon ASA 

Evolution AB Neste Oyj Genmab A/S SalMar ASA 

Getinge AB Nokia Oyj GN Store Nord A/S Scatec ASA 

Hennes & Mauritz AB Nokian Tyres plc H Lundbeck A/S Schibsted ASA 

Hexagon AB Orion Oyj Iss A/S Subsea 7 SA 

LM Ericsson Outokumpu Oyj Netcompany Group A/S Telenor ASA 

Sandvik AB SSAB AB Novo Nordisk A/S Tomra Systems ASA 

Skanska AB Stora Enso Oyj Novozymes A/S Yara International ASA 

SKF AB Telia Company AB Orsted A/S  

Svenska Cellulosa SCA AB TietoEVRY Corp Pandora A/S  

Swedish Match AB UPM-Kymmene Oyj Rockwool A/S  

Tele2 AB Valmet Oyj Royal Unibrew A/S  

Telia Company AB Wartsila Oyj Abp Vestas Wind Systems A/S  

Volvo AB       
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