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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten tradenomien sekä liiketalou-

den opiskelijoiden tietämystä osakesijoittamisesta. Tutkimusosuudessa selvitettiin, 

minkälainen lähtötaso kohderyhmällä on pörssitoiminnasta, ja lisäksi kartoitettiin hei-

dän yleistä mielenkiintoa aihetta kohtaan. Tavoitteena oli saada selville, onko kohde-

ryhmällä valmiuksia itsenäiseen pörssisijoittamiseen. 

 

Työn teoriaosuudessa käytiin läpi pörssisijoittamisen alkeita aloittajaystävällisellä ta-

valla. Teoriaosuus toteutettiin referoimalla aiempaa alan kirjallisuutta. Teoria lähtee 

liikkeelle esittelemällä osakesijoittamista säästämisen muotona, jonka jälkeen kerro-

taan mitä aloittaminen konkreettisesti vaatii. Työn edetessä käydään läpi asioita, jotka 

vaikuttavat osakkeen hintaan, ja joiden avulla on mahdollista löytää tuottavia osak-

keita. 

 

Työn teoriaosuudesta pyrittiin saamaan tarpeeksi kattava, jotta se antaisi lukijalleen 

valmiudet itsenäiseen osakesijoittamiseen. Kaiken varalta työn loppuun lisättiin 

kuitenkin luku, jossa käsiteltiin rahastosijoittamista suorien osakesijoitusten 

vaihtoehtona. 

 

Tutkimustuloksista ilmeni, että vastaajat tietävät osakesijoittamisen perusteet ja ym-

märtävät prosessin. Hyvän osakesijoituksen etsimiseen vastaajilla ei kuitenkaan ollut 

tarvittavia valmiuksia. Vastaajat eivät hahmottaneet osakkeen hinnan merkitystä tuot-

toisaa osakesijoitusta etsiessä. Tästä syystä voitiin päätellä, että vastaajilla ei ole val-

miuksia itsenäiseen osakesijoittamiseen. Yleinen mielenkiinto aihetta kohtaan oli po-

sitiivinen. Aihe kiinnosti suurinta osaa vastaajia, ja suurin osa olisi ollut myös valmiita 

sijoittamaan omaa rahaansa pörssiosakkeisiin.  
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The purpose of this thesis was to examine the stock investment knowledge of the 

young business students and Bachelors of Business Administration. The research was 

used to determine the starting level of the target audience for trading on the stock 

exchange. In addition the study was to map out the general interest about the subject. 

The goal was to find out whether the target group has the capacity for independent 

equity investment. 

 

The theoretical part of the thesis was based on the principles of stock investing in a 

beginner-friendly way. The theoretical part was conducted through referring to previ-

ous literature. It starts with the introduction of equity investment as a form of savings. 

After that it is explained what is required to start investing in stocks. As the study 

progresses we will go through certain facts that affect the stock value. Understanding 

these facts facilitates the finding of profitable stocks. 

 

Theoretical part was sought to be comprehensive enough to enable the reader for in-

dependent equity investment. Just in case a chapter of fund investment was added to 

the end of the theoretical part as an alternative to direct equity investments. 

 

The research showed that the participants were familiar with the principals of equity 

investment and understood the process. However, the participants did not have the 

necessary skills to find good stock investments. The participants did not appreciate the 

share prices when looking for lucrative stock investment. For this reason, it could be 

concluded that the participants did not have the ability to invest in stocks inde-

pendently. The general interest towards the subject was positive. Most of the partici-

pants found the subject interesting, and most would have been ready to invest their 

own money in shares. 
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1 JOHDANTO 

Unelmointi on jo puoli voittoa. Tämä on lause, joka kuuluu suomalaisten 

kotitalouksien televisioista useita kertoja päivässä. Monet meistä varmasti haaveilevat 

lottovoitosta ja rikastumisesta. Usein kuulee puhuttavan, että haaveissa olisi uusi koti, 

auto tai vaikkapa etelänmatka. Unelmia löytyy joka lähtöön, mutta monikohan on 

pysähtynyt kohdallaan miettimään, olisiko unelmien toteuttamiseksi kenties jokin muu 

vaihtoehto lottovoiton lisäksi. 

 

Säännöllinen säästäminen ja sijoittaminen todennäköisesti mahdollistaa erilaisten 

unelmien toteuttamisen ajanmyötä. Miksi et siis alkaisi tekemään tietoisia valintoja 

omien unelmiesi toteuttamiseksi. Mitä suurempia unelmasi ovat sitä aiemmin tulisi 

sijoittaminen aloittaa. Hyvissä ajoin aloitettu sijoittaminen pörssiosakkeisiin voi 

mahdollistaa suuretkin haavet tulevaisuudessa. 

 

On tutkittu että osakesijoittaminen on ylivoimaisesti tuottoisin säästämisen muoto 

pitkällä aikavälillä. Tässä opinnäytetyössä pyrin avaamaan osakesijoittamisen jaloa 

taitoa aloittajaystävällisellä lähestymistavalla. Työ on suunnattu liiketalouden 

koulutuksen saaneille, mutta siitä hyötyy varmasti kuka tahansa osakesijoittamisesta 

kiinnostunut. Työssä käydään läpi osakesijoittamisen perusteet sekä perehdytään 

siihen, miten pörssistä on mahdollista löytää tuottavia osakkeita. Varsinaisia 

sijoitusvinkkejä työstä ei löydy, mutta se antaa lukijalle valmiudet itsenäiseen 

osakesijoittamiseen sekä mahdollistaa hyvätuottoisten osakkeiden löytämisen. 

Teoriaosuuden loppuun on lisätty myös kappale ulkopuolisesta salkunhoitajasta, jossa 

keskitytään rahastoihin osakesijoittamisen vaihtoehtona. 

 

Työn tutkimusosuudessa selvitetään minkälainen lähtötaso liiketalouden koulutuksen 

saaneilla on osakesijoittamisesta. Tutkimuksen runko muodostui pitkälti 

teoriaosuudessa läpikäytyjen asioiden pohjalta. Tavoitteena oli selvittää, löytyykö 

kohderyhmältä tarvittavaa osaamista itsenäisen osakesijoittamisen aloittamiseksi.  

Tutkimus ottaa myös kantaa kohderyhmän mielenkiintoon aihetta kohtaan. Lähdin 

tutkimaan aihetta siitä syystä, että koin liiketalouden koulutuksen sivuuttavan sen 

miltein täysin. Toivoin, että aiheesta olisi ollut enemmän koulutusta ja kursseja. 

Työskentelen tällä hetkellä rahoitus-alalla ja tämänkaltaisesta koulutuksesta olisi ollut 
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työssäni huomattavasti etua. Olen koulun ja työn ohella perehtynyt itse aiheeseen 

oman mielenkiinnon ansiosta. Kokemukseni perusteella koulussa puhutaan aivan liian 

vähän säästämisestä ja sijoittamisesta. 

2 TUTKIMUSONGELMA JA TAVOITE 

 

Työn tutkimusosuudessa tarkoitus on selvittää nuorten tradenomien sekä liiketalouden 

opiskelijoiden tietämystä osakesijoittamisesta ja suhtautumisesta sitä kohtaan. 

Kohderyhmä on valittu sillä perusteella, että sillä on jo ennestään tietoa ja osaamista 

yritystaloudesta. Nuoreen ikäryhmään kohdistaminen on perusteltua siksi, että 

osakesäästämisessä on kyse pitkäaikaisesta säästämisestä ja mitä nuorempana sen 

aloittaa, sitä parempi. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten paljon liiketalouden 

koulutuksen saaneet ymmärtävät pörssin toimintaa ja osakesijoittamisen maailmaa. 

Tavoitteena on saada käsitys siitä, löytyykö kohderyhmältä valmiudet itsenäiseen 

pörssisijoittamiseen, vai onko kenties parempi turvautua ulkopuoliseen 

salkunhoitajaan tai esim. sijoitusammattilaisten hallinnoimiin rahastoihin. Tämän 

lisäksi otetaan selvää siitä, millainen on yleinen kiinnostus osakesijoittamista kohtaan. 

Tutkimuksen avulla haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin. 

 

 Millainen on pohjatietämys osakesijoittamisesta? 

 Miten osakesalkkua lähdettäisiin rakentamaan? 

 Miten osakesijoittamiseen suhtaudutaan? 

 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin avoimena 

lomakekyselynä. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa keskitytään 

numeroiden sijasta kokonaisvaltaiseen tiedonhankintaan tutkittavasta aiheesta. 

Ongelmaa tutkittaessa tärkeänä osana on eri henkilöiden antama kokemuspohjainen 

tieto ja sen havainnointi. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 1997, 155.)  Tämä metodi oli 

oiva lähtökohta tutkimukselleni, sillä tutkittavaa ilmiötä on vaikea käsitellä 

numeroina. Menetelmän valintaa puolsi myös se tosiasia, että kyselyn avulla aineiston 

saa nopeasti käsiteltyä. Hirsjärven & Remeksen ym. (2004, 182–183) mukaan useasti 
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ajatellaan, että kvalitatiivinen tutkimus vaatisi läheisen kontaktin tutkittaviin, vaikka 

näin ei kuitenkaan ole.  Kysely on usein käytetty menetelmänä survey- tutkimuksessa. 

Menetelmälle on tyypillistä, että vastaajat ovat osa isompaa perusjoukkoa. Kysely 

toteutetaan kohdejoukolle eli joukko muodostaa otoksen tai harkinnan varaisen 

näytteen tietystä perusjoukosta. Tutkimukseni kohdentui liiketalouden opiskelijoihin 

eli kyselyn kohteena on otos liiketalouden opiskelijoiden perusjoukosta. Vastaajiksi 

valikoitui kolme valmistunutta tradenomia, sekä neljä liiketalouden opiskelijaa. 

Kyselylomakkeet lähetettiin vastaajille sähköpostin välityksellä. 

 

Hirsjärven ym. (2014, 191) mukaan kyselylomakkeen laadinnassa on tärkeä kiinnittää 

huomiota sen selkeyteen. Kysymysten pitää olla sellaisia, että niillä ei ole kaksoismer-

kitystä vaan kaikki vastaajat tulkitsevat ne samalla tavalla. Tarkkojen kysymysten 

avulla vältetään tulkintojen mahdollisuus. Lomake ei saa olla liian pitkä, sillä sen pi-

täisi pystyä täyttämään 15 minuutissa. Avovastauksille tulisi olla tarpeeksi tilaa.  Muo-

dostin tutkimuskysymykset työn teoriaosuuden pohjalta. Tutkimus koostui 12 kysy-

myksestä, joiden avulla haettiin vastauksia tutkimuksen kolmeen peruskysymykseen. 

Kysymykset olivat suurimmaksi osaksi avoimia, jotta vastaajat saisivat nostaa esille 

haluamiansa seikkoja. Hirsjärven ym. (2004, 186) mukaan avointen kysymysten etu 

on se, että vastaajat eivät joudu tukeutumaan valmiiksi rakennettuihin vastausvaihto-

ehtoihin, vaan pystyvät kertomaan, mitä heillä on todella mielessään. Avoin kysymys 

on rakenteeltaan sellainen, missä esitetään kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta var-

ten. Avoimet kysymykset osoittavat, mitkä asiat ovat keskeisiä vastaajan ajattelussa ja 

se antaa myös mahdollisuuden tunnistaa motivaatioon vaikuttavia seikkoja. (Hirsjärvi 

ym. 2014, 190.) 

 

Kyselyllä saatua aineistoa lähdin analysoimaan teemoittelemalla vastaukset. 

Teemoiksi valitsin tutkimuksen kolme peruskysymystä. Koska muodostin kyselyn 

näiden samojen peruskysymysten avulla, oli vastaukset ikään kuin valmiiksi jaettuna 

teemoihin. Lomakkeessa kysymykset etenivät tutkimuskysymysten mukaisessa 

järjestyksessä.  

 

Työn teoriaosuudessa käydään läpi osakesijoittamisen perusteita ja konkretiaa. 

Teoriaosuuden pohjana toimii aiempi, alan ammattilaisten tuottama kirjallisuus 

aiheesta. Referoin työssäni kirjallisuutta aloittajaystävällisellä lähestymistavalla. Pyrin 
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poimimaan lähdekirjallisuudesta ns ”punaisen langan” ja tiivistämään sen 

selkokielelle, jotta lukija voi saada siitä tarpeellisen tiedon sekä kipinän aloittamiseen. 

Tavoitteena on, että tämä opinnäytetyö antaa lukijalleen eväät itsenäiseen 

pörssisijoittamiseen. 

3 MITÄ ON OSAKESIJOITTAMINEN 

Lähdetään liikkeelle perusteista. Tässä kappaleessa käydään läpi, mikä on osake ja 

mitä tarkoitetaan osakesijoittamisella. Lisäksi selvitetään pörssiä, markkinoita ja 

niiden toimintaa. Seuraavassa kappaleessa pureudutaan tarkemmin siihen, mitä 

osakesijoittamisen aloittaminen konkreettisesti vaatii. 

3.1 Osake 

Osake on omistusosuus osakeyhtiöstä. Mitä enemmän omistat jonkin yhtiön osakkeita, 

sitä suuremman prosenttiosuuden omistat kyseisestä yhtiöstä. Osakeyhtiö voi olla 

pilkottu satoihin tuhansiin osakkeisiin, joista jokainen on yhtä suuri osa koko 

yrityksestä. 

 

”Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen Villen ravintola. Ravintolalla on 1000 osaketta ja 

ne on jaettu tasan neljän omistajan kesken. Tällöin kukin omistaa 250 osaketta ja 

samalla 25 % koko yrityksestä” 

 

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla pörssiyrityksillä osakkeita saattaa olla jopa 

miljardeja. Tässä tapauksessa eri omistajia voi olla satoja tuhansia, joista kukin 

omistaa pienen osuuden yhtiöstä. 

 

”Jatketaan esimerkkiä Villen ravintolasta. Kuvitellaan, että toiminta ravintolassa on 

kasvanut räjähdysmäisesti, ja omistajat tarvitsevat lisää pääomaa toiminnan 

laajentamiseksi Mietteissä on avata uusi toimipiste.. Tästä syystä yritys päättää 

hakeutua pörssiin ja järjestää listautumisannin. Tämä tarkoittaa, että Villen ravintola 
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laskee liikkeelle uusia osakkeita tietyn määrän määrättyyn kappalehintaan. Osakkeet 

tulevat vapaan kaupan kohteeksi pörssiin, josta kuka tahansa voi niitä ostaa 

Listautumisannin onnistuttua ravintola on saanut useita uusia omistajia, ja samalla 

kerännyt itsellensä rahaa omiin käyttötarpeisiinsa. Tämän jälkeen Villen ravintola on 

pörssiyhtiö, jonka omistajia ovat kaikki osakkeenomistajat” 

 

Pörssiyhtiöiden osakkeiden omistajat saattavat olla keitä tahansa ja osakkeet vaihtavat 

omistajaa päivittäin. Osakkeiden osto ja myynti eivät vaikuta yhtiön rahoitusasemaan 

millään tapaa, vaan osto ja myynti tapahtuvat osakkeenomistajien välillä. Mitä 

suuremman prosenttiosuuden yhtiön osakkeista omistaa, sitä enemmän saa myös 

äänivaltaa yhtiökokouksissa. Poikkeuksena tästä joissakin yhtiöissä on kahta eri 

osakesarjaa, joilla saattaa olla toisistaan poikkeava äänioikeus. Ei kannata kuitenkaan 

pelästyä, että osakkeiden omistajana olisit jollakin tapaa vastuussa yrityksen 

toiminnasta, tai vaikkapa sen veloista. Osakkeenomistajan vastuu rajoittuu sijoitettuun 

pääomaan. Et siis voi menettää enempää kuin oman sijoituksesi verran, mikäli yhtiö 

ajautuisi konkurssiin. (Elo 2011, 12.) 

 

Yhden osakkeen hinnan määrittää osakkeen pörssikurssi. Esimerkiksi Nokian 

osakkeen pörssikurssi on kirjoittamishetkellä 5,41 euroa, mikä tarkoittaa että 

omistajaksi pääsee reilulla viidellä eurolla. Yhdellä osakkeella ei tietenkään pääse 

vielä juuri tienaamaan, mutta kun omistaa vaikkapa tuhansia osakkeita niin 

arvonnousulla ja osingoilla saa mahdollisesti kasvatettua omaisuuttaan mukavasti. 

Osakkeen tuotoista kerrotaan enemmän luvussa 5. 

 

Pörssikurssit vaihtelevat päivittäin ja ne määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Osakekauppaa voisi verrata torikauppaan, jossa myydään vaikkapa mansikoita. 

Myyjä pyytää mansikoista 5 euroa litralta, mutta kauppa ei tunnu käyvän. Hän laskee 

hintaa neljään euroon, ja nyt ostajia riittää. Pitkän sadekauden jälkeen mansikoita on 

ollut heikosti saatavilla. Tästä syystä myyjä päättää nostaa hintaa 5,5 euroon litralta. 

Myynti ei kuitenkaan laske, koska tarjontaa on niukasti. Erona torikauppaan 

osakesijoittamisessa on se, että jokainen voi olla sekä ostaja että myyjä. Lisäksi 

osakekauppa on anonyymia, eikä ostaja saa tietää myyjää eikä hänen 

myyntiperusteitaan (Elo 2011, 11). 
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3.2 Pörssi 

Pörssi on markkinapaikka, jossa käydään kauppaa julkisen kaupankäynnin kohteena 

olevilla osakkeilla, sekä myös muilla arvopapereilla. Pörssissä kauppaa käyvät 

pörssimeklarit, joille sijoittajat voivat välittää toimeksiantonsa. Nykyisin pörssit 

toimivat sähköisesti, eikä pörssimeklareiden tarvitse enää olla fyysisesti pörssitalossa 

hoitamassa asiakkaidensa kauppoja. Pähkinänkuoressa pörssi on siis 

pörssimeklareiden hoitama sähköinen arvopapereiden välitysjärjestelmä. Kaikki 

osakkeiden välitys tapahtuu pörssissä pörssimeklareiden välityksellä. Kukaan ei voi 

tehdä osto- tai myyntitoimeksiantoa suoraan pörssiin, vaan tarvitsee sitä varten 

välittäjän. Välittäjä voi olla omasta pankista tai erillisestä sijoituspalveluita tarjoavasta 

yrityksestä. Välittäjät välittävät toimeksiannot pörssimeklareille, jotka suorittavat 

kaupan. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2007, 247.) 

 

 

Erilaisia pörssejä on paljon ympäri maailmaa ja niiden maantieteellisestä sijainnista 

johtuen ne ovat auki eri aikoihin. Helsingin pörssi on perustettu vuonna 1912, ja 

nykyisin se on osa NASDAQ OMX groupia. Helsingin Pörssissä kauppaa käydään 

arkisin klo 10:00 – 18:30. Viikonloppuisin pörssi on suljettu. Toimeksiantoja 

välittäjille voi jättää ympäri vuorokauden, mutta ne voivat toteutua vain pörssin ollessa 

auki. Mikäli toimeksianto jätetään esimerkiksi kahdeksalta illalla, se välitetään 

pörssiin seuraavana arkipäivänä pörssin auetessa. (Nordnetin www-sivut 2016.) 

3.3 Pörssikurssit 

Pörssikurssilla tarkoitetaan tietyn osakkeen sen hetkistä hintaa ja hintamuutosta. 

Osakkeen hinnan määrittelevät markkinat eli ihmiset, jotka käyvät kauppaa kyseisellä 

osakkeella. Osakkeen tämänhetkinen pörssikurssi on siis se hinta, jolla myyjäosapuoli 

suostuu myymään ja ostaja ostamaan, jolloin kauppa syntyy. Pörssikurssit nousevat ja 

laskevat jatkuvasti ja muutosta esitetään prosenttilukuna edellispäivän päätöshintaan 

nähden. Pörssikursseja voi tarkastella oman välittäjän internetsivujen lisäksi myös 

muualta. Helsingin pörssin kurssit löytyvät vaikkapa teksti-tv:ltä tai Kauppalehden 

internetsivuilta. 
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Pörssikurssien kehitykseen vaikuttaa yleinen maailmantalous ja sen muutokset sekä 

yritystä koskevat uutiset. Hyvät uutiset lisäävät kysyntää sekä vahvistavat yrityksen 

pörssikurssia. Vastaavasti huonot uutiset laskevat kysyntää ja painavat osakekurssia 

alaspäin. Teoriassa pörssikurssin kuuluisi olla aina ajan tasalla niin, että kaikki 

mahdollinen tieto ja uutiset ovat siihen heijastettuna. Todellisuudessa näin ei 

kuitenkaan ole, vaan kurssit heiluvat myyjien ja ostajien yritystä kohtaan luomien 

odotusten perusteella. Sijoittajilla on tapana liioitella yritystä koskevien uutisten 

painoarvolla. Lyhyellä aikavälillä pelko ja ahneus heiluttelevat pörssikursseja. (Saario 

2016, 22.) 

3.4 Kaupankäynti 

Kuten jo aiemmin todettiin, kaupankäynti osakkeilla tapahtuu pörssissä välittäjien ja 

pörssimeklareiden kautta. Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta prosessilta, mutta 

todellisuudessa kaupankäynti osakkeilla on erittäin yksinkertaista. Parhaiten 

osakekauppa onnistuu internetin välityksellä. Omassa verkkopankissa tai 

välityspalvelun tarjoamalla internetsivulla toimeksiannon tekeminen onnistuu 

muutamalla napin painalluksella. Verkkopankissa näet listat kaikista kaupankäynnin 

kohteena olevista osakkeista, sekä myös muista arvopapereista,joita välittäjä tarjoaa 

kaupankäynnin kohteeksi. 

 

Oletetaan, että olet ostamassa esimerkiksi Koneen osakkeita. Osakkeen tietojen 

kohdalta näkyy sen tämänhetkinen kurssi, eli hinta millä viimeisin toteutunut kauppa 

on tehty. Voit asettaa osto-toimeksiantoon tämän hinnan, jolloin kauppa luultavasti 

tapahtuu, mikäli hinta ei ole ehtinyt nousemaan. Toinen vaihtoehto on, että laitat 

toimeksiantoon hieman pienemmän hintarajan, jolloin kauppa toteutuu, mikäli 

osakkeiden kappalehinta päivän aikana laskee asettamallesi tasolle. Koneen osakkeen 

hinta kirjoittamishetkellä on 40,27 €. Mikäli ostat kyseisiä osakkeita 100 kappaletta, 

kauppahinnaksi tulee 4027 € + kaupankäyntikulut (100 x 40,27 € = 4027 €). 

Kaupankäyntikulut vaihtelevat välittäjäkohtaisesti, ja eri välittäjät voivat käyttää 

erilaista hinnoittelupolitiikkaa. 
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4 MITÄ TARVITAAN? 

 

Nyt kun perusidea pörssistä ja osakesijoittamisesta on saatu avattua, perehdytään 

seuraavaksi miten tähän kiehtovaan harrastukseen pääsee osallistumaan. Nykypäivänä 

tämä on tehty erittäin helpoksi ja vaivattomaksi. Helpoimmalla pääsee astelemalla 

omaan pankkiinsa, jossa kaikki palvelut voidaan avata saman tien. Ennen kuin ryhtyy 

tuumasta toimeen, kannattaa kuitenkin uhrata muutama minuutti palveluntarjoajien 

vertailuun, sillä palvelun laatu ja hinta voi vaihdella paljonkin. Ei ole välttämättä 

suotuisinta käyttää sen pankin palveluita, jossa hoitaa muut päivittäiset raha-asiansa, 

eikä näitä palveluita ole mikään pakko avata pankkiin ylipäätään. Nykyisin on tarjolla 

paljon itsenäisiä sijoituspalveluihin erikoistuneita yksittäisiä välittäjiä, joiden palvelut 

voivat olla laadultaan paljon kehittyneempiä kuin pankkien tarjoamat palvelut. 

(Lindström 2005, 157.) Periaatteessa osakesijoittamisen aloittamiseen tarvitaan kolme 

asiaa; välittäjä, arvo-osuustili sekä alkupääomaa. Näiden lisäksi tuottoisaan 

sijoittamiseen tarvitaan tietoa siitä, mihin kannattaa sijoittaa. 

4.1 Välittäjä 

Välittäjä on osakekaupan välikäsi. Välittääksesi toimeksiantoja pörssiin, eli ostaaksesi 

tai myydäksesi osakkeita, tarvitset välittäjän. Pörssissä kaikki kaupat tapahtuu 

välittäjien kautta, eikä kukaan yksittäinen henkilö voi käydä pörssikauppaa ilman 

välittäjää. (Leppiniemi 2002, 88.) Välittäjä välittää toimeksiannon pörssiin, eli hoitaa 

siis varsinaisen kaupan. Ostaessasi osakkeita välittäjä veloittaa arvo-osuustiliisi 

liitetyltä hoitotililtä kauppasummaa vastaavan määrän rahaa, sekä toimittaa osakkeet 

arvo-osuustilillesi. 

Osakekauppojen selvitysaika on useimmissa pörsseissä Helsingin pörssi mukaan 

lukien kaksi pankkipäivää. Puhutaan ns. T + 2 päivästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 

ostat maanantaina osakkeita, ne virallisesti kirjataan nimiisi keskiviikkona, vaikka ne 

näkyvätkin salkussasi heti kaupan toteuduttua. Rahatilin veloitus tapahtuu niinikään 

kahden pankkipäivän kuluttua. Osakkeita myydessä pätee sama sääntö. Osakkeet 

häviävät salkustasi heti kaupan toteuduttua ja rahan myynnistä saat kahden 

pankkipäivän päästä. (Nordnetin www-sivut 2017.) 
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Välittäjä perii aina toteutuneesta kaupasta palkkion, mikä määräytyy välittäjäliikkeen 

hinnaston mukaisesti. Palkkio peritään automaattisesti kaupan yhteydessä. Yleensä 

palkkio on tietty prosenttiosuus kauppasummasta, kuitenkin vähintään 

minimipalkkion verran. Eri välittäjillä on kuitenkin erilainen hinnoittelupolitiikka, ja 

hinnat saattavat riippua kauppojen määrästä ja kauppasummista. Tästä syystä on hyvä 

vertailla välittäjiä ja valita sellainen, joka osoittautuu juuri sinulle edullisimmaksi. 

Hinta ei ole kuitenkaan kaikki kaikessa välittäjää valittaessa. Kannattaa perehtyä myös 

välittäjän tarjoamiin lisäpalveluihin. 

 

Välittäjät saattavat tarjota myös yritys- ja markkina-analyysejä. Nämä voivat olla 

sijoittajalle suuri apu sijoituskohteita valitessa. Parhaimmillaan välittäjältä voi saada 

rahanarvoisia sijoitusvinkkejä. Kaikki välittäjät eivät kuitenkaan tällaisia palveluita 

tarjoa, vaan osa keskittyy vain ja ainoastaan osakkeiden välittämiseen. (Kallunki, 

Martikainen & Niemelä 2007, 254.) 

4.2 Arvo-osuustili 

Jotta voit sijoittaa osakkeisiin tai muihin arvopapereihin, tarvitset arvo-osuustilin. 

Arvo-osuustili on kuten pankkitili, mutta rahan sijasta siellä säilytetään arvo-osuuksia 

kuten koti- ja ulkomaisia osakkeita, indeksiosuuksia, optioita ja merkintäoikeuksia. 

(Saario 2016, 28.) Osakkeita ostaessa ostajan ei enää nykyään saa konkreettista 

osakekirjaa, vaan merkintä omistuksesta kirjataan arvo-osuustilille. Tästä syystä arvo-

osuustili on kaikille osakesijoittajille pakollinen. Arvo-osuustili avataan välittäjän 

yhteyteen omassa pankissa tai pankkiiriliikkeessä. Arvo-osuustilistä toimitetaan joka 

vuoden päätteeksi tiliote, josta selviää omistukset sekä niistä saadut tuotot. Näitä 

tietoja voidaan tarvita esimerkiksi veroilmoitusta täytettäessä. (Minilexin www-sivut 

2016.) 

 

Arvo-osuustilin lisäksi tarvitaan hoitotili, jonka kautta hoidetaan rahan liikkuminen 

pörssikauppaa tehdessä (Saario 2016, 28). Hoitotili on tavallinen pankkitili, joka 

liitetään arvo-osuustiliin. Hoitotililtä veloitetaan osakkeiden ostohinta sekä 

aiheutuneet palvelumaksut. Luonnollisesti myös osakkeita myytäessä myynnistä saatu 
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raha toimitetaan hoitotilille. Tämän lisäksi yritysten maksamat osingot maksetaan 

arvo-osuustiliin liitetylle hoitotilille. Hoitotililtä rahat voi siirtää tarpeen vaatiessa 

käyttötilille normaaliin tapaan. (Saario 2016, 29.) Hoitotili avataan aina välittäjän ja 

arvo-osuustilin yhteyteen. Mikäli kaikki sijoituspalvelut on liitettynä 

päivittäispankkiin, välttyy sijoittaja turhalta rahan siirtämiseltä tililtä toiselle. Tämä 

rahansiirto saattaa kestää muutamia pankkipäiviä, mikä voi aiheuttaa turhaa harmia 

esimerkiksi ostohetken ajoittamiseen. 

4.3 Alkupääoma 

Luonnollisesti tarvitset sijoittamiseen myös sijoitettavaa varallisuutta. Entäpä 

minkälaisella rahasummalla osakesijoittaminen sitten on järkevää. Minkäänlaista 

kiveen kirjoitettua sääntöä ei varsinaisesti ole. Pienemmälläkin alkupääomalla pääsee 

hyvin alkuun, kunhan on kärsivällinen. Osakkeita voi ja kannattaa ostaa vähitellen 

erissä. Pienellä alkupääomalla sijoitettaessa kannattaa kuitenkin muistaa, ettei hötkyile 

ostojen ja myyntien kanssa. Jokaisesta ostosta ja myynnistä maksetaan välityspalkkio, 

joka etenkin pienemmillä summilla sijoitettaessa syö tuotosta ison loven. Esimerkiksi 

jos sijoitat pörssiyhtiön osakkeisiin 500 € ja osakkeiden arvo nousee 20 prosenttia, 

voittoa kertyy 100 € (500 € x 20% = 100 €) Tästä vähennetään ostosta ja myynnistä 

aiheutuneet kaupankäyntikulut. Esimerkiksi Osuuspankilla minimiveloitus on 8 €, 

jonka siis maksat ostaessasi ja myydessäsi osakkeita. Voittoa jää jäljelle 84 €. Tästä 

voittosummasta maksat vielä pääomatuloveron, joka kirjoitushetkellä on 30 prosenttia 

30 000 euron pääomatuloon asti. Ylittävältä osalta vero on 34 prosenttia. 

(Verohallinnon www-sivut 2016.) Verojen jälkeen puhtaana käteen jäävä voiton osuus 

on siis 58,50 € (84 € x 70 % = 58,50 € 

5 TUOTOT 

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös osakesijoittamisessa aika on rahaa. Mitä aikai-

semmin alat sijoittamaan rahaa osakkeisiin, sitä todennäköisemmin pääset ajan myötä 

myös suurempiin tuottoihin. Tämä johtuu korkoa korolle periaatteesta. Esimerkiksi jos 
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sijoitat 1000 euroa sijoituskohteeseen, joka tuottaa viisi prosenttia vuodessa, on sijoi-

tuksen arvo 10 vuoden päästä noin 1630 euroa. Kahdenkymmenen vuoden päästä sama 

tuhannen euron sijoitus on jo arvoltaan noin 2650 euroa. Ensimmäinen vuosikymmen 

toi siis mukanaan 630 euroa tuottoa, mutta seuraava jo 1000 euroa. Tämä johtuu siitä, 

että vuotuinen tuotto maksetaan myös aikaisempien vuosien tuotolle. Se saa aikaan 

ikään kuin lumipalloefektin, joka kasvaa edetessään. Alla oleva kaavio havainnollistaa 

korkoa korolle periaatteen vaikutusta 100 euron kuukausisäästämisellä. 

 

 

 

Kuva 1: Korkoa korolle (Nordnetin www-sivut 2017) 

 

Osakesijoittamisesta saatavat tuotot koostuvat yrityksen maksamasta voitonjaosta, eli 

osingosta, sekä yrityksen arvonnoususta. Lyhyellä aikavälillä tuotto voi olla pelkkää 

arvonnousua, mutta pitempiaikaisessa sijoittamisessa tuottojen olisi hyvä koostua sekä 

arvonnoususta että osingosta. (Elo 2011, 73.) 

 

Osakesijoittamisen tuottovaatimuksena pidetään pääsääntöisesti pitkän 

kiinteäkorkoisen lainan korkoa lisättynä viidellä prosenttiyksiköllä. Kirjoitushetkellä 

lainojen korkojen ollessa ennätysalhaalla, tuotto-odotus ei juurikaan nouse viiden 

prosentin yläpuolelle. Keskimääräinen osakkeiden vuosituotto on kuitenkin 8 

prosentin luokkaa. Korkosijoituksia suurempi tuotto-odotus perustuu riskipreemioon. 

Tämä tarkoittaa, että osakkeisiin sijoittava ottaa rahoillansa suurempaa riskiä, ja siitä 

syystä edellyttää myös parempaa tuottoa. Tuotto-odotuksen tulisi aina ylittää pankin 
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asuntolainasta saaman korkotuotto, sillä pankki saa lainaamalleen rahalle 

reaalivakuuden, mitä osakkeisiin sijoittava ei saa. Lisäksi pankki saa lainaamaansa 

rahaa kuukausittain takaisin korkojen kera. Osakesijoituksesta saatavat tulot ovat 

huomattavasti epäsäännöllisempiä. (Knupfer & Puttonen 2012, 76; Elo 2011, 73.) 

 

5.1 Osinkotuotto 

Osinko on ikään kuin sijoittajan vuotuinen palkka sijoittamisen kohteena olevalta 

yritykseltä. Eri yrityksillä on erilainen osinkopolitiikka, mikä tarkoittaa sitä, että 

yritykset saavat itse määrittää, minkä verran vuotuisesta tuloksesta maksetaan osinkoa 

osakkeenomistajille. Suurin osa pörssiyrityksistä maksaa osinkoa vuosi toisensa 

jälkeen, ja mikäli yritys on vakavarainen ja menestyvä, on osinko yleensä myös vuosi 

vuodelta suurempi. Tämä on tietysti hyvä asia sijoittajaa kohtaan paitsi sekä 

rahallisesti että tulevaisuutta ajatellen. Useimmiten kasvava osinko kertoo siitä, että 

yrityksellä menee hyvin ja sen liiketoiminta vahvistuu tulevaisuudessa. Kaikki 

yritykset eivät kuitenkaan jaa osinkoa lainkaan. Osingon maksaminen perustuu 

yrityksen vapaaseen omaan pääomaan. Karkeasti ottaen tämä tarkoittaa, että yritys voi 

maksaa osinkoa siitä osuudesta vuotuisesta tuloksesta, mikä jää jäljelle pakollisten 

maksujen jälkeen. (Opi osakkeet 2016, 27.) Yritys voi kuitenkin maksaa osinkoa, 

vaikka tilikausi olisikin ollut tappiollinen, mikäli käytössä on aikaisempien vuosien 

voittoja. Useimmiten yritykset pyrkivät maksamaan ainakin puolet tuloksesta osinkoin 

osakkeenomistajille (Lindström & Lindström 2014, 90). 

 

Osinkotuotto ilmoitetaan yleensä euromääräisenä yhtä osaketta kohden. Pelkästään 

osinkojen euromääriä tuijottamalla ei kuitenkaan selviä, mikä on kannattavin osake. 

Osingon määrä täytyy suhteuttaa osakkeesta maksettuun hintaan, jolloin saadaan 

lasketuksi osinkotuottoprosentti. Esimerkiksi Kemira maksaa osinkoa tilikaudelta 

2016 0,53e ja osakkeen hinta kirjoitushetkellä on 11,67 €. Jakamalla osingon määrä 

osakkeen arvolla sekä kertomalla sadalla, saadaan osinkotuottoprosentiksi 4,54% 

(0,53 € / 11,67 € x 100% = 4,541…%) Kemiran osakkeilla saisit siis sijoituksellesi 

4,54%:n suuruisen osinkotuoton. 
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5.2 Osaketuotto 

Osaketuotolla tarkoitetaan osakkeen arvonnoususta saatua tuottoa. Tuotto voi olla 

positiivista tai negatiivista riippuen siitä, miten osakekurssi kehittyy. Osakekurssit 

vaihtelevat päivittäin ja osakkeen hinta saattaa vaihdella useitakin prosentteja yritystä 

koskevien uutisten johdosta. Pitkässä juoksussa osakekurssin kehitys perustuu 

kuitenkin yrityksen kasvuun, kykyyn tehdä parempaa tulosta sekä yleiseen 

markkinakehitykseen. (Opi osakkeet 2016, 27, 90.) Tästä syystä osakkeet yleensä 

tuottavat hyvin pitkällä aikavälillä. Yrityksen perusideana on kuitenkin kasvaa ja 

tuottaa voittoa sen omistajille. Pitkällä aikavälillä myös maailmantalous kasvaa 

johtuen mm. teknologian kehityksestä. Hyvänä osaketuottona voidaan pitää viiden 

prosentin vuotuista arvonnousua. Viimeisen 70 vuoden aikana vuotuinen arvonnousu 

Helsingin pörssissä on ollut keskimäärin jopa 8 prosenttia. Osaketuotto on 

spekulatiivista siihen asti kun osakkeet myydään ja tuotto realisoituu. (Opi osakkeet 

2016, 90). Omistamiesi osakkeiden arvo voi esimerkiksi nousta 50%, jolloin olet 

saanut sijoituksellesi 50%:n spekulatiivisen voiton. Mikäli et kuitenkaan myy 

osakkeita ja kurssi kääntyykin laskuun, myös mahdollinen osaketuottosi pienenee. 

 

Yksinkertaisimmillaan osaketuotto on osakkeen myyntihinta vähennettynä 

ostohinnalla. Esimerkiksi jos olet aiemmin ostanut vaikkapa Elisan osakkeita sata 

kappaletta hintaan 20 €/kpl ja nyt myyt ne hintaan 35 €/kpl, olet realisoinut 1500 euron 

osaketuoton. (100 x 35 € – 100 x 20 € = 1500 €) Todellista osaketuottoa laskiessa on 

otettava huomioon myös kaupankäynnistä aiheutuneet kulut sekä myyntivoiton 

verotus. Tämä tarkoittaa, että myynti- ja ostohinnan erotuksesta tulee vähentää vielä 

ostosta sekä myynnistä maksetut välityspalkkiot. Jos välityspalkkio olisi esimerkiksi 

0,5% kauppahinnasta, tulisi aiemman esimerkin osaketuotosta vielä vähentää 27,50 €. 

(100 x 20 € x 0,5% + 100 x 35 € x 0,5% = 27,50 €). Tämän jälkeen voitoksi jää 1472,50 

€. Tästä voittosummasta maksat vielä pääomatuloveron. (Sijoitus.org www-sivut 

2017.) 
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6 RISKIT 

 

Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Tämä on lause, joka osakesijoittajan on hyvä 

pitää mielessä sijoituspäätöksiä pohtiessaan. Pähkinänkuoressa tämä tarkoittaa sitä, 

että mitä suurempaa tuottoa sijoituksellesi haet, sitä suurempi riski sinun on myös 

otettava. ”Sellaista yhdistelmää kuin korkea tuotto ja matala riski ei ole olemassa; jos 

joku sellaista lupaa, tulisi hälytyskellojen soida.” (Lindström & Lindström 2011, 51.) 

Tästä syystä osakkeisiin sijoittavan onkin hyvä miettiä, mikä on oma henkilökohtainen 

riskinsietokyky. Vaikka osakesijoittaminen itsessään mielletään riskisijoittamiseksi, 

voi osakevalinnoilla säätää riskiä oleellisesti. Sijoittamisen riskit jaetaan 

pääsääntöisesti kahteen kategoriaan; markkinariskiin ja yritysriskiin. Yritysriskiin 

pystyy vaikuttamaan hajauttamalla sijoitukset. Hajauttamisesta kerrotaan lisää luvussa 

kahdeksan.  

6.1 Yritysriski 

Yritysriskillä tarkoitetaan yksittäisen osakesijoituksen tuomaa riskiä. Riskiin vaikuttaa 

yrityksen kasvu- ja tulosnäkymät, taloudellinen asema, kannattavuus, markkina-asema 

sekä omistusrakenne. (Lindström 2005, 40–41.) Osakkeet voi riskin perusteella jakaa 

karkeasti kahteen eri kategoriaan; kasvuosakkeisiin ja tuotto-osakkeisiin. 

Kasvuosakkeilla tarkoitetaan suhteellisen uusien ja nopeasti kasvavien yhtiöiden 

osakkeita. Tuotto-osakkeet sen sijaan ovat pitkään toimineiden ja vakaata tulosta 

tekevien yritysten osakkeita. Tämä jaottelu ei tietenkään ole pysyvää, vaan 

kasvuosakkeesta voi ajan mittaan tulla tuotto-osake, mikäli yrityksen toiminta ja 

tulovirta vakaantuu. Sama asia pätee myös toisinpäin. Tuotto-osakkeesta voi tulla 

kasvu-osake esimerkiksi yritysostojen kautta. Yritysriskiin voi itse vaikuttaa 

osakevalinnoilla sekä hajauttamalla sijoitukset tarpeeksi moneen eri yhtiöön eri 

toimialoille sekä maantieteellisesti eri alueille. Hyvällä hajautuksella yritysriski on 

mahdollista poistaa täysin, jolloin jäljelle jää pelkästään markkinariski. (Lindström & 

Lindström 2011, 53.) 
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6.1.1 Kasvuosake 

Kasvuosakkeiden kohdalla sijoittajan saama tuotto perustuu pitkälti yrityksen 

markkina-arvon kasvuun eli osaketuottoon. Kasvuyritykset maksavat yleensä vain 

pienen osan tuloksesta osinkona, jos sitäkään. Tämä johtuu siitä, että kasvuvaiheessa 

oleva yritys sijoittaa saamansa tuotot yrityksen toiminnan kasvattamiseen ja 

laajentamiseen.  

 

Kasvu voi tapahtua yritysostoilla tai orgaanisesti, eli ilman yritysostoja. (Opi osakkeet 

2016, 91; Elo 2011, 103.) Kasvuosakkeiden mukanaan tuoma yritysriski on suurempi, 

sillä siitä saatavat tuotot perustuvat pitkälti tulevaisuuden odotuksiin. Mikäli 

tulevaisuus ei olekaan niin ruusuinen kuin yritys itse tai siihen sijoittava on olettanut, 

saattaa tuotot jäädä vähäisiksi tai jopa negatiivisiksi. Toisaalta, jos kaikki menee hyvin 

ja yritys saa kunnolla tuulta siipiensä alle, voi sijoittaja saada muhkeat tuotot. 

6.1.2 Tuotto-osake 

Tuotto-osakkeilla tarkoitetaan sellaisten yritysten osakkeita, jotka jakavat vuosi 

toisensa jälkeen suuren ja useimmiten kasvavan osingon osakkeenomistajille. Tälläiset 

yritykset ovat tyypillisesti suuria ja pitkään toimineita vakaan toimialan yrityksiä. 

Yritysten liiketoiminta ja sen jatkuvuus on hyvin ennustettavaa, eikä suuria yllätyksiä 

ole luvassa. Tästä syystä tuotto-osakkeet ovat yleisesti ottaen pienempiriskisiä 

osakesijoituksisa, kuin kasvu-osakkeet ovat. Tyypillistä on, että yrityksen on vaikea 

löytää tuotoille uusia sijoituskohteita ja laajenemismahdollisuuksia. Tästä syystä 

osakkeen arvonnousu on varsin maltillista ja yritys jakaa suuren osan saamastaan 

tuotosta osakkeenomistajille. Tuotto-osakkeiden tuotto perustuu suurimmaksi osaksi 

osinkotuotolle. (Opi osakkeet 2016, 91.) 

6.2 Markkinariski 

Markkinariskillä tarkoitetaan maailmanmarkkinoista johtuvaa osakesijoittamiseen liit-

tyvää riskiä. Markkinariski heijastuu useimmiten koko osakemarkkinaan, eikä vain 

tiettyjen yritysten osakkeisiin. Markkinariski muodostuu yleisen markkinatalouden 
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kehityksestä ja kaikesta mikä siihen vaikuttaa. Suhdannemuutokset, poliittiset riskit, 

terrorismi, korkomuutokset, sodat, pakotteet ynnä muut maailmalla tapahtuvat laajasti 

vaikuttavat asiat vaikuttavat yleisesti myös osakemarkkinoihin. Tämä on riski, jolta 

osakesijoittajan on vaikeampi välttyä. Maailmanlaajuinen hajautus sijoituskohteita va-

litessa voi osaltaan hieman pienentää markkinariskiä, mutta maailmantalouden globa-

lisoituessa tämä vaikutus jää kokoajan pienemmäksi. (Lindström & Lindström 2011, 

52.) 

7 OSAKKEIDEN VALINTA 

 

Entä mistä sitten tunnistaa mahdollisesti hyvin tuottavan osakesijoituksen?. Hyvää 

sijoituskohdetta etsittäessä kannattaa nähdä vaivaa ja aikaa, sillä tämä tullaan lopulta 

palkitsemaan. Osakkeita ostettaessa kannattaa ajatella samalla tapaa, kuin vaikkapa 

autoa ostettaessa. Autoa ostaessasi haluat saada mahdollisimman hyvän tiedon 

ajoneuvon sen hetkisestä kunnosta, historiasta sekä tulevista korjauksista. Näin saat 

itsellesi kuvan siitä, minkä arvoinen auto on ostohetkellä, ja kannattaako pyyntihintaa 

maksaa. Yhtä lailla osakkeita ostaessasi perehdyt yritykseen ja arvioit sen osakkeen 

arvoa. Sen lisäksi, että perehdyt yrityksen tämänhetkiseen tilaan ja 

toimintaympäristöön, kannattaa myös tarkastella muutamaa aiempaa vuotta. Näin saat 

mahdollisimman kattavan kuvan siitä missä mennään, ja mitkä ovat yrityksen 

heikkoudet ja vahvuudet. Näitäkin tietoja tärkeämpiä ovat yrityksen 

tulevaisuudennäkymät. Yrityksen toimitusjohtaja kertoo osavuosikatsauksissa sekä 

tilinpäätöstiedotteessa näkymiä loppuvuodelle tai seuraavalle vuodelle, joihin 

kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kun taustatyöt ovat hyvin ja huolella tehty, on 

mahdollista päätellä onko yrityksen osake mahdollisesti yli- tai aliarvostettu. 

(Lindström & Lindström 2014, 63.) 
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7.1 Perehdy yritykseen 

Älä milloinkaan sijoita sellaiseen yritykseen, jonka liiketoimintaa et ymmärrä! On 

erityisen oleellista perehtyä yritystoimintaan mahdollisimman hyvin, jotta saa kattavan 

kuvan siitä, mitä yritys tekee ja mistä sen tuotot muodostuvat. Mikäli huolellisen 

perehtymisenkään jälkeen et ole varma yrityksen liiketoimintamallista, kannattaa 

suosiolla sijoittaa rahansa toisaalle. Tällä yksinkertaisella neuvolla voi välttää monet 

suuret pettymykset. (Lindström & Lindström 2011, 65.) 

 

Nykypäivänä tietoa yrityksistä on helppo löytää internetistä. Eniten kannattaa 

keskittyä yritysten virallisiin julkaisuihin, joita ovat muun muassa vuosikertomus ja 

osavuosikatsaukset. Näitä julkaisuja on mahdollista löytää usean vuoden ajalta pörssin 

internetsivuilta (www.nasdaqomxnordic.com). Myös Kauppalehden verkkosivustolta 

löytyvät yritysten viralliset pörssitiedotteet osakkeen kohdalta. (Lindström & 

Lindström 2011, 66.) Muista aina osakekauppaa tehdessäsi, että sijoitat yritykseen ja 

sen toimintaan etkä pelkästään osakkeeseen ja kurssikäyrään.  

7.1.1 Vuosikertomus 

Vuosikertomus on yrityksen tärkein vuosittainen julkaisu. Se on ikään kuin yrityksen 

lukukausitodistus. Sen tärkein tehtävä on antaa riittävä ja oikea kuva yrityksen tulok-

sesta ja taloudellisesta asemasta. Vuosikertomus kuuluu jokaisen piensijoittajan perus-

lukemistoon, etenkin jos omistaa kyseisen yrityksen osakkeita. Vuosikertomus koos-

tuu kahdesta osasta: virallisesta tilinpäätöksestä sekä toimintakatsauksesta. Useimmi-

ten nämä ovat erilliset julkaisut. (Lindström & Lindström 2011, 67.) 

 

Virallinen tilinpäätös koostuu hallituksen toimintakertomuksesta, konserni- ja emoyh-

tiön tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen liitteistä, hallituksen voitonjakoehdotuksesta sekä 

tilintarkastuskertomuksesta. Sijoittajan kannalta mielenkiintoisinta antia on toiminta-

kertomus. Toimintakertomuksessa hallitus kertoo kuluneen vuoden merkittävimmistä 

tapahtumista sekä tilikauden taloudellisesta kehityksestä. Eniten huomiota kannattaa 

kiinnittää hallituksen näkemykseen alkaneesta vuodesta sekä tulevaisuudesta. Tästä 

osakesijoittaja voi saada arvokasta tietoa yrityksen tulevaisuudesta, ja näin ollen tehdä 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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parempia sijoituspäätöksiä. Toimintakertomusta lukiessa kannattaa kuitenkin pitää 

mielessä, että hallituksen tulee olla erittäin tarkka sanomisissaan, jotta se ei vahingossa 

antaisi liian ruusuista kuvaa yrityksen toimintaympäristöstä ja tulevaisuudennäky-

mistä. Tästä syystä toimintakertomusta tulisi osata lukea myös rivien välistä. 

(Lindström & Lindström 2011, 67.) 

 

Toimintakertomuksen lisäksi on hyvä katsoa läpi konsernitilinpäätös. Suurilla 

pörssiyhtiöillä saattaa olla useita tytäryhtiöitä, joten pelkkä emoyhtiön tilinpäätös 

kertoo vain osan totuudesta. Konsernitilinpäätös ottaa huomioon koko kokonaisuuden: 

emoyhtiön sekä tytäryhtiöt. Varsinainen tilinpäätösanalyysi ei ole sijoittajan kannalta 

välttämätöntä, mutta joitakin kohtia tuloslaskelmasta ja taseesta on hyvä oppia 

tarkastelemaan. Tuloslaskelmassa näitä kohtia ovat etenkin liikevaihto, liiketulos 

(EBIT), sekä nettotulos. Liikevaihto kuvaa yritystoiminnan laajuutta ja sen 

kehityksestä on helppo päätellä, mihin suuntaan yritys on menossa. Liiketuloksesta ja 

sen kehityksestä selviää, mitä yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta jää käteen. 

Liiketulokseen ei vielä huomioida veroja tai rahoituseriä. Tästä syystä se antaa 

paremman kuvan toiminnan kannattavuudesta, kuin nettotulos antaa. Nettotulos on 

yrityksen vuotuinen tulo, joka jää käteen kaikkien kulujen jälkeen. Nettotuloksen 

perusteella yhtiökokous päättää vuotuisesta voitonjaosta eli osingosta. (Lindström & 

Lindström 2011, 68.) 

 

Toimintakatsaus on virallista tilinpäätöstä vapaamuotoisempi ja se osaltaan täydentää 

tilinpäätöksen antamia tietoja. Toimintakatsaus saattaa usein olla varsin 

markkinointihenkinen ja siinä esitellään vapaammin yhtiön strategiaa, tavoitteita, 

hallintotapaa, osakkaita sekä toimipisteitä. Toimintakatsausta lukiessa kannattaa 

keskittyä etenkin kohtaan, jossa toimitusjohtaja esittää oman näkemyksen yrityksestä, 

sen toimintaympäristöstä ja tulevaisuudennäkymistä. Toisin kuin hallituksen 

toimintakertomuksessa, toimitusjohtaja voi kertoa paljon vapaammin oman 

mielipiteensä yrityksen tilanteesta. Toimitusjohtajalla pitäisi kuitenkin olla paras tieto 

yrityksen toiminnasta ja sen kehityksestä, joten toimitusjohtajan katsauksesta voi usein 

poimia oleellisia seikkoja sijoituspäätöksen tueksi. (Lindström & Lindström 2011, 67.)  
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7.1.2 Puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset 

Puolivuosikatsaus on vuosikertomuksen ohella toinen listayhtiöiden säännöllisen tie-

donantovelvollisuuden pariin kuuluvista virallisista julkaisuista. Vielä vuonna 2015 

listayhtiöiden tuli julkaista osavuosikatsaus vuoden jokaiselta neljännekseltä. Tähän 

tuli kuitenkin muutos marraskuussa 2015 ja tiedonantovelvollisuus poistui vuoden en-

simmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä. (Sedbom ym. 2017, 18–19.) Todellisuu-

dessa suurin osa Helsingin pörssin yrityksistä julkaisee edelleen taloudellisen katsauk-

sen vuoden jokaiselta neljännekseltä. Puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten si-

sältö on hyvin pitkälle samankaltainen kuin tilinpäätöstiedotteen sisältö on. Näissä kat-

sauksissa ikään kuin tarkennetaan viimeisimmän tilinpäätöksen antamia tietoja vuoden 

mittaan. (Lindström & Lindström 2011, 67.)  

Sijoittajan kannattaa laittaa itsellensä muistiin päivämäärät, jolloin salkussa tai 

seurannassa olevien yritysten taloudelliset katsaukset julkaistaan. Esimerkiksi 

Taloussanomien verkkosivuilta löytyy kalenteri, jossa on kerrottu kaikkien Helsingin 

pörssin yhtiöiden tiedottamisen aikataulu. Sieltä on helppo etsiä itselle tärkeät 

tulosjulkistuspäivät ja laittaa ne kalenteriin muistiksi. 

7.2 Tunnusluvut 

Sijoittajalla on käytössään erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla voi laskea ja vertailla 

eri sijoituskohteiden kannattavuutta ja tulevaa tuottoa. Tunnusluvut perustuvat yrityk-

sen markkina-arvoon ja tilinpäätöstietoihin. Sijoittajan ei pidä sekoittaa hyvää yritystä 

hyvään sijoitukseen. Hyvän ja menestyvän yrityksen osake ei aina ole samalla hyvä 

sijoitus. Hyvän sijoituksen löytäminen perustuu hyvän liiketoiminnan lisäksi osakkeen 

mahdolliseen ali-arvostukseen. Tunnuslukujen avulla sijoittaja voi löytää sellaisten 

yritysten osakkeita, jotka ovat liiketoimintaansa nähden aliarvostettuja. (Pörssisäätiön 

www-sivut, 2017.)  

 

Tunnuslukujen tulkinnassa tulee käyttää varovaisuutta ja perehtyä taustatekijöihin, 

joista tunnusluvut muodostuvat. Ikinä ei pidä tehdä sijoituspäätöstä pelkästään yhden 

tunnusluvun valossa, vaan tulisi käyttää useampia mittareita sijoituskohteen arvioin-

tiin. Tunnuslukuja on hyvä esimerkiksi vertailla saman toimialan eri yrityksiin. 
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(Lindström & Lindström 2011, 53.) Tässä kappaleessa olen lähtenyt avaamaan 

muutamaa yleisintä ja tunnetuinta osakesijoittamisen tunnuslukua. Tunnuslukuja on 

tarjolla runsain määrin, mutta jo näidenkin avulla on sijoittajan mahdollista löytää 

aliarvostettuja osakkeita. 

7.2.1 P/E-luku 

Yksi käytetyimmistä osakesijoittamisen tunnusluvuista on P/E-luku. P/E-luku saadaan 

suhteuttamalla yrityksen markkina-arvo sen tämänhetkiseen tulokseen. Esimerkiksi, 

jos yrityksen x markkina-arvo, eli yrityksen kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu arvo 

on 100 000 € ja yrityksen vuotuinen tulos on 10 000 €, saadaan P/E-luvuksi 10 

(100 000 €/10 000 €=10). P/E-luvun voi laskea myös suhteuttamalla osakkeen 

markkinahinnan osakekohtaiseen tulokseen. 

 

Entä mitä P/E-luku sitten kertoo? P/E-luku on ikään kuin yrityksen voittokerroin. Siitä 

selviää monessako vuodessa yritys tienaa markkina-arvonsa verran vuotuisen tuloksen 

pysyessä samana. Aiemmassa esimerkissä yrityksen P/E-luvuksi saatiin 10, joten sillä 

kestää 10 vuotta tienata markkina-arvonsa verran.  P/E-luku kertoo osakkeen 

hintatasosta tuloksentekokykyyn nähden. Mitä suurempi P/E-luku, sitä kalliimpi 

osake. (Sijoitus.org www-sivut 2016.) Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että P/E-luvun 

olisi hyvä olla lähempänä kymmentä, kuin kahtakymmentä. Mikäli P/E-luku on yli 20, 

saattaa se kieliä osakkeen yliarvostuksesta. Vastaavasti alle 10 P/E-luku voi olla 

merkki osakkeen aliarvostuksesta. (Lindström 2005, 96.) 

 

 P/E-lukua ei kuitenkaan tulisi käyttää yksiselitteisesti yrityksiä ja osakkeita 

vertaillessa, sillä se on suuresti riippuvainen toimialasta ja markkinatilanteesta. On 

tyypillistä, että matalakasvuisella yrityksellä on huomattavasti pienempi P/E-luku kuin 

hulppeat tulevaisuudennäkymät omaavalla kasvuyrityksellä. Kasvuyrityksissä 

markkina-arvoon on jo heijastunut odotukset tulevaisuuden tulosparannuksesta, mikä 

nostattaa P/E-luvun arvoa. (Balance Consulting 2016.) Tästä syystä osakevalintaa 

tehdessä on syytä käyttää myös muita mittareita, jotta osakkeesta ja yrityksestä saisi 

muodostettua kokonaisvaltaisemman kuvan. 
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7.2.2 Osinkotuotto-% 

Osinkotuotto kuvaa yrityksen maksaman osingon määrää suhteutettuna osakkeen tä-

män hetkiseen hintaan. Kuten aiemmin todettiin, pitkällä aikavälillä osingosta saatava 

tuotto on oleellinen osa osakesijoittamisen kokonaistuotosta. Osinkotuotto-prosentin 

avulla on helppo vertailla eri yrityksien osakkeita niiden maksaman osingon perus-

teella. Osinkotuottoprosenttia voi myös suoraan verrata vaihtoehtoiseen sijoitukseen, 

kuten esimerkiksi määräaikaistilin korkotuottoon. (Lindström & Lindström 2011, 

236.) Osinkotuotto lasketaan jakamalla osakekohtainen osinko osakkeen tämän hetki-

sellä hinnalla ja kertomalla sadalla. Esimerkiksi Nordea maksoi viime tilikaudeltaan 

0,65 € osakekohtaisen osingon ja Nordean osake maksaa kirjoitushetkellä 10,93 €. 

Tästä laskemalla saadaan osinkotuotoksi 5,95 %. (0,65 € / 10,93 € x 100 = 5,946…) 

 

Osinkotuottoprosenttia laskettaessa on otettava huomioon, käytetäänkö laskennassa 

edelliskaudelta jo maksettua osinkoa vaiko seuraavan kauden osinkoennustetta. Huo-

mattava on, että jo aiemmin ostamiesi osakkeiden osinkotuottoprosentti voi olla jotain 

aivan muuta kuin tämänhetkisestä osakkeen hinnasta laskettu tuottoprosentti. 

(Lindström & Lindström 2011, 236.) Mikäli yritys X:n osake maksaa tällä hetkellä 10 

€ ja se maksaa osinkoa 0,50 €, saadaan osinkotuotoksi 5 %. Jos olet jo aiemmin ostanut 

saman yrityksen osakkeita hintaan 2 € /kpl, on osakkeillesi saama osinkotuotto 25 %. 

Osinkotuotto riippuu siis siitä, käytetäänkö laskennassa tämänhetkistä kurssia vai 

aiemmin toteutunutta kauppahintaa. 

7.2.3 P/B-luku 

P/B-luku (Price-to-Book-ratio) kuvaa yrityksen markkina-arvon ja taseen mukaisen 

oman pääoman suhdetta. P/B-luku lasketaan jakamalla yrityksen markkina-arvo sen 

tasearvolla, josta on vähennetty velat. (Investopedian www-sivut 2017.) Mikäli P/B-

luku on alle 1, se käytännössä tarkoittaa, että saat ostettua pörssistä yrityksen halvem-

malla, kuin sen arvo olisi, jos yrityksen kaikki omaisuus myytäisiin (Lindström 2005, 

40–41). P/B-luvun avulla on mahdollista löytää aliarvostettuja osakkeita, mutta luvun 

käyttöön liittyy useita ongelmia. 
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P/B-luku ei ota huomioon yrityksen tuloksentekomahdollisuutta, vaan siinä 

keskitytään pelkästään yrityksen tämänhetkiseen tasearvoon. Näin ollen luku ei 

pelkästään käytettynä anna juurikaan tietoa sijoituksen kannattavuudesta. P/B-lukua 

tulkitessa onkin syytä olla erittäin varoinen, sillä siitä voi saada pikaisesti katsottuna 

väärän kuvan yrityksestä. P/B-lukua on erityisen ongelmallista käyttää sellaisten 

toimialojen yrityksillä, joiden yritystoiminta ei vaadi paljon omaisuutta. Tällaisia ovat 

esimerkiksi suurin osa palvelualan yrityksistä. (Elo 2011, 89.) 

7.2.4 ROE 

ROE (return on equity) eli oman pääoman tuotto on yksi tärkeimmistä tilinpäätöksestä 

johdettavista tunnusluvuista. Se eroaa aiemmista tunnusluvuista siinä mielessä, että se 

ei ota kantaa osakkeen hinnoitteluun, vaan se keskittyy yrityksen kannattavuuteen. 

Oman pääoman tuotto kertoo kuinka paljon yritys on onnistunut tekemään tulosta suh-

teessa yrityksen taseessa olevaan osakesijoittajien omaan pääomaan. Se ikään kuin 

kertoo miten hyvin yritys on onnistunut hoitamaan sijoittajien varallisuutta. 

(Nordnetin www-sivut 2017.) 

 

Oman pääoman tuotto lasketaan jakamalla yrityksen nettotulos taseen omalla pää-

omalla ja kertomalla luku 100:lla. Vastaukseksi saadaan prosenttiluku. Lukua on 

helppo tulkita. Mitä suurempi on oman pääoman tuottoprosentti, niin sitä kannatta-

vampaa yrityksen liiketoiminta on. Keskimääräisesti suomalaisten pörssiyhtiöiden 

oman pääoman tuottoprosentti on hieman alle 15. (Nordnetin www-sivut 2017.) 

7.3 Markkinapsykologia 

Yritykseen ja sen tunnuslukuihin perehtymisen lisäksi on hyvä tietää markkinapsyko-

logian perusteet. Mikäli osakesijoittaminen perustuisi pelkästään yrityksestä saatavilla 

olevaan faktatietoon ja puhtaisiin lukuihin, tulisi myös osakekurssien olla aina täysin 

oikeassa ja ajan tasalla. Tätä varten sijoittajien tulisi olla pelkästään rationaalisesti ajat-

televia tunteettomia robotteja. Onneksi näin ei kuitenkaan ole, sillä sijoituspäätösten 

takana ovat koneiden sijaan ihmiset.  
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Ihmisten päätöksiin vaikuttaa faktatiedon lisäksi tunteet ja erilaiset tulkintatavat. Ly-

hyellä aikavälillä osto- ja myyntipäätökset eivät välttämättä liity millään tapaa yrityk-

sen toimintaan vaan saattavat olla sijoittajasta itsestään kiinni. Voi olla, että myynti-

toimeksiannon takana on esimerkiksi rahantarve. Tällaiset sijoituskohteesta riippumat-

tomat syyt saattavat vaikuttaa suuresti osakekurssiin. Mitä lyhemmän ajan kurssimuu-

toksia tarkastellaan, sitä vähemmän on löydettävissä faktatietoon perustuvia liikkeitä. 

Lyhyellä aikavälillä ihmisten tunteet heiluttavat pörssikursseja. Näitä tunteisiin perus-

tuvia kurssimuutoksia hyväksikäyttämällä voi saada suurempaa tuottoa sijoituksil-

lensa. (Lindström & Lindström 2011, 97-99.) 

7.3.1 Vastavirtaan sijoittaminen 

“Osta, kun muut myyvät, ja myy kun muut ostavat.” Tätä yksinkertaiselta kuulostavaa 

neuvoa noudattamalla on mahdollista saada keskimääräistä parempaa tuottoa osake-

markkinoilta. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. On tavattoman help-

poa ostaa sellaista osaketta, jota kaikki muutkin tällä hetkellä ostavat. Vertaispaineet 

vievät helposti mukanaan sellaista osakesijoittajaa, joka ei osaa hillitä tunnekuohujaan. 

(Lindström & Lindström 2011, 104.) Hyvin usein valtaosa sijoittajista ostaa sellaisia 

osakkeita, jotka ovat viimeaikoina nousseet merkittävästi. Tunne siitä, että kyseisellä 

osakkeella rikastuu helposti ja nopeasti, valtaa sijoittajat. Todellisuudessa tilanne voi 

olla jo siinä pisteessä, että kyseinen osake on täysin ylihinnoiteltu ja viisain ratkaisu 

olisi myydä osakkeet nopeasti hurmoksen vallassa oleville ostajille. Sama pätee myös 

toisinpäin. Tästä hyvä esimerkki ovat tulosvaroitukset.  Kun yritys antaa liiketoimin-

tansa kehityksestä negatiivisen tulosvaroituksen, saattaa osakekurssi pudota nopeasti 

jopa kymmeniä prosentteja. Usein tällaisissa tilanteissa paniikki valtaa sijoittajat ja 

kurssiliikkeet ovat siksi yliammuttuja. Tässä kohtaa kannattaa suhteuttaa annetun tie-

don merkitystä yrityksen tulokseen ja verrata sitä kurssireaktioon. Hermonsa hallitseva 

sijoittaja saattaa tällaisissa tilanteissa löytää mitä otollisimpia ostopaikkoja. Lyhyellä 

aikavälillä vastavirtaan sijoittavan sijoituspäätökset saattavat tuntua todella typeriltä, 

mutta pitkässä juoksussa osoittautuvatkin mitä parhaimmiksi valinnoiksi. (Lindström 

2005, 115.) 
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7.3.2 Ajoitus 

Sijoituskohteen valinnan ohella toinen tärkeä miettimisen aihe on se, onko nyt oikea 

aika ostaa osakkeita. Oikealla ajoituksella voi voittojen maksimoimisen lisäksi suu-

relta osin välttyä tappioilta. Oikea-aikaisella ostamisella on todennäköistä saada voit-

toja, vaikka osakkeen valinta ei olisikaan onnistunut nappiin. Mikäli taas ajoittaa ostot 

epäsuotuisaan aikaan, on mahdollista, että hyvänkin sijoituskohteen kurssi laskee. 

(Saario 2014, 183.) 

 

Pörssin kiertokulkua voisi verrata vuodenaikojen vaihteluun. Pörssikierrossa 

vuodenaikoja on kuitenkin neljän sijasta kuusi, eivätkä ne ole aina saman mittaisia. 

Yksi vaihe voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Pörssikierron muutokset johtuvat 

ostajien ja myyjien tunnetiloista sekä maailmantalouden suhdanteista. Kuten 

aiemmassa kappaleessa todettiin, sijoittajilla on taipumusta tehdä osto- ja 

myyntipäätöksiä tunnepohjalta, jolloin ylilyöntejä syntyy. Näistä ylilyönneistä 

päästään kausittain lopulta kurssihuippuihin ja –pohjiin. (Saario 2014, 184, 185.) 

 

 

 

Kuva 2: Pörssin kiertokulun kuusi vaihetta (Saario 2014, 185) 
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Pörssin kiertovaiheen tunnistamiseksi tulee sijoittajan tunnustella markkinoilla 

vallitsevaa ilmapiiriä. Parhaiten tämä onnistuu pörssin keskimääräistä kurssikehitystä 

kuvaavia osakeindeksejä seuraamalla. (Lindström & Lindström 2011, 194.) 

Pörssitrendit jatkuvat useimmiten pitkään, eli nousun alkaessa voidaan olettaa sen 

myöskin jatkuvan jonkin aikaa. Nousuvaiheen alussa onkin hyvä olla 

osakemarkkinoilla täysillä mukana. Pitkään jatkunut nousu huipentuu lopulta, kun 

osakkeiden hinnat alkavat olla kestämättömällä pohjalla. Yritysten parantuneetkaan 

tulokset eivät enää täytä markkinoilla vallitsevia kovia odotuksia. Tässä kohtaa on 

hyvä vähentää osakkeita ja kerätä käteistä rahaa tulevia alennusmyyntejä varten. 

Kurssit kääntyvät lopulta laskuun. Kuten nousu, myös lasku jatkuu pidemmän aikaa. 

Yritykset kertovat heikentyneistä tuloksista ja jo ennestään halventuneet osakkeet 

halpenevat entisestään. Suurten markkinajohtajayritystenkin osakkeita aletaan jo 

myymään pilkkahintaan. Markkinalaskun pohja alkaa häämöttää siinä vaiheessa, kun 

toivo on jo menetetty eikä kukaan enää usko pörssin toipuvan. Tässä vaiheessa alkaa 

pörssin mitä otollisimmat ostonpaikat. (Saario 2014, 186 – 188.) 

8 HAJAUTTAMINEN 

 

Osakesalkun hajauttamisesta puhuttaessa tarkoitetaan sijoitusten toimialakohtaista, 

maantieteellistä sekä ajallista jaksottamista. Pyrkimyksenä on, että salkku koostuu 

monipuolisesti eri toimialojen yrityksistä, ja että osakkeiden ostot on jaksotettu 

ajallisesti. Tärkeää on myös, että salkun yritykset olisivat mahdollisimman vähän 

sidoksissa toisiinsa. Tämän avulla vältytään tilanteelta, jossa kaikkien salkun 

osakkeiden arvo laskisi samanaikaisesti. Hajauttamalla sijoitukset voidaan siis välttyä 

yhden yrityksen toiminnasta aiheutuvalta riskiltä eli yritysriskiltä Tällöin kaikki munat 

eivät niin sanotusti ole samassa korissa. (Lindström & Lindström 2011, 56.) 

 

Hajautetun salkun pyrkimys on ennen kaikkea pienempi riski ja vakaampi tuotto 

pitkällä aikavälillä. Hajauttamalla jo noin kymmeneen osakkeeseen saa suojattua 

salkkunsa ylisuurelta yritysriskiltä. Hajauttamisessa ei kannata kuitenkaan mennä 
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äärimmäisyyksiin, sillä liian paljon hajautettu osakesalkku alkaa väistämättä 

seuraamaan yleistä maailman markkinakehitystä. (Lindström & Lindström 2011, 57.) 

 

Sijoituksia hajauttaessaan sijoittajan kannattaa myös pysähtyä miettimään, millaisista 

rahasummista on kyse. Etenkin aloittelevan sijoittajan on aivan turha ostaa monta eri 

osaketta, mikäli sijoitettavaa varallisuutta on vähän. Tässä vaiheessa 

kaupankäyntikulut sijoitettuun rahasummaan nähden ovat yleensä vielä turhan kovat. 

Nyrkkisääntönä voisi pitää, että yhteen osakkeeseen sijoitettava rahasumma tulisi 

kerrallaan olla mieluiten vähintään 500 €. 

 

8.1 Toimialakohtainen hajautus 

Sijoittamalla eri toimialoille vältyt yksittäisen toimialan huonolta menestykseltä. 

Pörssi on pullollaan eri toimialoilla operoivia yrityksiä, joista sijoittajan kannattaa va-

lita toisistaan riippumattomia sijoituskohteita. Esimerkiksi Kauppalehden internet-si-

vuilta löytyy Helsingin pörssin osakkeet valmiiksi jaoteltuna eri toimialoille. Ei ole 

hyödyllistä pitää salkussa esimerkiksi useaa eri rakennusalan osaketta. Jos rakennus-

alalla alkaa menemään heikosti, niin mitä luultavammin kaikkien alan osakkeiden arvo 

laskee. Mikäli taas salkusta löytyy usean eri toimialan osakkeita, niin yksittäisen osak-

keen arvon aleneminen ei laske salkun arvoa kovin paljon. Toisaalta sama vaikutus 

toimii myös toisin päin. Yksittäisen osakkeen reipas arvon nousu ei räjäytä salkun ar-

voa taivaisiin. ”Toisin sanoen: hajauttamalla menettää sen mahdollisuuden, että koko 

omaisuus olisi kiinni tähtisijoituksessa, mutta samalla varmistaa sen, ettei ole sijoitta-

nut kaikkia varojaan mätämunaan.” (Lindström & Lindström 2011, 56.) 

 

Osakevalintoja eri toimialoilta tehdessä kannattaa miettiä onko kyseinen osake ns. syk-

linen vai defensiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka paljon yrityksen toiminta on riip-

puvainen yleisen taloustilanteen kehityksestä. Syklisten osakkeiden kurssit nousevat 

voimakkaasti kun talouskehitys on niille suotuisassa vaiheessa. Taloussuhdanteen 

muuttuessa heikommaksi syklisen osakkeen kurssi yleensä laskee rajusti lyhyessä 

ajassa. Eri toimialojen syklit ajoittuvat eri aikoihin ja syklisiin osakkeisiin sijoitetta-

essa ajoituksen merkitys kasvaa huomattavasti. Syklisiä osakkeita löytyy sellaisilta 
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toimialoilta, joiden tarjoamat tuotteet tai palvelut eivät ole välttämättömiä elämisen 

kannalta. Kannattaa miettiä millaisia ostoksia itse karsisi, jos raha olisi tiukalla. De-

fensiivisiä osakkeita löytyy sellaisilta toimialoilta, joihin maailmanmarkkinat vaikut-

tavat vähäisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarviketeollisuuden yritykset tai lää-

keyritykset. Taloussuhdanteesta riippumatta kaikkien tulee kuitenkin syödä ja ostaa 

tarvittavat lääkkeet. (Sijoitusvinkki.com www-sivut 2017.) 

 

Toimialakohtaista hajautusta tehdessään sijoittajan on hyvä myös kiinnittää huomiota 

yritysten kokoluokkaan. Hyvin hajautetussa salkussa tulisi olla osakkeita suurista, kes-

kikokoisista sekä pienistä yrityksistä. Suurten maailmanlaajuisten yritysten arvonvaih-

telu on useimmiten maltillisempaa kuin pienempien yritysten. Toisaalta pienemmät 

yritykset voivat tarjota sijoittajalle suurempia tuottoja. Voit siis vaikuttaa salkkusi ris-

kiin sekä tuottoon tekemällä osakevalinnat eri kokoluokkien yrityksistä. (Nordnetin 

www-sivut 2017.) 

8.2 Ajallinen hajautus 

Kuten edellä todettiin, pörssissä on nousu- ja laskukausia sekä pienempikestoisia tren-

dejä ja korjausliikkeitä. Jälkeenpäin on helppo katsoa missä kohtaa osakkeet olivat 

halvimmillaan, mutta todellisuudessa sitä ei kukaan tiedä etukäteen. Tästä syystä on 

hyvä ostaa osakkeita pienissä erissä ja kasvattaa salkun osakepainoa vähitellen. Las-

keviin kursseihin on hyvä käyttää ns ”average down” strategiaa. Tämä tarkoittaa, että 

ostoja jatketaan aleneviin kursseihin tasasummin, jolloin saadaan osakkeiden keski-

hintaa laskettua. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos pystytään jatkamaan ostoja 

aina kurssin käännekohtaan asti. Kun ostot tehdään joka kerta samalla rahasummalla, 

on salkkuun kertynyt määrällisesti enemmän halvempaan kappalehintaan ostettuja 

osakkeita. (Lindström & Lindström 2011, 206, 207.) 

 

Ostojen ajallisella hajautuksella välttyy siltä riskiltä, että ostaisi osakkeita korkeim-

paan hintaan. Helpoin tapa hajauttaa salkku ajallisesti on kuukausittaiset ostot. Kun 

ostaa kuukausittain euromääräisesti saman verran osakkeita tulee varmistaneeksi sen, 

ettei ostettujen osakkeiden keskihinta ole liian korkea. Säännöllisellä kuukausisijoitta-

misella välttyy myös ottamasta kantaa lyhytaikaisiin markkinanäkemyksiin. 
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(Nordnetin www-sivut 2017.) Mikäli haluaa aktiivisemmin seurata markkinoita ja 

kurssimuutoksia sekä hyödyntää niitä ajoituksessa, niin on hyvä päättää etukäteen, 

minkä osakkeiden painoa haluaa salkussaan lisätä. Tämän jälkeen voi hyödyntää 

tilapäisiä pörssin ”paniikkipäiviä” ostaakseen lisää osakkeita halvempaan 

yksikköhintaan. (Lindström & Lindström 2011, 207.) 

8.3 Maantieteellinen hajautus 

Maantieteellisen hajauttamisen hyödyistä ollaan montaa mieltä. Maantieteellisen ha-

jauttamisen hyödyt osoittautuvat tärkeäksi paikallisten kriisien puhjetessa. Tällä het-

kellä oiva esimerkki on Euroopassa vallitseva velkakriisi. Hajauttamalla osakesijoi-

tukset maantieteellisesti eri alueille ja markkinoille välttyy tiettyä maata tai aluetta 

koskevien kriisien vaikutuksilta. (Nordnetin www-sivut 2017.)  

 

Maantieteellisen hajauttamisen hyödyt ovat kuitenkin pienenneet viime vuosina. Maa-

ilman globalisoituessa ja etenkin internetin ansiosta maailman eri osakemarkkinat ovat 

alkaneet yhä enemmän korreloida toisiaan. Tämän tosiseikan lisäksi suurin osa suo-

malaisista suuryrityksistä toimii maailmanlaajuisesti, joten sijoittamalla tällaisiin yri-

tyksiin saa ikään kuin kaupanpäälle maantieteellistä hajautusta. (Lindström & Lind-

ström 2011, 57.) 

 

Nykypäivänä maantieteellisen hajauttamisen suurin hyöty on pääsy uusille toimi-

aloille. Helsingin pörssin yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo vastaa vain noin 

yhtä prosenttia koko maailman pörssiyhtiöiden markkina-arvosta. Tämä tarkoittaa, 

että 99 % maailman pörssiyhtiöiden arvosta sijaitsee Suomen rajojen ulkopuolella. Si-

joittamalla eri maiden pörssiyhtiöihin sijoittajalla on huomattavasti suurempi vali-

koima mitä erilaisimmilla toimialoilla operoivia yrityksiä. (Leppiniemi 2002, 212.) 

 

Ulkomaille sijoittaessaan sijoittajan tulisi muistaa, että silloin ollaan ikään kuin 

vierailla vesillä. Suomalaiset yritykset ovat usein tuttuja päivittäisestä arkielämästä, ja 

sijoittajalla on usein paljon tietoa jo entuudestaan näistä yrityksistä. Tällainen 

kotikenttäetu poistuu Suomen rajojen ulkopuolelle sijoitettaessa. (Lindström & Lind-

ström 2011, 58.) Yrityksiin perehtyminen ja tiedonhankinta vaikeutuu oleellisesti, 
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koska ulkomaisista yrityksistä on harvemmin tietoa suomen kielellä. Vieraskielisiä 

tiedotteita tulkittaessa jää helposti huomaamatta ainakin rivien väleistä luettavissa 

olevat varovaiset sanomat. Kotikenttäedun poistumisen ohella toinen riskitekijä 

ulkomaille sijotettaessa on valuuttariski. Tämä koskee tietysti vain tilannetta, kun 

sijoitetaan euroalueen ulkopuolelle. Valuttakurssien vaihtelun seurauksena voi olla 

positiivisen kurssimuutoksen aiheuttama lisätuotto, mutta pahimmassa tapauksessa 

epäsuotuisa kurssimuutos voi syödä koko tuoton. (Lindström & Lindström 2011, 54.) 

 

9 ULKOPUOLINEN SALKUNHOITAJA 

 

Mikäli kaiken tämän jälkeen tuntuu siltä, että osakesijoittaminen on liian vaivalloista 

tai aikaa vievää, voi olla parempi antaa sijoitukset jonkun muun hoidettavaksi. Pankit 

ja rahalaitokset tarjoavat kattavasti erilaisia varainhoidon palveluita, joihin on helppo 

turvautua, ellei itse halua perehtyä omien sijoitusten hoitamiseen. Karkeasti nämä pal-

velut voidaan jakaa kahteen kategoriaan: kollektiiviseen varainhoitoon, käytännössä 

siis rahastoihin tai yksilölliseen varainhoitoon. Yksilöllisen varainhoidon palvelu edel-

lyttää usein suurta sijoitettavaa varallisuutta tai yksityispankkiasiakkuutta. Yksilölli-

sessä varainhoidossa varainhoitaja ja asiakas tekevät keskenään varainhoitosopimuk-

sen, jossa kerrotaan tarkasti, minkälaiset valtuudet varainhoitajalla on koskien sijoi-

tuspäätöksiä. On mahdollista että varainhoitaja tekee täysin itsenäisesti osakekohtaisia 

osto ja myyntipäätöksiä, kysymättä asiakkaan mielipidettä. (Lindström 2005, 211-

212.) Tässä kohtaa en kuitenkaan syvenny yksilölliseen varainhoitoon sen tarkemmin, 

koska työ on suunnattu ennen kaikkea nuorille, joilla harvemmin on hallussaan 

yksilöllisen varainhoidon edellyttämiä suuria rahavaroja. 

9.1 Rahastot 

Mikäli haluat mukaan osakemarkkinoiden tuomaan tuottoon ilman suurta perehty-

mistä tai päänvaivaa, rahastot ovat oiva valinta. Rahastot ovat ikään kuin suuria val-

miiksi hajautettuja ja hoidettuja salkkuja, joista voit ostaa siivun itsellesi. Rahastoja 
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löytyy monenlaisia, ja niistä jokainen löytää taatusti juuri omiin sijoitusperiaatteisiin 

sopivan. Rahastot eroavat suuresti toisistaan sijoituspolitiikan osalta. Toiset rahastot 

voivat esimerkiksi sijoittaa vain tietynlaisen toimialan osakkeisiin ja toiset taas keskit-

tyvät maantieteellisesti tiettyyn alueeseen. Rahastot eivät välttämättä sijoita pelkästään 

osakkeisiin, vaan seassa saattaa olla mitä erilaisempia sijoituskohteita, esimerkiksi 

kultaa, hopeaa, metsää tai vaikkapa asuntoja. Erityyppisissä rahastoissa vain taivas 

tuntuu olevan rajana. (Lindström 2005, 214-215.) 

9.2 Rahaston hyödyt 

Rahaston ehkä suurin hyöty piilee sen helppoudessa. Sijoittajan ei itse tarvitse vaivata 

päätään yritysten tai markkinoiden seuraamiseen, vaan hän voi antaa tämän tehtävän 

alan ammattilaiselle. Rahastohoitaja seuraa markkinoita ja yrityksiä työkseen ja hoitaa 

rahaston sijoituksia parhaansa mukaan. Rahastoon sijoitettaessa ei siis itse tarvitse 

käyttää aikaa sijoituskohteiden etsimiseen. Etenkin ulkomaille sijoittaessa on useim-

miten parempi turvautua rahastoon, sillä suorat osakesijoitukset ulkomaisiin yrityksiin 

on useimmiten kalliita ja vaikeahoitoisia. (Lindström 2005, 222.) 

 

Mikäli sijoitettava varallisuus on pieni, saattaa rahastoon turvautuminen olla järkevää. 

Rahasto mahdollistaa laajamittaisen hajauttamisen vaivattomasti myös pienillä raha-

summilla. Pääset siis yhdellä sijoituksella käsiksi useisiin sijoituskohteisiin ympäri 

maailmaa, ilman että kulut kasvavat kohtuuttomiksi. Rahastoon on myös helppo tehdä 

kuukausisäästösopimus, jolloin saa sijoituksillensa myös ajallisen hajautuksen. 

9.3 Rahastojen varjopuoli 

Kaikella tällä vaivattomuudella on kuitenkin hintansa. Rahastoyhtiöt ja rahaston hoi-

tajat eivät tee tätä kaikkea vain hyvää hyvyyttään. Rahastoista peritään hallinnointi-

palkkiota ja mitä suurempi on palkkio, niin sitä pienemmäksi jäävät myös voitot. Ra-

hastoja verrattaessa onkin hyvä kiinnittää huomiota tämän palkkion suuruuteen. Usein 

on totuttu siihen että hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä, mutta rahastojen kohdalla 

tämä ei pidä paikkaansa. (Lindström 2005, 224-225.) 
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Rahastoja on kahdenlaisia: aktiivisia ja ns passiivisia indeksirahastoja. Aktiivisessa 

rahastossa nimensä mukaisesti rahastonhoitaja pyrkii aktiivista kauppaa käymällä 

saamaan rahastolle parempaa tuottoa. Luonnollisesti tällöin myös hallinnointipalkkio 

on suurempi. Valitettavan usein on kuitenkin niin, että pitkässä juoksussa aktiivisesti 

hoidetut rahastot tuottavat vähemmän verrattuna passiivisiin indeksirahastoihin. 

Indeksirahastossa ei vaihdella sijoituskohteita, vaan indeksirahaston pyrkimys on 

seurata jotakin tiettyä osakeindeksiä, esimerkiksi OMX Helsinki 25 –indeksiä. 

Vähäisen kaupankäynnin johdosta myös kulut ovat huomattavasti alemmat. 

(Lindström 2005, 217-218.) 

 

Hallinnointipalkkion lisäksi rahastoista voidaan periä myös merkintä- ja lunastuspalk-

kiota. Tämä tarkoittaa, että heti rahastoon sijoittaessasi maksat tietyn palkkio-osuuden 

sijoittamastasi summasta. Sama pätee myös rahastosta lunastaessasi. Vaikka nämä 

palkkiot saattavat vaikuttaa vähäisiltä ja merkityksettömiltä, pitkässä juoksussa ne kor-

koa korolle vaikutuksen johdosta kuitenkin tekevät ison loven tuottoihin. (Lindström 

2005, 226.) 

10  TUTKIMUS 

10.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksessa lähdin selvittämään liiketalouden koulutuksen saaneiden tietämystä ja 

suhtautumista osakesijoittamiseen. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena eli laadulli-

sena tutkimuksena ja tiedonkeruuseen käytettiin avointa lomakekyselyä. Tutkimusme-

netelmän valitsin sillä perusteella, että uskoin sen avulla saavani parhaan kuvan koh-

deryhmän tiedoista ja ajatusmaailmasta. Kyselylomakkeet lähetettiin sähköpostitse lo-

kakuussa 2017. Sähköpostin laadin 12 avointa kysymystä, joista lähes kaikkiin sai vas-

tata useammalla lauseella. Kysymyksiä laatiessani kiinnitin huomiota siihen, että ky-

symysten avulla saataisiin mahdollisimman relevanttia tietoa tutkittavasta aiheesta. ( 

LIITE 1.) 
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Kyselyyn vastasi yhteensä seitsemän henkilöä, joista neljä oli liiketalouden opiskeli-

joita ja kolme jo valmistunutta tradenomia. Vaikka vastaajia ei ollut lukumääräisesti 

montaa, joukko koostui kuitenkin kirjavasti erilaisista ihmisistä, jotka olivat erilaisissa 

työpaikoissa ja -tehtävissä. Joukossa oli myös työttömiä opiskelijoita. Vastaajat olivat 

iältään 23 - 29 vuotiaita, heistä viisi oli miestä ja kaksi naista. 

10.2 Aineiston analysointi 

Saatuja vastauksia lähdin analysoimaan teemoittelemalla vastaukset eri kategorioihin. 

Teemoiksi muodostui tutkimuksen kolme peruskysymystä; mitä on osakesijoittami-

nen, miten salkkua lähdettäisiin rakentamaan ja minkälainen on suhtautuminen osake-

sijoittamista kohtaan. Käytännössä vastaukset olivat valmiiksi jaoteltuna teemoittain, 

sillä kyselylomaketta suunnitellessani järjestin kysymykset valmiiksi näihin kolmeen 

teemaan. Kysymykset etenivät siinä järjestyksessä, että ensin selvitettiin, mitä vastaa-

jat tietävät osakesijoittamisesta. Tämän jälkeen selvitettiin, miten vastaajat lähtisivät 

itse liikkeelle osakesijoittamisen alkumetreillä. Viimeiset kysymykset kohdistuivat 

vastaajien asennoitumiseen osakesijoittamista kohtaan. Vastauksista lähdin etsimään 

yhdistäviä tekijöitä, joiden avulla olisi mahdollista muodostaa vastaajien joukosta 

yleiskuva. 

10.3 Teema 1: Mitä on osakesijoittaminen 

 

Kysymyksissä 1 – 4 pureuduttiin vastaajien perustietoihin osakesijoittamisesta. En-

simmäisessä kysymyksessä pyydettiin kertomaan muutamalla lauseella, mitä osakesi-

joittaminen mielestäsi on. Tämän kysymyksen avulla saatiin selvitettyä, mitä vastaa-

jilla ensimmäisenä tuli mieleen osakesijoittamisesta. Suurin osa vastanneista osasi ker-

toa, että osakesijoittamisessa sijoitetaan rahaa pörssissä noteerattuihin yrityksiin tuot-

tomielessä. Vain yksi vastanneista kuvaili osakesijoittamista pelkästään säästämisen 

muotona mainitsematta sen koommin sanaa pörssi tai yritys. Tästä voidaan päätellä, 

että suurimmalle osalle osakesijoittamisen perusidea on selvillä. Ensimmäisessä kysy-

myksessä pyydettiin myös kertomaan, mikäli on aiemmin omistanut osakkeita tai käy-

nyt osakekauppaa. Vastanneista kolme oli aiemmin käynyt kauppaa osakkeilla, ja yksi 
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mainitsi omistavansa rahasto-osuuksia. Vastoin oletuksiani yllättävän moni oli käynyt 

osakekauppaa aiemmin. 

 

”Osakesijoittaminen on varojen sijoittamista pörssissä noteerattuihin yhtiöihin. Sijoit-

tamalla haetaan yleensä tuottoa omille varoilleen.” 

 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin, mitä tarvitset osakesijoittamisen aloittamiseen. 

Kaikki vastanneista mainitsivat lähes säännöstään ensimmäisenä alkupääoman. Ilmei-

sesti osakesijoittaminen koetaan sellaisena säästämisen muotona, mikä vaatii suuria 

alkupääomia. Kahdessa vastauksessa oli kuitenkin lisättynä, että pienelläkin summalla 

pystyy osakesijoittamisen aloittamaan. Pääoman jälkeen toiseksi eniten vastauksissa 

peräänkuulutettiin tietoa sijoituskohteesta. Vastaajat kokivat tärkeänä, että ennen si-

joituspäätöksiä olisi mahdollisimman hyvät lähtötiedot sijoituskohteesta sekä markki-

nasta, jolla yritys operoi. Noin puolet vastanneista mainitsi näiden asioiden lisäksi 

myös ”teknisiä” vaatimuksia, kuten arvo-osuustilin tai välittäjän. 

 

”Sijoittamisen aloittamiseen tarvitsee alkupääomaa ja hieman tietämystä osakekurs-

seista, talouden yleistilanteesta ja sijoituksen kohteena olevien toimialojen tilan-

teesta.” 

 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, mistä osakesijoittamisen tuotot muodostuvat. 

Tässä kohtaa vastaukset olivat kauttaaltaan lähes identtiset. Kaikki vastanneista osasi-

vat kertoa tuottojen muodostuvan osingoista sekä osakkeen arvonnoususta. Yksi vas-

tanneista oli lähtenyt vielä avaamaan, minkälaiset seikat vaikuttavat osakekurssiin ja 

osingon määrään. Tästä voidaan päätellä, että kohderyhmällä on hyvä tietämys osake-

sijoittamisesta saatavista tuotoista. 

 

Tutkimuksen neljännessä kysymyksessä kysyttiin, onko osakesijoittamisessa riskejä, 

ja jos on niin minkälaisia. Kaikki vastaajat tiedostivat, että osakesijoittamiseen sisältyy 

riski menettää varansa. Osassa vastauksista oli mainittuna yrityksen konkurssi, mutta 

yleisesti ottaen riskejä ei oltu sen kummemmin lähdetty tarkentamaan. Yksi vastauk-

sista poikkesi muista siinä mielessä, että siinä oltiin avattu markkinariskiä sekä yritys-
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riskiä hieman tarkemmin. Kaikesta päätellen vastaajat tiedostivat, että osakesijoittami-

seen sisältyy riski, mutta eivät kuitenkaan osanneet tarkentaa näitä riskejä tai kertoa 

mistä riskit johtuvat. 

 

”On riskejä. Osakkeen arvon lasku varmaankin merkittävimpänä, eli mahdollisuus me-

nettää sijoittamansa pääoma.”  

10.4 Teema 2: Miten itse toimisin 

Kysymykset 5 – 9 käsittelivät vastaajien omaa toimintaa markkinoilla, eli miten he itse 

lähtisivät liikkeelle osakesijoittamisessa. Kysymyksien tarkoituksena oli selvittää, oli-

siko kohderyhmällä osaamista itsenäiseen osakekaupankäyntiin. Viides kysymys oli 

ikään kuin jatkumoa aiempaan kysymykseen riskeistä. Siinä kysyttiin miten osakesi-

joittamisen riskejä olisi mahdollista pienentää. Kaikki vastaajat peräänkuuluttivat, että 

osakesijoitukset tulisi hajauttaa useampaan yritykseen ja mieluiten eri toimialoilta. 

Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että sijoittajan olisi hyvä keskittyä pariin toimialaan 

joihin ikään kuin erikoistuisi. Vastaajista kolme mainitsi ajallisen hajautuksen, joista 

yksi tarkensi vielä sen hyötyä keskihankintahinnan alentamiseen. Kahdessa vastauk-

sessa mainittiin perehtyminen sijoituskohteeseen. Kaiken kaikkiaan vastaajilla oli mie-

lestäni hyvät lähtökohdat riskien pienentämiseksi, ottaen huomioon että hajauttaminen 

on sijoittajan yksinkertaisin tapa pienentää riskiä. 

 

”Kannattaa seurata markkinoita ja tutkia yrityksiä joihin meinaa sijoittaa. Kannattaa 

hajauttaa sijoitettavat varat useisiin eri yrityksiin, toimialoille ja eri markkinoille.” 

 

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin minkälaiset asiat vaikuttavat osakkeen hintaan. 

Tämä oli kysymyksistä se, jolla saatiin vastauksiin eniten hajontaa. Vastauksissa esiin-

tyi paljon erilaisia hintaan vaikuttavia seikkoja aina markkina-asemasta luonnonmul-

listuksiin asti. Useimmat esiin nostetuista seikoista olivat sellaisia, joilla on todellinen 

osakkeen hintaan kohdistuva vaikutus. Kaikkien vastausten seasta esiin nousi kuiten-

kin yrityksen tulos ja tulevaisuudennäkymät. Lähes kaikissa vastauksissa mainittiin 

näistä ainakin toinen. Useissa vastauksissa oli mainittuna myös osingonmaksukyky. 



40 

Vastauksista voidaan päätellä, että kohderyhmältä löytyy yllättävän paljon tietoa osak-

keen hintaan vaikuttavista tekijöistä. Siihen nähden, että osakkeen arvon määrittää sen 

kyky tuottaa omistajalleen tuloja nyt ja tulevaisuudessa, nousi myös vastauksista esiin 

oleellisimmat asiat. 

 

”Osakkeiden hintaan vaikuttaa osingonmaksukyky, yrityksen tulos ja tase, tulevaisuu-

dennäkymät ja aiempi historia.” 

 

Seitsemännessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, miten he itse lähtisivät etsimään 

tuottoisaa osakesijoitusta. Lähes kaikki vastanneista aloittaisi jonkinlaisella tiedonhan-

kinnalla. Vastauksista ei kuitenkaan käynyt ilmi, minkälaista tietoa he lähtisivät sel-

vittämään. Paljon keskityttiin siihen, mistä tietoa lähdettäisiin etsimään.  Tämä oli si-

nänsä yllättävää, koska edellisessä kohdassa vastaajat osasivat hyvin luetella asioita, 

jotka vaikuttavat osakkeen hintaan.  Vaikuttaisi siltä, että kohderyhmä ei hahmota 

osakkeen hinnan merkitystä tuottoisaa sijoitusta etsiessä. Yksikään vastaajista ei mai-

ninnut sanallakaan osakkeen hintaa tässä kohtaa. Kaksi vastanneista olisi tukeutunut 

asiantuntijoiden vinkkeihin ja pari muuta olisi myös kiinnittänyt huomioita esim. alan 

ammattilaisten blogeihin. Mielestäni tämä kertoo siitä, että vastaajat eivät tienneet, 

minkälaista tietoa heidän tulisi etsiä. Tästä syystä he mieluummin turvautuisivat am-

mattilaisten neuvoihin ja vinkkeihin. 

 

”Seuraamalla alan kirjallisuutta ja lehtikirjoittelua, sekä alan asiantuntijoiden blogeja. 

Seuraamalla yrityselämää ja poliittista maailmantilannetta yleisestikin.” 

 

Kahdeksas kysymys keskittyi siihen, miten tutkimukseen osallistujat vertailisivat eri 

osakkeita keskenään. Tämä osoittautui ehkäpä kyselyn vaikeimmaksi kysymykseksi. 

Saatiinpa tässä kohtaa jopa yksi ”en tiedä” vastaus. Osa vastaajista olisi lähtenyt liik-

keelle osakekurssien historiallisesta kehityksestä. Aiemmasta kurssikäytöksestä saa 

toki osviittaa siitä, mihin suuntaan yrityksen toiminta on kehittynyt, mutta sen enem-

pää se ei kerro yrityksen tai osakkeen tämänhetkisestä tilanteesta. Yhden vastaajan 

mielestä osakkeiden vertailu vaatisi raskaamman puoleista analyysiä yrityksen tilin-

päätöksestä ja muista raporteista. Kaikesta huolimatta yllättävän moni puhui tunnus-

luvuista tai suhdeluvuista. Osa mainitsi hieman epäilevästi, että on ehkä joskus kuullut 

tällaisista luvuista, jotkut taas osasivat jopa nimetä yhden tai kaksi. Se, mitä jäin tässä 
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kohtaa suuresti kaipaamaan, on toimialakohtainen erottelu. Vain kaksi vastanneista 

otti huomioon, että vertailua tulisi kohdentaa saman toimialan yrityksiin. 

 

”Hmm, en tiedä. Tähän on erilaisia menetelmiä, suhdelukuja varmaankin..?” 

 

Yhdeksännessä kysymyksessä tutkimukseen osallistujilta kysyttiin, mistä he voisivat 

etsiä lisää tietoa osakkeista ja kaupankäynnistä. Kysymys oli yksinkertainen ja kaikki 

osasivat antaa vastaukseensa useamman kuin yhden tiedonlähteen. Luonnollisesti in-

ternet oli ensimmäinen vaihtoehto tiedonhankintaan. Suurin osa mainitsi vastaukses-

saan pankkien nettisivut, sekä yritysten omat sivut. Lisäksi tietoa haettaisiin erilaisilta 

alan foorumeilta. Internetin ohella mainittiin myös alan lehdet, kirjallisuus sekä finans-

sipalveluiden tarjoajat. Yksi vastaajista olisi kysynyt tietoa kokeneemmilta sijoittajilta. 

10.5 Teema 3: Minustako osakesijoittaja 

Kysymykset 10 – 12 keskittyivät selvittämään kohderyhmän mielipiteitä osakesijoit-

tamista kohtaan. Kysymysten avulla kartoitettiin yleistä kiinnostusta aihetta kohtaan, 

sekä yritettiin löytää niitä tekijöitä, jotka estävät tai jarruttavat osakesijoittamisen aloit-

tamista. Kymmenes kysymys kuului näin: Olisitko valmis sijoittamaan omia rahojasi 

osakkeisiin? Jos et niin miksi? Tässä kohtaa vastaukset yllättivät minut. Vain kaksi 

vastaajista ei olisi valmiina sijoittamaan rahojansa pörssiosakkeisiin tällä hetkellä. 

Näistäkin kahdesta toinen oli sitä mieltä, että mahdollisesti tulevaisuudessa olisi val-

miina sijoittamaan osakkeisiin. Kielteisiä vastauksia perusteltiin suurimmaksi osaksi 

markkinoiden seurannan haasteellisuudella. Joko ei löydy tarpeeksi aikaa tai mielen-

kiintoa perehtyä osakesijoittamisen maailmaan, sen vaatimalla tavalla. Lisäksi koettiin 

tärkeämpänä säästää omaa asuntoa varten.  Muutamassa vastauksessa mainittiin myös 

rahanpuute. Kaiken kaikkiaan suurin osa suhtautui myönteisesti osakesijoittamista 

kohtaan ja olisi valmiina myös itse sijoittamaan omia rahojaan pörssiosakkeisiin nyt 

tai tulevaisuudessa. Tämä kumosi omalta osaltaan ainakin allekirjoittaneen ennakko-

luulot siitä, että osakesijoittaminen koettaisiin jotenkin etäisenä ja mystisenä harras-

tuksena. 

 

”Kyllä olisin.” 
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”Kyllä olisin, jos olisi rahaa.” 

 

”Kyllä, ja on aikomuksena luultavasti sijoittaakin.”  

 

11. kysymyksessä kysyttiin osallistujilta, onko heillä jokin selvä este osakesijoittami-

selle tällä hetkellä. Mielenkiintoista oli, että edellisessä kohdassa suurin osa vastan-

neista oli valmis sijoittamaan rahojansa pörssiosakkeisiin, mutta nyt esteitä tuntui kui-

tenkin riittävän. Ylivoimaisesti suurin este tuntui olevan rahanpuute. Tässä kohtaa 

toistan näkemykseni, minkä kyselyn toisen kysymyksen kohdalla jo mainitsin. Osake-

sijoittaminen mielletään paljon alkupääomaa vaativaksi säästämisen muodoksi. Toi-

nen esille noussut este oli liian vähäinen perehtyminen. Osa vastaajista koki, ettei ole 

tarpeeksi perillä osakesijoittamisesta tai markkinoista, jotta uskaltaisi sijoittaa raho-

jansa osakkeisiin. Usein tähän oli lisätty myös ajanpuute asioiden selvittämiseksi. Ki-

teytettynä osakesijoittaminen koetaan paljon rahaa ja aikaa vaativana säästämisen ta-

pana. Mielestäni seuraava sitaatti kuvastaa vastaajien ajatusmaailmaa osuvasti. 

 

”Piensijoittaminen voisi olla nytkin mahdollista mutta koen tarvitsevani enemmän al-

kupääomaa ennen kuin sijoittamisesta saa tarpeeksi vastinetta siihen käytetylle ajalle.” 

 

12. kysymyksessä kysyttiinkin suoraan, onko vastaajilla aikaa tai mielenkiintoa pereh-

tyä enemmän aiheeseen. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia kuin edellisessä ky-

symyksessä. Mielenkiintoa on – aikaa ei niinkään. Yllättävää oli, että vain yhdellä 

vastanneista mielenkiinto nousi kynnyskysymykseksi. Ilmeisesti osakesijoittaminen 

kuitenkin koetaan mielenkiintoisena aiheena. Yksi vastanneista mainitsikin tässä koh-

taa jo viimeaikoina hiukan perehtyneensä osakesijoittamiseen. Hän myös lisäsi, että 

ehkä mielenkiintoakin löytyisi. Mainittakoon, että kyseinen vastaajaa ei kuitenkaan 

ollut aiemmin sijoittanut osakkeisiin. Eräässä vastauksessa mainittiin myös, että mikäli 

aiheesta olisi mahdollista saada seminaarityyppinen tietoisku, niin olisi valmis sel-

laista tulla kuuntelemaan. Tämä vahvistikin uskoani opinnäytetyön hyödyllisyyttä 

kohtaan entisestään. 
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11  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tutkimuksen osalta tulin siihen johtopäätökseen, että kyselyyn vastanneilla on 

oletuksiani parempi pohjatietämys osakesijoittamisen perusluonteesta. Vastauksista 

ilmeni, että liiketalouden koulutuksen saaneet henkilöt osaavat nähdä yritykset 

sijoituskohteena. He osaavat löytää osakkeen hintaan vaikuttavia seikkoja sekä 

tietävät, mistä osakesijoittamisen tuotot muodostuvat. Riskien olemassaolo 

tiedostettiin ja niiden vähentämiseksi löytyi erilaisia apukeinoja. Osakesijoittamisen 

perusidea oli siis mielestäni hyvin hallinnassa. Suurimmaksi ongelmaksi tuntui 

nousevan pääoman puutteen ohella tieto hyvästä sijoituskohteesta. Vastauksista paistoi 

läpi, että useimmat kokivat tiedonhankinnan haastavaksi ja aikaavieväksi. Osakkeen 

hinnan merkitystä sijoituskohdetta valittaessa ei myöskään mielestäni kunnolla 

hahmotettu. Vaikutti siltä, että kohderyhmä osasi löytää ne seikat, jotka vaikuttavat 

yrityksen menestymiseen, mutta kun näitä seikkoja tulisi suhteuttaa osakkeen hintaan, 

menee sormi suuhun. Toki poikkeuksiakin löytyi. Tästä syystä moni olisikin 

turvautunut osakevalinnoissaan ammattilaisen neuvoihin ja suositukiin. Voidaankin 

siis päätellä, että mitä luultavimmin rahastot olisivat sijoituskohteena turvallisempi 

vaihtoehto kohderyhmälle. Oma näkemykseni on kuitenkin se, että pienellä 

vaivannäöllä ja opiskelulla suurin osa vastaajista osaisi tehdä myös itsenäisiä 

osakevalintoja järkevin perustein. 

 

Mielenkiintoa aihetta kohtaan ei tuntunut puuttuvan. Suurin osa oli yleisesti ottaen 

positiivisella asenteella osakesijoittamista kohtaan ja kuusi seitsemästä olisi valmis 

sijoittamaan pörssiosakkeisiin nyt tai tulevaisuudessa. Osalla oli jo aiempaa 

kokemusta osakemarkkinoista ja toiset olivat ehkä harkinneet aloittamista. Useimmat 

vastaajista olivat sitä mieltä, että olisi mielenkiintoista perehtyä aiheeseen 

enenmänkin, ajan salliessa toki. Uskoisin, että tämä opinnäytetyönä toteutettu 

osakesijoittamisen tietoisku voisi olla hyödyllinen lisäpotku etenkin tällaisille aiheesta 

entuudesta kiinnostuneille, miksei toki muillekin. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että vastaajilla on pääosin oikea käsitys 

osakesijoittamisen perusluonteesta. Vastaajat osaavat kertoa miten osakemarkkinat 

toimivat, ja tietävät miten osakekauppaa käydään. Pohjatietämys osakesijoittamisesta 
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on siis suurilta osin kunnossa. Uskoisin, että tietoa voidaan yleistää koskemaan myös 

muita liiketalouden koulutusen saaneita. Todennäköisesti liiketalouden koulutus antaa 

tarpeeksi hyvän peruskäsityksen yritystoiminnasta, ja sitä kautta myös yrityksiin 

sijoittamisesta. 

 

Tietoa siitä, mikä tekee osakkeesta mahdollisesti tuottavan sijoituksen, ei vastaajilta 

pääosin löytynyt. Vastauksista huokui läpi, etteivät vastaajat hahmottaneet osakkeen 

hinnan merkitystä hyvää sijoituskohdetta etsiessä. Tämä osoittaa, että tutkimuksen 

kohteena olevilla henkilöillä ei pääosin ole tarvittavaa tietoutta itsenäisen 

osakesijoittamisen aloittamiseksi. Osakesalkkua ei siis osattaisi lähteä rakentamaan 

järkevin perustein. Vaikka tukimuksen otos perusjoukosta olikin pienehkö, voidaan 

todeta, että liiketalouden pohjakoulutus ei anna vaadittavia eväitä osakesijoittamisen 

maailmaan, vaan tiedonhankinta jää suurimmaksi osaksi oman mielenkiinnon varaan. 

 

Tutkimuksesta saadut vastaukset osoittivat, että osakesijoittamiseen suhtaudutaan 

mielenkkiinnolla. Vain yksi kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että ei luultavasti 

koskaan tule sijoittamaan pörssiosakkeisiin. Näin suuri kiinnostus aihetta kohtaan 

osoittaa mielestäni sen, että liiketalouden opiskelijoista ja tradenomeista löytyisi 

paljonkin potentiaalisia osakesijoittajia. Tutkimuksesta saatua tietoa kannattaisikin 

hyödyntää liiketalouden koulun kurssitarjontaa suunnitellessa. Koska säästäminen ja 

sijoittaminen on aiheena aina ajankohtainen, tulis sen myös olla kiinteänä osana 

liiketalouden kurssitarjontaa. 
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LIITE 1 

KYSELYLOMAKE 

 

1. Kerro muutamalla lauseella mitä on mielestäsi osakesijoittaminen. 
Mainitse myös mikäli olet omistanut osakkeita tai käynyt osakkeilla 
kauppaa. 
 

2. Mitä tarvitset aloittaaksesi osakesijoittamisen? 

 
3. Mistä mielestäsi muodostuvat osakesijoittamisen tuotot 

 
 

4. Onko osakesijoittamisessa riskejä? Jos on niin minkälaisia? 
 

5. Entä osaisitko sanoa miten mahdollisia riskejä voitaisiin pienentää? 
 
 

6. Minkälaiset asiat vaikuttavat osakkeen hintaan? 
 

7. Miten alkaisit etsimään hyvää osakesijoitusta? 
 
 

8. Miten voisit mielestäsi vertailla eri osakkeita keskenään? 
 

9. Tiedätkö mistä voisit saada tietoa osakkeista ja kaupankäynnistä? 
 
 

10. Olisitko valmis sijoittamaan omia rahojasi osakkeisiin? Jos et niin 
miksi? 
 

11. Onko sinulla tällä hetkellä jokin selvä este osakesijoittamisen aloittami-
selle? 
 
 

12. Olisiko sinulla aikaa/mielenkiintoa perehtyä enemmän aiheeseen? 


