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Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia, miten finanssikriisi vaikutti vuosina 2007–

2009 Danske Bankin viiteen eri ratkaisurahastoon. Finanssikriisi vaikutti monella eri 

tapaa koko talouden toimintaan ja rahastoihin. Rahastojen arvot ovat monissa tapauk-

sissa puolittuneet ja joitakin on jouduttu jopa lopettamaan. Opinnäytetyön tavoitteena 

on muodostaa lukijalle kokonaiskäsitys rahastojen arvoihin vaikuttaneista tekijöistä ja 

siitä, miten rahastojen arvot muuttuivat ajanjakson aikana.  

Opinnäytetyössä on käytetty pääosin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivi-

nen aineisto koostuu sijoitus- ja säästämisneuvojan haastattelusta. Numeerinen data on 

saatu tutkimalla rahastojen arvonmuutoksia ja niiden mahdollisia syitä. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin rahastojen arvoja aikavälillä 31.1.2007–31.12.2009. 

Tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että rahastot voivat olla erinomaisia sijoitus-

kohteita niin aloittelijalle kuin ammattimaiselle sijoittajallekin. Rahastojen ja koko ta-

louden toiminnan ymmärtäminen vaatii perehtymistä ja kiinnostusta asiaa kohtaan.  

Rahastot ovat hyvä tapa säästää esimerkiksi vanhuuden eläkepäiviä tai lomamatkaa 

varten. Ne mahdollistavat pienten ja myös suurempien summien kartuttamisen vähällä 

vaivalla. Rahastosijoittaminen ei vaadi sijoittajalta itseltään kovin paljon, sillä hänen 

apunaan toimii salkunhoitaja. 
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The subject of this thesis was to examine how the financial crisis of 2007–2009 af-

fected the five different solution funds of Danske Bank. The financial crisis affected 

the operation of economy and funds in multiple different ways. The values of funds 

have halved in many cases and some of funds have been shut down. The goal was to 

form a general view of the factors that affected the values of the funds and how the 

values changed during the time period. 

This study contains mainly qualitative research methods. Qualitative research consists 

of the interview of saving and investment advisor. Numeric data was collected by ex-

amining changes in values of funds and possible reasons. In this thesis the values of 

the funds were examined in a time period between 31.1.2007–31.12.2009. 

The results of this study revealed, that the funds can be excellent investment targets 

for both a beginner and a professional investor. Understanding funds and the whole 

economy requires acquaintance and interest to the subject. 

The main conclusions are that funds are a good way to save for example, for the re-

tirement days or vacation. They enable to increase small and also bigger amounts of 

money with a slight effort. Investing on funds does not require a lot from the investor 

himself, because portfolio adviser will help to do the decisions. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen aihe, aineisto ja menetelmät 

Idea mahdollisesta opinnäytetyöstä muodostui kesän 2014 aikana, jolloin työskentelin 

palveluneuvojana Danske Bankin Itä-Suomen palveluryhmässä. Työtehtävieni puo-

lesta olin lähes päivittäin tekemisissä eri rahastojen parissa, jolloin kiinnostus rahasto-

sijoittamiseen sai alkunsa. Tämän hetkinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut aina-

kin omaan säästämishalukkuuteeni ja kiinnostukseen eri säästämisvaihtoehtoja koh-

taan. 

Rahastosijoittaminen on tällä hetkellä ajankohtainen aihe. Aiheesta kiinnostuneet eivät 

kuitenkaan aina uskalla aloittaa oman varallisuuden sijoittamista mahdollisten riskien 

ja huonon taloustilanteen vuoksi. Haluan opinnäytetyöni avulla luoda lukijalle yleiskä-

sityksen rahastosijoittamisesta ja siitä, mitä se sijoittajalta itseltään vaatii. 

Tutkimusta varten hankittu aineisto on saatu perehtymällä aihealueen kirjallisuuteen ja 

tieteellisiin artikkeleihin. Tämän lisäksi olen käyttänyt tutkimuksessa hyödykseni 

muun muassa Suomen Pankin, Finanssialan Keskusliiton ja Tilastokeskuksen julkaise-

mia raportteja ja tutkimuksia.  

Opinnäytetyössä on käytetty pääosin kvalitatiivista tutkimusta. Kvalitatiivinen aineisto 

on saatu haastattelemalla Danske Bankissa työskentelevää säästämis- ja sijoitusasian-

tuntija Marko Erkkilää. Kvalitatiivinen aineisto koostuu haastateltavan omista mielipi-

teistä ja omin sanoin kerrotuista asioista. Opinnäytetyössä on tutustuttu myös kvantita-

tiiviseen tutkimukseen numeerisen datan muodossa, joka on saatu tutkimalla rahasto-

jen arvonmuutoksia Danske Bankin verkkosivuilla.  

1.2 Tutkimusongelma 

Tutkimuksen ongelmana on selvittää, miten tarkasteltavana olevien ratkaisurahastojen 

arvot ovat muuttuneet tietyn ajanjakson aikana eli finanssikriisin aikaan vuosina 

2007–2009. Tutkimusongelmaan syvennytään seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 Millä tavalla rahastojen arvot muuttuivat finanssikriisin aikaan? 

 Mitkä tekijät vaikuttivat rahastojen arvonmuutoksiin? 

 Minkä rahaston arvoon finanssikriisi on vaikuttanut eniten?  
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 Minkä rahaston arvoon finanssikriisi on vaikuttanut vähiten? 

 Minkälaiset rahastojen tuotot olivat ajanjakson aikana? 

 Mitkä ovat rahastosijoittamisen hyödyt ja riskit? 

1.3 Tutkimuksen rajaaminen, tavoite ja aihe 

Tutkimus on rajattu pääosin yhden pankin viiteen eri ratkaisurahastoon. Muiden pank-

kien tarjoamia rahastoja on käsitelty vain vertailun kohteina. Opinnäytetyössä tarkas-

tellaan viittä Danske Bankin ratkaisurahastoa eli niin sanottuja Kompassi-rahastoja. 

Tarkasteltavina rahastoina ovat Kompassi Korko, Kompassi 25, Kompassi 50, Kom-

passi 75 ja Kompassi Osake. Edellä mainittuja rahastoja on helppo vertailla keske-

nään, sillä niiden sisällöt ovat suhteellisen erilaisia. Opinnäytetyö on rajattu myös ajal-

lisesti tiettyyn ajanjaksoon, sillä tarkasteltavana ajanjaksona ovat vuodet 2007–2009, 

jolloin finanssikriisi koetteli maailman taloutta.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten finanssikriisi on vuosien 2007–2009 ai-

kana vaikuttanut viiteen Danske Bankin ratkaisurahastoon. Tavoitteena on myös muo-

dostaa lukijalle monipuolinen ja hyvä yleiskäsitys rahastosäästämisestä ja -sijoittami-

sesta. Olen nostanut esille rahastojen hyötyjä ja mahdollisia riskejä, jonka lisäksi olen 

myös pyrkinyt selventämään muutamia harhaoletuksia, joita rahastoihin liittyy. 

Tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa näistä tekijöistä ja syistä, jotka ovat aiheutta-

neet muutoksia rahastojen arvoissa, jotta he pystyisivät myöhemmin samanlaisessa ti-

lanteessa mahdollisesti ennakoimaan ja ymmärtämään tapahtuvia muutoksia. Tarvitta-

van informaation olen koonnut tutkimalla aikaisempaa finanssikriisiä ja sen vaikutuk-

sia rahastoihin. Tutkimukseni toimii pienimuotoisena oppaana rahastosijoittamisen 

maailmaan. 

2 RAHASTOSÄÄSTÄMINEN JA -SIJOITTAMINEN 

Rahastotoiminta on ollut Suomessa aktiivista vuodesta 1980-luvulta alkaen (Möttölä 

2014). Rahastosijoittaminen kääntyi Suomessa nousuun 2000-luvun vaihteessa, kun 

1990-luvun alun laman vaikutukset alkoivat helpottua. Sijoitusrahastolaki astui voi-

maan vuonna 1987. (Finanssialan Keskusliitto 2010, 3.) 
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Suomalaisten säästäminen ja sijoittaminen on vähitellen lisääntynyt vuodesta 2004 

lähtien. Yli puolet suomalaisista, 59 %, on säästänyt tai sijoittanut varallisuuttaan jol-

lakin tapaa. Suomalaiset säästävät ja sijoittavat yhä useammin eri kohteisiin samanai-

kaisesti. Suomalaisista säästäjistä ja sijoittajista enemmistö on yli 60-vuotiaita. (Fi-

nanssialan Keskusliitto 2013, 10.) 

Säästäminen on suositumpaa ylemmissä tuloluokissa. Myös koulutustaustalla ja am-

matilla on vaikutusta säästämiseen. Ylemmät toimihenkilöt, korkeakoulutetut ja eläke-

läiset säästävät ja sijoittavat esimerkiksi työväestöä ja opiskelijoita useammin. (Fi-

nanssialan Keskusliitto 2013, 10.)  

Säästämisessä on huomattavissa myös sukupuolten välisiä eroavaisuuksia. Miehet 

ovat kiinnostuneita osakesäästämisestä ja naiset puolestaan säästävät säästö- ja sijoi-

tustilien avulla. Rahastosäästäminen kiinnostaa molempia sukupuolia lähes yhtä pal-

jon. (Finanssialan Keskusliitto 2013, 12.) 

Säästökohteita on olemassa useita erilaisia ja tähän vaikuttaa yleensä säästäjän ikä. 

Esimerkiksi asunnon ostamista varten säästävät alle 29-vuotiaat, eläkeikää varten 

säästävät tyypillisesti 45–59-vuotiaat ja alle 25-vuotiaat säästävät kulutustavaroiden 

ostoa varten. (Finanssialan Keskusliitto 2013, 17.) 

Danske Bankin vuonna 2014 teettämän pohjoiseurooppalaisen tutkimuksen mukaan 

jopa 75 % suomalaisista säästää säännöllisesti rahaa lapsilleen. Vuonna 2011 sama 

määrä oli 66 %, toteaa Danske Bankin yksikönjohtaja Pia Lehto-Halonen. Tutkimuk-

seen osallistuneista kotitalouksista 17 % säästää rahasto-osuuksien avulla ja 7 % per-

heistä hankkii lapsilleen osakkeita. Kuitenkin suosituin säästämismuoto on lapselle 

luotu säästötili, jota yli puolet, 54 % perheistä ilmoittaa käyttävänsä. Kyselyyn vastasi 

yhteensä noin 3 600 perhettä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta. 

(Danske Bank 2014.) 

Morningstarin mukaan Suomessa rekisteröityihin yhdistelmärahastoihin oli elokuun 

2014 lopulla sijoitettu yli 11,8 miljardia euroa varallisuutta. Luku on 2,1 miljardia eu-

roa suurempi kuin vuoden 2013 lopussa. Suomalaisten yhdistelmärahastoihin sijoitta-

mat varat ovat kasvaneet vuosi vuodelta enemmän. (Möttölä 2014.)  
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Finanssialan Keskusliiton mukaan suomalaisiin sijoitusrahastoihin sijoitettu pääoma 

oli vuonna 2013 ennätyksellisen korkea, 75,1 miljardia euroa. Yhteensä sijoitusrahas-

toihin sijoitettu pääoma nousi edeltävästä vuodesta nettomääräisesti 4,7 miljardia eu-

roa. Vuosi oli tuottava erityisesti osakerahastoille. Finanssialan Keskusliiton analyyti-

kon Elina Salmisen mukaan vuosi 2013 oli erinomainen vuosi sijoittajille. Osakekurs-

sit olivat voimakkaassa nousussa, mutta korkosijoitukset eivät tuottaneet yhtä hyvin. 

(Taloussanomat 2014.) 

Tällä hetkellä ajankohtainen Venäjän talouskriisi on ruplan heikkenemisen ja osake-

markkinoiden laskun myötä vaikuttanut myös suomalaisten rahastojen tuottoihin, 

jotka sijoittavat Venäjälle (Noponen 2014). Myös vuoden 2014 keväällä Venäjän ja 

Ukrainan välinen tilanne vaikutti Venäjä-rahastoihin negatiivisesti, jolloin sijoittajat 

lunastivat osuuksiaan kyseisistä rahastoista. (Laakso 2014.)  

3 DANSKE BANK OYJ 

3.1 Yleistä Danske Bankista 

Danske Bank Oyj on vuonna 1887 perustettu tanskalainen pankki, joka tällä hetkellä 

se toimii 15 maassa. Pankki tarjoaa kokonaisvaltaisia pankkipalveluita henkilö-, yri-

tys- ja yhteisöasiakkaille. Danske Bankilla on lähes miljoona henkilöasiakasta ja noin 

90 000 yritys- ja yhteisöasiakasta Suomessa. Pankin palveluksessa työskentelee Suo-

messa yhteensä yli 1 800 henkilöä. Kansainvälisesti pankissa työskentelee noin 19 000 

henkilöä ja sillä on yhteensä 3,8 miljoonaa henkilöasiakasta. Danske Bank toimii Suo-

men lisäksi myös esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Venäjällä. 

(Danske Bank.) 

Danske Bank on kokenut historiansa aikana useita merkittäviä muutoksia. Pankin juu-

ret johtavat vuonna 1887 perustettuun Suomen valtion omistamaan, joka muuttui 

vuonna 1970 Postipankiksi. Muutama vuosi myöhemmin, vuonna 1997, Postipankki 

ja Suomen Vientiluotto yhdistyivät ja muuttivat nimen Leoniaksi. Vuonna 2001 nimi 

vaihtui jälleen ja uudeksi nimeksi valittiin Sampo Pankki. Samana vuonna konserniin 

liittyi mukaan myös Mandatum Pankki, jolloin Sampo Pankki oli erikoistunut säästä-

miseen ja sijoittamiseen. Mandatum puolestaan toimi yksityispankkina. Sampo Pankki 

myytiin osaksi tanskalaista Danske Bankia vuonna 2007. Nimi vaihdettiin Danske 
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Bankiksi kuitenkin vasta vuonna 2012, jolloin kaikkien Danske Bank -konserniin kuu-

luvien liiketoiminta-alueiden brändit yhtenäistettiin osaksi samaa konsernia. (Danske 

Bank.)  

Danske Bankiin kuuluu yritysten ja yhteisöjen varainhoitoon erikoistunut Danske Ca-

pital sekä Danske Invest -rahastoyhtiö. Danske Bank omistaa myös Kiinteistömaa-

ilma-kiinteistönvälitysketjun keskusyksikön. (Danske Bank.) 

3.2 Danske Bankin ratkaisurahastot 

Tutkimuksessani tarkastelen viittä erilaista Danske Bankin ratkaisurahastoa. Rat-

kaisurahasto tarkoittaa, että kyseisessä varainhoitoratkaisussa rahasto on ikään kuin 

valmiiksi muodostettu asiakkaan omaan tilanteeseen ja tavoitteisiin sopivaksi. Kom-

passi-rahastot tarjoavat sijoitusratkaisun, jossa otetaan huomioon sijoitusaika ja riskin-

sietokyky. (Erkkilä 2014.) 

Ratkaisurahastojen helppous perustuu siihen, että sijoittajan ei itse tarvitse seurata ke-

hittyviä markkinoita tai tehdä muutoksia sijoituksiinsa. Kaikki edellä mainitut hoitaa 

salkunhoitaja sijoittajan puolesta. Salkunhoitajan tekemä työ ei kuitenkaan ole il-

maista, vaan siitä peritään palkkio. Esimerkiksi Danske Bank perii salkunhoitopalve-

lusta muutaman kymmenen euron suuruisen palkkion. (Erkkilä 2014.) 

Rahastot sisältävät nimensä mukaisesti prosentuaalisen määrän osakesijoituksia. Kom-

passi Korko on siis nimensä mukaisesti puhtaasti korkoinstrumenteista koostuva ra-

hasto, eikä se sisällä lainkaan osakkeita. Korkoinstrumentteja voivat olla esimerkiksi 

obligaatiot tai rahamarkkinavälineet, joiden laina-aika on korkeintaan yksi vuosi. Lii-

keellelaskijana voi olla yrityksen lisäksi myös valtio tai kunta. (Ålandsbanken.) Kor-

koinstrumentti voi olla joko luokiteltu tai luokittelematon. Luokitellulla korkoinstru-

mentilla tarkoitetaan sitä, että luottoluokituslaitos antaa kyseiselle instrumentille luot-

toluokituksen, joka on korkein tai toisiksi korkein luokitus. Vastaavasti luokittelemat-

tomalla instrumentilla ei ole tällaista luokitusta. (Seligson & Co.) Kompassi Korko on 

sisällöltään täysin erilainen kuin Kompassi Osake, sillä jälkimmäinen rahasto sisältää 

puhtaasti vain osakkeita, mikä tekee siitä riskisen sijoituskohteen. (Danske Invest.) 
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Rahastojen tuottoihin pystyy vaikuttamaan muuttamalla korkoinstrumenttien ja osak-

keiden suhdetta toisiinsa. Mitä enemmän sijoittaa osakkeisiin, sitä riskisempää toi-

minta on. Tällaisessa tilanteessa tuottovaatimus on luonnollisesti korkeampi, sillä si-

joittaminen osakkeisiin on riskisempää. (Morningstar 2011.) 

Rahastot voidaan jakaa myös lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin sijoituksiin. Lyhyen 

aikavälin rahastot sopivat maltilliselle sijoittajalle, joka ei halua ottaa sijoittamisessa 

ollenkaan riskiä tai sietää pienen määrän riskiä. Lyhyen aikavälin rahastoja ovat Kom-

passi Korko, Kompassi 25 ja Kompassi 50. Rahastot pitkälle aikavälille soveltuvat 

taas sijoittajille, jotka eivät kaihda riskiä ja suhtautuvat riskiin mahdollisuutena pa-

rempiin tuottoiin. Tällaisia Danske Bankin ratkaisurahastoja ovat Kompassi 75 ja 

Kompassi Osake. (Danske Invest.)  

Yhteistä rahastoille on, että niihin sijoitetut varat sijoitetaan sekä suomalaisiin että ul-

komaalaisiin rahastoihin. Jokaiseen rahastoon tehtävä kertamerkintä tulee vähintään 

olla 30 euroa. Myös jokaisen rahaston rahastoyhtiö on Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 

ja rekisteröintimaa on Suomi. Mikään rahasto ei ole listattu pörssissä eikä niissä ole 

tuotonjakoa. (Danske Invest).  

Rahastoista perittävät palkkiot on jaettu Danske Bankin verkkosivuilla vuoden aikana 

veloitettaviin kuluihin, merkintä- ja lunastuspalkkioihin sekä muihin kuluihin. Vuoden 

aikana rahastosta veloitettaviin kuluihin lukeutuvat juoksevat kulut ja tuottosidonnai-

nen palkkio. Muut kulut käsittelevät rahaston kokonaiskulusuhdetta (TER – Total Ex-

pence Ratio). (Danske Invest.) 

Danske Bankin verkkosivuilta löytyy rahastojen riskitason kuvaamiseen tarkoitettu 

mittari, joka perustuu matemaattiseen laskukaavaan (kuva 1). Rahastojen riskit luoki-

tellaan asteikolla 1:stä 7:ään. Riskimittari kuvaa riskin ja tuoton keskinäistä suhdetta 

tarkasteltavassa rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonmuutoksia viimeisen viiden 

vuoden ajanjaksolta tai vaihtoehtoisesti saatavissa olevalta ajalta. Mitä suurempi ar-

vonvaihtelu on, niin sitä korkeampi on myös rahaston riski. Riskitaso 1 ei tarkoita täy-

sin riskitöntä sijoitusta. Jokaisessa riskiluokassa on mahdollisuus, että rahaston arvo 

nousee tai laskee. (Danske Invest.) 



12 

 

 

 

Kuva 1. Danske Bankin riskimittari (Avaintietoesite 2014) 

3.2.1 Kompassi Korko 

Kompassi Korko -rahasto on perustettu 8.5.2000. Rahaston varat on sijoitettu sekä 

suomalaisiin että ulkomaalaisiin rahastoihin. Kyseiset rahastot sijoittavat valtioiden ja 

yritysten liikkeelle laskettuihin korkoinstrumentteihin ja vaihtovelkakirjalainoihin. 

Varoja on myös mahdollista sijoittaa joukkolainoihin, joilla on heikko luottoluokitus 

sekä kehittyville joukkolainamarkkinoille. Osa varoista voidaan sijoittaa myös abso-

luuttiseen tuottoon tavoittelevien rahastojen osuuksiin, joilla on käytössään korkopoh-

jainen sijoitusstrategia. (Danske Invest.) Absoluuttisella tuotolla tarkoitetaan pyrki-

mystä markkinatilanteesta riippumatta positiiviseen tuottoon (FIM). Vuoden 2014 lo-

kakuun puolivälissä Kompassi Korkoon oli sijoitettu varoja noin 515,84 miljoonaa eu-

roa (Morningstar). 

Morningstar on luokitellut Kompassi Korko -rahaston viiden tähden rahastoksi 

(Danske Invest). Morningstar reittaa eli luokittelee rahastoja paremmuusjärjestykseen 

rahaston riskikorjatun tuoton perusteella. Morningstar luokittelee rahastot yhden täh-

den rahastoista viiden tähden rahastoihin. Mitä parempi luokitus sitä paremmin ra-

hasto on tuottanut riskiinsä nähden. Luokitukset päivitetään kuukausittain. (Mornings-

tar.)  

Kompassi Korko -rahaston minimimerkintä on 30 euroa kuukaudessa. Kuluja tässä 

rahastossa muodostuu suhteellisen vähän. Juoksevat kulut vuoden aikana ovat 0,73 

%:a ja tuottosidonnaista palkkiota ei peritä ollenkaan. Merkintäpalkkio on 0 % ja lu-

nastuspalkkio on 0,50 %. Rahaston riskiluokka on keskitasoa alhaisemmalla tasolla, 

tasolla 3. Tämän rahaston tuotto ja riski ovat näin ollen keskivertoa pienempiä. 

(Danske Invest.) 
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Rahaston viisi suurinta sijoitusta ovat Danske Invest Euro Yrityslaina K (14,95 %), 

Danske Invest Yhteisöobligaatio K (14,91 %), Babson Capital European Loan Fund A 

(Min 5mio) (12,33 %), Danske Invest Emerging Markets Debit Hard Currency - Acc. 

class EUR h (8,40 %) ja Danske Invest Euro High Yield K (6,45 %). (Danske Invest.) 

Kompassi Korko -rahaston Sharpen luku 29.8.2014 oli 1,44. Sharpen luku kertoo, että 

kyseinen rahasto on tuottanut 1,44 kertaa paremmin voittoa suhteessa sen riskiin. Ra-

haston volatiliteetti oli samana ajankohtana 3,31. Volatiliteetti on suhteellisen pieni eli 

rahaston arvonmuutoksissa ei ole tapahtunut merkittäviä heilahteluita. (Morningstar 

2014.) 

Kompassi Korko -rahaston toimialajakaumassa 30.9.2014 on kahdeksan eri sektoria, 

joihin kyseisen rahaston varoja on sijoitettu (kuva 2). Suurin sektori on korkorahastot, 

jonka osuus ylittää kolmanneksen rahaston toimialajakaumasta ja on 1.11.2014 suu-

ruudeltaan 35,52 %. Toiseksi suurin sektori on ”muut”-kohta, joka sisältää muita kuin 

mainittuja kohteita (18,42). Kolmanneksi suurin sektori on joukkolainarahastot, joka 

on 16,56 %. Neljänneksi suurin joukkovelkakirjalainat eli JVK-lainat, joiden osuus 

toimialajakaumasta on 12,15 %. Viidentenä on rahoitus, jonka osuus on 8,67 %. Kuu-

dentena ovat muut rahastot, joiden osuus on 8,05 %. Seitsemäntenä on rahaston toinen 

”muut”-kohta, joka on 0,63 %. Rahamarkkinarahastoja ei ollut tutkimushetkellä ollen-

kaan, mutta niiden osuus (0 %) oli kuitenkin mainittu. (Morningstar 2014.) 
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Kuva 2. Kompassi Korko -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 (Danske Invest) 

3.2.2 Kompassi 25 

Kompassi 25 -rahasto on perustettu samaan aikaan kuin Kompassi Korko -rahasto eli 

8.5.2000. Kompassi 25:ssä 25 % varoista on sijoitettu osakkeisiin ja loput on sijoitettu 

joukkolainoihin. Myös tämä rahasto on saanut Morningstarin luokituksen mukaan 

viisi tähteä. (Danske Invest.) Kesäkuussa 2014 Kompassi 25 -rahasto saavutti miljar-

din euron rajapyykin sijoitetuissa varoissa. Danske Investin toimitusjohtajan Aku Lei-

jalan mukaan rahaston suosion syynä on sen hyvä tuotto ja se, että siihen on helppo 

sijoittaa. (Danske Bank 2014.) 

Kompasi 25 -rahaston varat on sijoitettu suomalaisiin ja ulkomaalaisiin rahastoihin, 

jotka sijoittavat varat edelleen kansainvälisille osake- tai korkomarkkinoille. Rahaston 

varat voivat olla sijoitettu osakkeisiin, korkoihin ja johdannaisiin. Sijoituskohteiden 

tuotot sijoitetaan edelleen. Tällaisia tuottoja ovat osingot ja korot. Pienin tähän rahas-

toon tehtävä merkintä on 30 euroa. Juoksevia kuluja Kompassi 25 -rahastossa muo-

dostuu vuoden aikana 1,03 %. Merkintä- ja lunastuspalkkiota peritään kumpaakin 0,50 

%. (Danske Invest.) 

Kompassi 25:n riskiluokka on Danske Bankin mukaan tasolla 4, joka näyttää olevan 

riskiluokitusmittarin keskivaiheilla. Kyseisellä rahastolla on siis keskivertoinen määrä 

Kompassi Korko: Toimialajakauma

Korkorahastot 35,52 % Joukkolainarahastot 16,56 % JVK-lainat 12,15 %

Rahoitus 8,67 % Muut rahastot 8,05 % Rahamarkkinarahastot 0 %

Muut 18,42 % Muut 0,63 %
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riskiä ja myös keskivertoinen määrä tuottoa. (Danske Invest). Tämän rahaston tunnus-

luvuista kolmelta viimeiseltä vuodelta on saatavissa Sharpen luku ja volatiliteetti. 

Kompassi 25:n Sharpen luku 29.8.2014 oli 1,52 ja volatiliteetti oli 4,67. (Morningstar 

2014.) 

Kompassi 25 -rahaston viisi suurinta sijoitusta ovat: Danske Invest Euro Yrityslaina K 

(17,01 %), Danske Invest Yhteisöobligaatio K (8,23 %), Danske Invest Pohjois-Ame-

rikka Osake K (6,52 %), Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h (5,25 

%) ja Danske Invest Korko K (5,00 %). (Danske Invest.) 

Kompassi 25 -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 sisältää kahdeksan ei sektoria 

(kuva 3). Suurin sektoreista on joukkolainarahastot, joiden osuus on 44,74 %. Toiseksi 

suurin sektori on korkorahastot 15,61 %:n osuudellaan. Kolmanneksi suurin sektori on 

”muut”-kohta, jonka osuus on 12,79 %. Neljäntenä ovat muut rahastot 8,11 %. Vii-

dentenä on rahoitus, joka on 8,07 %. Kuudentena sektorina ovat JVK-lainat, joiden 

osuus on 7,32 %. Seitsemäntenä sektorina ovat osakerahastot, joiden osuus toimialaja-

kaumasta on 2,45 %. Kahdeksas ja näin ollen pienin sektori on toinen ”muut”-kohta, 

joka on 0,90 %. (Morningstar 2014.) 

 

Kuva 3. Kompassi 25 -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 (Danske Invest 2014) 

Toimialajakauma: Kompassi 25

Joukkolainarahastot 44,74 % Korkorahastot 15,61 % Muut rahastot 8,11 %

Rahoitus 8,07 % JVK-lainat 7,32 % Osakerahastot 2,45 %

Muut 12,79 % Muut 0,90 %
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3.2.3 Kompassi 50 

Kompassi 50 -rahasto on perustettu vuoden 2001 joulukuussa. Tässä rahastossa noin 

puolet sijoituskohteista on osakesijoituksia. Kompassi 50 on saanut Morningstarilta 

neljän tähden luokituksen. Rahaston minimimerkintä on 30 euroa. Kompassi 50:n 

juoksevat kulut ovat 1,40 % vuodessa. Merkintä- ja lunastuspalkkio ovat molemmat 

suuruudeltaan 1 %:n verran. (Danske Invest.) Kansainvälinen rahastovertailija Lipper 

palkitsi vuonna 2011 Kompassi 50 -rahaston jo toisena peräkkäisenä vuotena Lipper-

palkinnolla, jolloin kyseinen rahasto oli Euroopan paras yhdistelmärahasto kolmen 

vuoden riskikorjatun tuoton perusteella. (Danske Bank.) 

Rahasto sijoittuu riskituotto-profiilin keskivaiheille ja kyseisen rahaston riskiluokka 

on tasolla 4. Kompassi 50 -rahastossa on siis keskinkertainen riski ja tuotto. (Danske 

Invest.) Kompassi 50:n Sharpen luku 29.8.2014 oli 1,36. Volatiliteetti puolestaan oli 

6,41. Tämänkään rahaston tunnusluvuissa ei ole merkittäviä eroavaisuuksia. (Mor-

ningstar 2014.) 

Rahaston viisi suurinta sijoitusta ovat: Danske Invest Euro Yrityslaina K (17,34 %), 

Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K (11,08 %), Danske Invest Engros Global 

Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W (8,71 %), Danske Invest Yhteisöobligaatio K 

(5,59 %) ja Danske Invest Eurooppa Osinko K (4,53 %). (Danske Invest.) 

Kompassi 50 -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 on jaettu kahdeksaan eri sektoriin 

(kuva 4). Suurin sektori on joukkolainarahastot, joiden osuus ylittää kolmanneksen ja 

on suuruudeltaan 35,04 %. ”Muut”-sektori on toiseksi suurin ja sen osuus on 12,33 %, 

Kolmanneksi suurin sektori on osakerahastot, jonka suuruus on 16,58 %. Neljäs sek-

tori on korkorahastot 13,65 % ja viidentenä on muut rahastot, joiden osuus on 12,33 

%. Pienin osuus on toinen ”muut”-sektori, jonka suuruus on 1,25 %. Rahamarkkinara-

hastojen ja JVK-lainojen osuus Kompassi 50:n toimialajakaumasta oli tutkimushet-

kellä 0 %. (Morningstar 2014.) 
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Kuva 4. Kompassi 50 -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 (Danske Invest) 

3.2.4 Kompassi 75 

Kompassi 75 -rahasto on perustettu 3.12.2001. Morningstar on luokitellut Kompassi 

75 -rahaston neljän tähden rahastoksi. Varat sijoitetaan sekä suomalaisiin että ulko-

maalaisiin rahastoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa suoraan korkoihin, osakkei-

siin ja johdannaisiin. Kuitenkin osakesijoitusten osuus on noin 75 %:a ja loput 25 %:a 

on sijoitettu korkoinstrumentteihin. (Danske Invest.) 

Kompassi 75 mahdollistaa esimerkiksi Kompassi Korkoa suurempaa tuottoa, sillä ky-

seisessä rahastossa on mahdollisuus sijoittaa varoja sekä osake- että korkomarkki-

noille. Tyypillisesti osakemarkkinoilla on korkomarkkinoita suuremmat tuotot, mutta 

toisaalta myös suuremmat riskit. (Danske Invest.) 

Pienin rahastoon sijoitettava kertasumma on 30 euroa. Juoksevia kuluja Kompassi 75 -

rahastosta aiheutuu 1,64 %. Merkintäpalkkio on 1 % ja samoin myös lunastuspalkkio. 

Vuoden 2014 lokakuun lopulla Kompassi 75 -rahastoon sijoitetut kokonaisvarat olivat 

suuruudeltaan 107,9 miljoonaa euroa. Lokakuun lopulla yhden rahasto-osuuden arvo 

oli 1,55064 euroa. (Danske Invest.) 

Toimialajakauma: Kompassi 50

Joukkolainarahastot 35,04 % Osakerahastot 16,58 % Korkorahastot 13,65 %

Muut rahastot 12,33 % JVK-lainat 0 % Rahamarkkinarahastot 0 %

Muut 21,15 % Muut 1,25 %
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Rahaston viisi suurinta sijoitusta ovat: Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 

(16,57 %), Danske Invest Engros Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 

(12,73 %), Danske Invest Euro Yrityslaina K (6,52 %), Danske Invest Eurooppa 

Osinko K (6,36 %) ja Danske Invest Japani Osake K (6,27 %). (Danske Invest.) 

Rahaston riskiluokka on tasolla 5. Tällä rahastolla on siis keskimääräistä korkeampi 

riski ja tuotto. Tunnuslukuja tarkasteltavalta aikaväliltä eli kolmelta vuodelta oli saata-

vissa Sharpen luku ja volatiliteetti. Sharpen luku oli 1,22. ja volatiliteetti oli 8,19. 

(Danske Invest.) 

Kompassi 75 -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 on jaettu kahdeksaan eri sektoriin 

(kuva 5). Suurimman sektorin, yhdistelmärahastojen, osuus on 32,57 % ja toiseksi 

suurimman sektorin, osakerahastojen, osuus on 32,14 %. Yhteenlaskettuna nämä kaksi 

suurinta sektoria sisältävät yli puolet koko Kompassi 75:n toimialajakaumasta. Kol-

manneksi suurin on “muut”-sektori 13,26 %. Neljäs sektori on joukkolainarahastot 

7,92 %. Viidentenä ovat korkorahastot 6,90 % ja kuudentena muut rahastot 5,70 %. 

Seitsemäntenä on ”muut”- sektori 1,51 %. JVK-lainoja Kompassi 75 -rahasto ei tar-

kasteltavana hetkenä sisältänyt ollenkaan. (Morningstar 2014.) 

 

Kuva 5. Kompassi 75 -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 (Danske Invest) 

Toimialajakauma: Kompassi 75

Yhdistelmärahastot 32,57 % Osakerahastot 32,14 % Joukkolainarahastot 7,92 %

Korkorahastot 6,90 % Muut rahastot 5,70 % JVK-lainat 0 %

Muut 13,26 % Muut 1,51 %
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3.2.5 Kompassi Osake 

Kompassi Osake -rahasto on perustettu vuonna 2000. Rahasto on saanut Mornings-

tarin luokituksen mukaan kolme tähteä viidestä. Kyseisellä rahastolla on pienin tähti-

luokitus tarkasteltavissa olevista viidestä ratkaisurahastosta. Vuodesta 2009 lähtien 

vuoteen 2014 asti kyseisen rahaston vuotuinen tuotto on vaihdellut merkittävästi. Esi-

merkiksi vuonna 2009 Kompassi Osake -rahaston tuotto oli 41,89 ja kaksi vuotta 

myöhemmin vuonna 2011 vuotuinen tuotto oli -17,6. (Danske Invest.) 

Rahastoon tehtävä minimimerkintä on 30 euroa. Rahaston juoksevat kulut ovat 2,11 

%. Merkintäpalkkio on suuruudeltaan 1,00 % ja lunastuspalkkio 1,00 %. Kokonaisku-

lusuhde on 2,11 %. Kompassi Osakkeen riski on Danske Bankin mukaan tasolla 6. 

Kyseinen rahasto sisältää siis suhteellisen paljon riskiä ja tämän vuoksi myös tuotto-

odotukset ovat suuremmat. Tunnusluvuista saatavilla olivat Sharpen luku, joka oli 

suuruudeltaan 1,12 ja volatiliteetti, joka puolestaan oli 10,59 (Danske Invest.) 

Kompassi Osakkeen viisi suurinta sijoitusta ovat: Danske Invest Engros Global Equity 

Solution FINm osuuslaji EUR W (13,51 %), Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 

K (13,24 %), Danske Invest Eurooppa Osake K (12,41 %), Danske Invest Japani 

Osake K (8,32 %) ja Danske Invest Suomi Osake K (6,68 %). (Danske Invest.) 

Kompassi Osake -rahaston toimialajakauma 31.10.2014 sisältää muista rahastoista 

poiketen vain kolme sektoria (kuva 6). Suurin sektori on osakerahastot, joiden osuus 

on 93,11 %. ”Muut”-sektori kattaa loput toimialajakaumasta eli 6,89 %. Myös rahoi-

tus oli ajankohtana mainittu, mutta tarkasteluhetkenä Kompassi Osake ei sisältänyt 

yhtään kyseisen sektorin sijoituskohteita. (Morningstar 2014.) 
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Kuva 6. Kompassi Osake -rahaston toimialajakauma 30.9.2014 (Danske Invest) 

4 RAHASTON VALINTA 

Suomalaisten päätökseen valittavasta säästämis- ja sijoituskohteesta vaikuttaa eniten 

sen turvallisuus. Toisena kriteerinä valinnalle on sen sisältämä riskin määrä, joka on 

kriteerinä samankaltainen kuin turvallisuus. Kolmanneksi tärkeänä kriteerinä suoma-

laiset pitävät säästämisen ja sijoittamisen vaivattomuutta. (Finanssialan Keskusliitto 

2013, 17.) 

Rahastosijoittamiseen liittyy useita etuja, mutta se ei kuitenkaan ole täysin ongelma-

ton sijoitusmuoto. Yksi hyödyistä on riskin hajautus eli rahastossa olevat varat voi-

daan sijoittaa useaan eri kohteeseen, jolloin riski vähenee. Sijoitusrahastolain mukaan 

rahasto ei saa sijoittaa yhteen kohteeseen enempää kuin 10 %:a rahaston kokonaisva-

roista. Rahastoilla on hyvä likviditeetti eli rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä jokai-

sena pankkipäivänä ja rahasto-osuus voidaan myös muuttaa käteiseksi rahaksi. Rahas-

toista huolehtivat asiantuntijat, jotka seuraavat rahamarkkinoita aktiivisesti. Sijoitta-

minen on rahastojen avulla helppoa, sillä se ei vaadi sijoittajalta itseltään jatkuvaa 

markkinoiden seuraamista. (Puttonen & Repo 2011, 36−37.)  

Toimialajakauma: Kompassi Osake

Osakerahastot 93,11 % Rahoitus 0,00 % Muut 6,89 %
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Puttosen ja Repon (2011, 18) mukaan on selkeästi havaittavissa neljä pääkohtaa, jotka 

vaikuttavat sijoittajan valintaan sijoituskohteesta. Nämä neljä pääkohtaa ovat: sijoitet-

tava summa, informaatio, aikahorisontti sekä riski ja tuotto. 

4.1 Sijoitettava summa 

Sijoittajan on ensiksi mietittävä, kuinka suuren osuuden hän haluaa käytettävissä ole-

vasta varallisuudestaan sijoittaa rahastoihin. Sijoitettavat summat voivat vaihdella 

merkittävästi sijoittajien välillä, sillä sijoitettavan summan suuruuteen voi vaikuttaa 

esimerkiksi elämäntilanne ja palkkataso. Toisilla mahdollisuudet sijoittaa ovat rajalli-

semmat kuin toisilla. Kuitenkin jotkut rahastot vaativat minimisumman, joka on ker-

ralla sijoitettava kohteeseen. Tällainen minimimerkintä on käytössä esimerkiksi 

Danske Bankin ratkaisurahastoissa, joissa se on suuruudeltaan 30 euroa. 

Mitä suuremmasta sijoitettavasta summasta on kysymys, sitä henkilökohtaisempaa 

palvelua sijoittajalle tarjotaan. Pieniä summia sijoittava ohjataan sijoittamaan tuottei-

siin, joita tarjotaan valtaväestölle. Jos kyse taas on erittäin suurista summista, kuten 

esimerkiksi miljoonista, ohjataan sijoittaja henkilöllisen varallisuudenhoidon eli Pri-

vate Bankingin puolelle. (Puttonen & Repo 2011, 19.) 

4.2 Informaatio 

Kuinka paljon taloudesta tietää ja kuinka paljon aihe ylipäänsä kiinnostaa? Onko mah-

dollisuutta seurata talouden toimintaa päivittäin tai viikoittain? Yleisesti voidaan to-

deta, että mitä enemmän sijoittaja tietää rahoitusmarkkinoiden toiminnasta, sitä hel-

pompaa siellä toimiminen on. Sijoittajien tukena ovat rahoitusalan ammattilaiset ja ai-

nakin kokemattoman sijoittajan kannattaa antaa ainakin osa sijoituksista ammattilaisen 

hoidettavaksi. Ammattilaisen kanssa voidaan sopia kokonaisvaltaisesta varallisuuden 

hoidosta, jossa omaisuudenhoitaja vastaa kaikista osto- ja myyntipäätöksistä sijoitta-

jan puolesta. Toinen vaihtoehto on sopia ammattilaisen kanssa konsultoivasta omai-

suudenhoidosta, jossa sijoittaja tekee itse lopulliset päätökset sijoituskohteista. (Putto-

nen & Repo 2011, 25.) 

Finanssialan Keskusliiton vuonna 2010 teettämän sijoitusrahastotutkimuksen mukaan 

joka viides suomalaisista ei osannut sanoa, minkälaisia sijoitusrahastoja hänellä on. 
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Tuottoja ja voitto-osuuksia koskeva verotus oli melko tuttua ja kolme vastaajaa nel-

jästä kertoi olevansa niistä tietoinen. Pääomatuloveroprosenttien tietämys ei ollut ko-

vin hyvin vastaajien tiedossa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 423 rahastosijoittajaa, 

jotka olivat iältään 15–79-vuotiaita. (Finanssialan Keskusliitto 2010, 2 ja 14.) 

4.3 Aikahorisontti 

Sijoituspäätöstä tehdessä on syytä miettiä, kuinka pitkäksi aikaa on valmis sitoutu-

maan sijoituskohteeseen. Yleensä pankkien määräaikaistalletukset tarkoittavat, että 

varat sitoutuvat useaksi vuodeksi ja joskus jopa kymmeniksi vuosiksi sijoituskohtee-

seen, jolloin sijoitusta ei voida heti muuttaa rahaksi. Tällaisessa tilanteessa rahan sa-

notaan olevan epälikvidi. (Puttonen & Repo 2011, 21.) 

On olemassa lukemattomia eri kohteita ja tapahtumia, joihin säästetään. Säästää voi 

esimerkiksi eläkeikää tai lomamatkaa varten. Sijoituksen aikaväli voi vaihdella tun-

neista jopa kymmeniin vuosiin. Sijoitustoiminnan tavoite määrittää sen, kuinka pit-

käksi aikaa sijoitetaan.  

Sijoittajan tulisi myös miettiä, että sijoitetaanko kaikki sijoitettavat varat yhdellä ker-

taa kohteeseen vai sijoitetaanko varoja pienemmissä erissä esimerkiksi kuukausittain 

tietyn summan verran. (Puttonen & Repo 2011, 21.) 

4.4 Riski ja tuotto 

Riskiin ja tuottoon liittyy monia kysymyksiä: Kuinka suuren riskin uskaltaa ottaa si-

joituksesta? Entä kuinka suuren riskin uskaltaa enimmillään ottaa? Kuinka suurella 

todennäköisyydellä teet voittoa kuin tappiota sijoituskohteella? On olemassa useita eri 

tapoja mitata rahastojen riskisyyttä. Riskiä voidaan mitata esimerkiksi volatiliteetilla, 

sharpen-luvulla ja beta-kertoimella. Näistä riskimittareista lisää myöhemmissä lu-

vuissa.  

Korkea riski ei kuitenkaan aina takaa tuottoa. Riskisemmät sijoitukset sisältävät kor-

keamman tuotto-odotuksen, mutta tällöin myös riskit ovat suuremmat. (Möttölä 2014.) 

Jos kyseessä on hyvin hajautettu salkku, niin yhden sijoituskohteen arvonlasku voi ta-

sapainottua toisen sijoituskohteen arvonnousulla (Puttonen & Repo 2011, 24). 
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Sijoittajan on vaikea ennakoida, milloin olisi ideaalisin aika katkaista mahdolliset tap-

piot, kun sijoituskohteen arvo kääntyy laskuun. Oikeaan aikaan ajoitettu tappiokier-

teen katkaiseminen on erittäin haastavaa ja yleensä vasta jälkikäteen on helppo miet-

tiä, milloin olisi ollut oikea hetki esimerkiksi myydä. (Puttonen & Repo 2011, 24.) 

4.5 Korko- ja osakesijoitukset 

Sijoituskohteita on monenlaisia, mutta tyypillisesti sijoitetaan osakkeisiin, korkosijoi-

tuksiin, kiinteistöihin ja metsään. Kaikilla sijoituskohteilla on niin hyvät kuin huonot 

puolet. Puttonen ja Repo (2011, 26–27) ovat kirjassaan vertailleet korko- ja osakesi-

joituksen hyviä ja huonoja puolia keskenään. (Puttonen & Repo 2011, 26–27.) 

Korkosijoituksen hyvät ja huonot puolet on listattu alla olevaan taulukkoon (taulukko 

1). Korkosijoituksella on tyypillisesti alhainen riski, joka ilmenee erityisesti lyhyissä 

koroissa. Korkosijoituksen periaatteena on se, että korkojen laskiessa sijoituksen arvo 

nousee. Poikkeuksena tästä ovat obligaatiot, joiden toimintaperiaate on päinvastainen 

eli obligaation arvo nousee, kun korot laskevat. Korkosijoitukseen sidotut varat on 

helposti likvidoitavissa eli muutettavissa rahaksi jopa yhden päivän kuluessa. (Putto-

nen & Repo 2011, 27.) 

Korkosijoituksiin liittyy myös muutamia huonoja puolia. Korkosijoituksiin liittyy al-

haisen riskin vuoksi alhainen tuotto-odotus. Korkosijoituksella ei ole mahdollista 

saada yhtä korkeaa voittoa kuin esimerkiksi osakesijoituksen avulla. Kun korot nouse-

vat, niin sijoituksen arvo laskee. Obligaatioiden arvo laskee päinvastaisessa tilan-

teessa, kun korot nousevat. Jälkimarkkinat saattavat olla epälikvidit, jolloin sijoitusta 

ei pysty muuttamaan rahaksi ennen erääntymispäivää. (Puttonen & Repo 2011, 27.) 

Taulukko 1. Korkosijoituksen hyvät ja huonot puolet (mukaillen Puttonen & Repo 

2011, 27) 

Korkosijoitus 

Hyvät puolet Huonot puolet 

+ Tyypillisesti alhainen riski - Alhainen tuotto 

+ Korot laskevat  sijoituksen arvo nousee - Korot nousevat  sijoituksen arvo laskee 

+ Rahat helposti likvidoitavissa - Jälkimarkkinat saattavat olla epälikvidit 
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Osakesijoituksen hyvät ja huonot puolet ovat nähtävissä alla olevasta taulukosta (tau-

lukko 2). Osakesijoituksen yksi hyvistä puolista on se, että sillä on tyypillisesti muita 

sijoituskohteita parempi tuotto-odotus ja sen avulla on mahdollista kartuttaa varalli-

suuttaan merkittäviäkin summia. Pörssi on kätevä markkinapaikka, jossa osakkeita 

voidaan myydä ja ostaa lisää oman tarpeen mukaan. Osakkeita voi hajauttaa useisiin 

erilaisiin osakkeisiin, jolloin voidaan välttyä esimerkiksi johonkin tiettyyn yhtiöön 

kohdistuvalta riskiltä. Osakesijoittamisen voi aloittaa pienemmillä rahasummilla, jol-

loin on mahdollisuus päästä mukaan hajautettuun osakesalkkuun. (Puttonen & Repo 

2011, 26.) 

Osakesijoituksen arvoon vaikuttaa negatiivisesti kurssien lasku. Osakekurssien muu-

toksia saattaa olla vaikea ennakoida. Suoriin osakesijoituksiin tehtävien merkintöjen 

suuruudet olisi hyvä olla useita kymmeniä tuhansia euroja, sillä hajauttaminen edellyt-

tää yleensä noin 20–25 erilaisen yrityksen osakkeiden omistamista. Vastaavasti pie-

nillä sijoitussumilla pörssierät ja säilytyspalkkiot saattavat muodostua suuriksi kustan-

nuksiksi. (Puttonen & Repo 2011, 26.)    

Taulukko 2. Osakesijoituksen hyvät ja huonot puolet (mukaillen Puttonen & Repo 

2011, 26) 

Osakesijoitus 

Hyvät puolet Huonot puolet 

+ Korkea tuotto - Ailahtelevat osakekurssit 

+ Pörssi markkinapaikkana  osto ja 

myynti 

- Pienet sijoitussummat  yleensä suuret 

pörssierät ja säilytyspalkkiot 

+ Hajauttamisen myötä pienempi riski  

+ Pienillä sijoituksilla mukaan hajautettuun 

osakesalkkuun 
 

 

5 RAHASTOJEN RISKIT 

Rahoitusmarkkinoilla tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä: mitä enemmän sijoitus-

kohde sisältää riskiä, sitä suurempaa tuottoa sijoittajat vaativat. Usein kuulee sanotta-

van, ettei rahoitusmarkkinoilla ole tarjolla ilmaisia lounaita. Riski voidaan nähdä joko 

epävarmuutena tai mahdollisuutena.  
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Rahastojen sisältämää riskiä voidaan mitata eri tunnusluvuilla (Puttonen & Repo 

2011, 85). Riskin kartoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi volatiliteettia, joka tar-

koittaa osaketuottojen keskihajontaa. Mitä suurempi sijoituskohteen volatiliteetti on, 

sitä riskialttiimpaa siihen sijoittaminen on. Yleensä korkorahastojen volatiliteetit ovat 

pienempiä kuin osakerahastojen vastaavat. (Puttonen & Repo 2011, 89.) 

Rahastoihin vaikuttavat monet eri riskit, eikä kaikilta niiltä ole aina mahdollisuutta 

suojautua. Aloittelevan rahastosijoittajan olisikin hyvä tutustua sijoittamisen perustei-

siin, ennen kuin ryhtyy sijoittamaan varallisuuttaan. Mitä enemmän talouden toimin-

nasta ja mahdollisista riskeistä tietää, sitä turvallisemmalta sijoittaminen saattaa tun-

tua. Kaikkia munia ei siis kannata laittaa samaan koriin. Mahdollisen riskin realisoitu-

essa menetettäisiin kaikki munat kerralla. Munien sijoittaminen useampaan eri koriin 

eli käytännössä riskin hajauttaminen on kannattavampaa. 

On mahdollista, että rahasto voidaan yhdistää toiseen voimassa olevaan rahastoon tai 

se voidaan jakaa useaksi eri rahastoksi. Rahastoja voidaan myös joskus lopettaa. 

Vaikka rahasto on aikaisemmin tuottanut hyvin voittoa, se ei ole tae tulevalle tuotolle. 

Rahaston arvo voi siis nousta ja laskea aikaisemmasta riippumatta. Arvonvaihtelu on-

kin yksi tyypillisimmistä rahastojen riskeistä. Toisilla rahastoilla arvonvaihtelu on 

suurempaa kuin toisilla. (Rahastoesite 2014, 3–4.) 

Rahastojen riskien mittaamista varten ei ole keksitty täydellistä riskimittaria. Kaikki 

nykyiset ja käytössä olevat mittarit perustuvat sijoituskohteen historiaan tai olettamiin. 

Esimerkiksi volatiliteetti saattaa olla todella alhainen vain hetkeä ennen romahdusta. 

(Finanssivalvonta 2011.)  

On olemassa useita erilaisia luokitteluja sijoittajista. Toiset eivät pelkää ottaa isojakin 

riskejä, ja he vaativatkin sijoituskohteelta merkittävää tuottoa. Tällaisia sijoittajia kut-

sutaan yleensä riskin rakastajiksi. Hieman varovaisempia sijoittajia, jotka eivät suu-

rienkin tuottojen ohella halua ottaa lähes lainkaan riskiä, kutsutaan riskin karttajiksi. 

Riskin rakastajien ja riskin karttajien välille sijoittuu riskineutraalit ihmiset, joiden si-

joitusvalintoihin riskillä ei ole suurta merkitystä suuntaan tai toiseen. (Tilastokeskus 

2004.)  
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5.1 Luottoriski 

Mikäli rahasto sisältää korkoinstrumentteja, niin luottoriski koskee kyseistä sijoitus-

kohdetta (Rahastoesite 2014). Luottoriski tarkoittaa mahdollisuutta, jossa toinen osa-

puoli ei kykene täysimääräisesti maksamaan luottoa takaisin. Luottoriski koskee myös 

tilanteita, joissa vastapuoli ei kykene selviytymään sille asetetuista velvoitteistaan. 

(Kontkanen, 2011, 91.) 

Mikäli korkosijoitusten liikkeelle laskijoiden takaisinmaksu vaikeutuu, niin korkosi-

joituksen arvo alenee ja tällä tavoin se vaikuttaa negatiivisesti myös rahaston arvoon 

sen sisältämien korkoinstrumenttien takia. Tilanteen ollessa päinvastainen se vaikuttaa 

rahaston arvoon positiivisesti. Myös sellaiset rahastot, jotka sisältävät enemmän euro-

alueen maiden liikkeelle laskemia joukkolainoja kuin matalan luottoluokituksen saa-

neita yritysten liikkeelle laskemia joukkolainoja, sisältävät pienemmän luottoriskin. 

Luottoriskin hallitsemiseksi rahastolle on voitu asettaa sijoitusrajoituksia, joissa on 

erikseen määritelty vähimmäisluottoluokitukset rahaston sijoituskohteille. (Rahas-

toesite 2014, 4−5.)  

5.2 Markkinariski 

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) mukaan markkinariski voidaan määritellä mark-

kinahintojen epäsuotuisiksi heilahteluiksi (Europen Banking Authority). Markkina-

riski keskittyy osake- ja korkomarkkinoihin. Lyhyellä aikavälillä rahastojen arvot voi-

vat vaihdella huomattavasti. (Danske Bank.)  

Markkinariski koskee kaikkia rahastoja. Esimerkiksi kansainvälisten osakemarkkinoi-

den kehitys vaikuttaa rahastoihin, jotka sisältävät osakesijoituksia. (Rahastoesite 2014, 

4.) Markkina riskiä voidaan arvioida beta-kertoimella eli toisin sanoen arvioidaan ar-

vopaperin alttiutta markkinoilla tapahtuville muutoksille. Beta-kerrointa käytetään 

yleensä silloin, kun mitataan osakkeiden markkinariskiä. (Puttonen & Repo, 2011, 

197.) 
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5.3 Valuuttariski 

Valuuttariski tarkoittaa riskiä, jossa varallisuuden arvo alenee valuuttakurssien muu-

tosten takia (Suomen Pankki). Valuuttariski realisoituu, kun sijoituskohteena on esi-

merkiksi rahasto, jossa varat on sijoitettu arvopapereihin, joissa valuuttakurssina on 

jokin muu valuutta kuin euro. Valuuttariski on siis sitä suurempi mitä enemmän sijoi-

tuskohteessa on vieraiden maiden valuuttaa ja myöskin mitä enemmän vieraiden mai-

den valuuttojen arvot vaihtelevat suhteessa euroon. (Rahastoesite 2014, 4.) 

Rahastolla on sitä suurempi valuuttariski mitä enemmän rahastossa on muiden maiden 

valuutoissa kuin euroissa tehtyjä sijoituksia ja mitä enemmän näiden kyseisten valuut-

tojen arvot muuttuvat suhteessa euroon. Esimerkiksi, jos vieraan maan valuutan arvo 

heikkenee, niin tällöin se vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon ja päinvastoin. 

(Danske Bank.) 

5.4 Inflaatioriski 

Inflaatio vaikuttaa monella tapaa negatiivisesti talouden toimintaan. Inflaatiolla tarkoi-

tetaan tavaroiden ja palvelujen yleisten hintojen nousua. Tämä puolestaan johtaa rahan 

arvon heikkenemiseen eli ostovoima vähenee. Koska inflaatio vähentää rahan arvoa, 

niin rahamääräisten sijoitusten arvoon se vaikuttaa negatiivisesti. Erityisesti pienem-

piä summia säästävät kärsivät inflaation haitallisista vaikutuksista. (Suomen Pankki.)  

Toisinaan hintatason muutoksia voi olla vaikea ennakoida. Talouteen ja sitä kautta 

myös hintakehitykseen vaikuttavat erilaiset sokit, joita taloudessa tapahtuu lähes koko 

ajan. (Euroopan keskuspankki 2009, 33 ja 62.)  

Tavaroiden ja palvelujen hintojen nousua kuvataan kuluttajahintaindeksillä. Indeksi 

osoittaa kuinka paljon hinnat ovat keskimäärin nousseet tiettyyn perusvuoteen verrat-

tuna. Hintojen nousu johtuu eri puolella maailmaa tapahtuvista muutoksista. (Tilasto-

keskus.) Inflaatio on kiistanalainen ilmiö, eikä se aina ole yksiselitteinen. Sen syistä ja 

seurauksista kiistellään ja tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä sen hyödyistä ja haitoista. 

Inflaatio voi siis johtua palkkojen ja muiden kustannusten noususta tai tavaroiden ja 

palveluiden liikakysynnästä. Näkemyksiä on monia, eikä yhtä yleispätevää selitystä 

ole keksitty. (Hurri 2012.) 
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Inflaation vastakohtana on deflaatio, joka tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen yleisten 

hintojen laskemista ja rahan arvon nousemista. Deflaatiota pidetään inflaatiota vaaral-

lisempana tilanteena. (Suomen Pankki.)    

5.5 Korkoriski 

Korkoriski toteutuu markkinoiden korkojen noustessa. Korkojen nousu laskee vanho-

jen korkopapereiden arvoja ja korkojen lasku puolestaan nostaa niitä. (Lampinen 

2008.) 

Sijoituskohteessa on korkoriskin mahdollisuus, kun sen varoja on sijoitettu korkoin-

strumentteihin. Mikäli korkotaso muuttuu, niin rahaston arvo muuttuu sen sisältämien 

korkosijoitusten arvonmuutosten perusteella. Rahaston korkoriskiä kuvataan duraati-

olla. (Rahastoesite 2014, 4.) Duraatiolla tarkoitetaan kassavirroilla painotettua korko-

sijoituksen takaisinmaksuaikaa. Mitä suurempi se on, niin sitä suurempi on sijoitus-

kohteen korkoriski. Se ilmoitetaan yleensä vuosissa. Joskus sijoituskohteen korkoris-

kiä kuvataan myös modifioidulla duraatiolla. (Finanssivalvonta 2011.)   

6 RAHASTOJEN HYÖDYT 

Rahastot sopivat sijoittajalle paremmin kuin osakkeet, mikäli sijoittaja ei halua aktiivi-

sesti seurata omien sijoitusten arvon muutoksia. Toinen painava tekijä on riskin sietä-

minen. Tavallisille säästäjille rahastot ovat kätevämpi ja helpompi tapa säästää, sillä 

niiden avulla sijoittajilla on pääsy vaivattomasti, turvallisesti ja suhteellisen pienillä 

rahasummilla sekä Suomen että kansainvälisille sijoitusmarkkinoille. Osakesalkun yl-

läpitäminen puolestaan vaatii sijoittajalta jatkuvaa aktiivisuutta ja omaa mielenkiintoa 

sijoitusmarkkinoihin. (Erkkilä 2014.) 

Rahastoja hoitaa ja niiden sisällöistä sijoittajan puolesta vastaa salkunhoitaja. Salkun-

hoitajan palkkio rahastosalkun hoitamisesta esimerkiksi Danske Bankissa on 30 euroa 

kuukaudessa. (Erkkilä 2014.) 

6.1 Diversifiointi 

Riskiä voidaan pienentää hajauttamisella eli diversifioinnilla, jolla tarkoitetaan sijoit-

tamista yhden sijoituskohteen sijasta useisiin eri kohteisiin. Mieluiten vielä sellaisiin, 
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jotka ovat negatiivisesti korreloituneita toisiinsa nähden. Mitä enemmän rahastosal-

kussa on erilaisia sijoituskohteita, sitä pienempi rahastosalkun kokonaisriski on. Salk-

kuun kannattaa valita erilaisia kohteita, kuten osakkeita, rahastoja, kiinteistöjä tai met-

sää. Myös alueelliset erot tulisi huomioida, jolloin riskiä voi hajauttaa eri maihin. (Ikä-

heimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 2011, 151.) 

Hajautettavissa olevaa riskiä kutsutaan epäsystemaattiseksi riskiksi. Riski, jota ei ha-

jauttamisella voida poistaa, kutsutaan systemaattiseksi riskiksi eli markkinariskiksi. 

Hajauttamisella voidaan hallita osaa sijoituskohteiden riskiä, mutta se ei kuitenkaan 

poista riskin olemassaoloa kokonaan. Kun sijoituskohteiden lukumäärä kasvaa, niin 

riskin pieneneminen hidastuu ja lopulta päädytään tilanteeseen, jossa riskiä ei hajaut-

tamisen avulla voi enää pienentää. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2011, 68.)  

6.2 Rahastotuottojen verotus 

Sijoitusrahastoista saatu vuotuinen tuotto luokitellaan pääomatuloksi. Verohallinnon 

mukaan pääomatuloja verotetaan 30 % ja yli 40 000 euron pääomatulojen verotus on 

32 %. Jos rahasto-osuuden myynnistä koituu kuitenkin tappiota, niin sen voi vähentää 

myyntivoitosta joko samana vuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Myyntivoitto on 

verotonta, mikäli myyntihinnat ovat alle 1 000 euroa kalenterivuoden aikana. Sama 

pätee myös myyntitappioon. (Verohallinto 2015.) 

Rahasto-osuuksien vaihto toisen rahaston rahasto-osuuksiin luokitellaan verotuksessa 

lunastukseksi ja uudeksi merkinnäksi. Mikäli rahaston tuotto-osuuksia vaihdetaan sa-

man rahaston kasvuosuuksiin, niin luovutusvoittoa ei veroteta. (Danske Bank 2012, 

17.) 

Jos pankki perii sijoituksesta lähdeveron, niin se on lopullinen vero. Lähdevero on 

suuruudeltaan 30 %. Tämänlaisia sijoituksia ei siis tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle. 

(Verohallinto 2015.) 

Suomalaisesta rahastosta ei tarvitse maksaa veroa luovutusvoitosta, joten on mahdol-

lista käydä kauppaa eri arvopapereilla maksamatta luovutusvoittoveroa. Rahaston ei 

myöskään tarvitse maksaa veroa pörssiyhtiöiden osingoista, mikäli ne ovat suomalai-

sia. Pitkällä aikavälillä katsottuna tästä on sijoittajalle hyötyä. (Danske Bank 2012, 

10.) 
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7 RAHASTOSIJOITTAMISEN KUSTANNUKSET 

Sijoittajan kannattaa verrata rahastoyhtiöiden palkkioita, sillä niissä saattaa ilmetä 

merkittäviäkin eroavaisuuksia. Rahastotyyppien kesken on olemassa erilaisia kustan-

nuksia ja myös esimerkiksi maantieteellisesti palkkioiden perimisessä on eroja. Ris-

kialttiiden markkina-alueiden rahastoyhtiöt perivät usein tavanomaista korkeampia 

palkkioita sijoituksista. Vaikka eri rahastot olisivatkin sisällöltään samanlaisia, niin 

niiden palkkioissa voi olla suuriakin eroavaisuuksia. (Morningstar 2009.) 

Rahastoissa, jotka sisältävät kalliita kustannuksia, saattaa piillä vaara: sijoittaja me-

nettää rahojaan enemmän kuluihin kuin mitä hän saa tuottoa. Sijoittajan on kuitenkin 

hyvä muistaa, ettei täysin ilmaista säästö- tai sijoitustapaa ole olemassa. TER-luvulla 

eli kokonaiskulukertoimella on mahdollista tarkastella eri rahastojen sisältämiä kust-

annuksia. (Hurri 2010.)  

7.1 Merkintä- ja lunastuspalkkio 

Rahastosta on maksettava merkintäpalkkio, kun ostetaan jotakin rahasto-osuutta. Tyy-

pillisesti merkintäpalkkion suuruus kotimaisissa rahastoissa on noin 1 prosenttia ra-

haston merkintähinnasta. Korkorahastojen merkintäpalkkio on yleensä osakerahasto-

jen merkintäpalkkiota pienempi. (Morningstar 2009.) 

Lunastuspalkkiolla tarkoitetaan rahaston lunastuksesta eli myynnistä aiheutuvia kus-

tannuksia. Kotimaisten rahastojen lunastuspalkkio on yleensä noin yhden prosentin 

verran. (Morningstar 2009.) 

7.2 Hallinnointipalkkio 

Hallinnointipalkkioita peritään, jotta rahastoyhtiö kykenee kattamaan rahastosta sille 

aiheutuneet kulut. Tällaiset palkkiot vähennetään osuuden arvosta ja ne vaihtelevat ra-

haston tyypistä riippuen noin 0,6–3 %:n välillä. Tällaisten palkkioiden suuruus riippuu 

myös siitä, kuinka usein rahastoa hoidetaan. Esimerkiksi korkorahastoja ei tarvitse 

hoitaa yhtä aktiivisesti kuin osakerahastoja, joten tämän vuoksi niiden hallinnointi-

palkkiot ovat pienemmät. (Morningstar 2009). Hallinnointipalkkio tai sen määräyty-

misperusteet on sijoitusrahastolain mukaan ilmoitettava rahastoesitteessä. (Finlex HE 

202/1998). 
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Hallinnointipalkkio on salkunhoitajan palkkio rahaston hoitamisesta. Yleensä tämä 

palkkio on suhteellinen korkea ja se merkitään prosentteina vuoden aikana. Palkkion 

korkea hinta ei välttämättä tarkoita, että salkunhoitaja joutuu tekemään paljon töitä ra-

haston eteen, sillä yleensä salkunhoitajien työmäärät ovat yleensä samat. (Puttonen & 

Repo 2011, 122 ja 198). 

7.3 Säilytyspalkkio 

Säilytyspalkkio tarkoittaa arvopaperin säilytyksestä koituvia kustannuksia, jotka säily-

tysyhteisöt perivät (FIM). Sijoitusrahastolain mukaan sijoitusrahaston säilytyspalkkio 

on ilmoitettava rahastoesitteessä (Finlex, HE 202/1998). 

Säilytyspalkkion suuruus määritellään vuosittaisena prosenttiosuutena rahaston ar-

vosta ja yleensä se on 0,2–0,3 %. Rahaston arvosta lasketaan ja vähennetään säilytys-

palkkio päivittäin. (Finanssivalvonta 2012). Toisinaan rahastoyhtiöt saattavat ilmoittaa 

yhteisen summan hallinnointi- ja säilytyspalkkiolle, mutta osalla rahastoyhtiöistä ky-

seiset luvut on ilmoitettu erikseen (Möttölä 2010). 

8 TUNNUSLUVUT   

8.1 Tracking error 

Tracking error mittaa, kuinka tarkasti rahaston tuotto on seurannut vertailuindeksin 

tuottoa. Korkea tracking error tarkoittaa, että rahaston tuotto on vaihdellut merkittä-

västi suhteessa vertailuindeksin tuottoon. Alhainen tracking error puolestaan tarkoit-

taa, että rahaston tuotto on ollut lähellä vertailuindeksin tuottoa. Yleensä aktiivisesti 

hoidettujen rahastojen tracking error on suurempi kuin passiivisesti hoidettujen rahas-

tojen. (FIM.) 

Aktiivinen riski kuvastaa rahaston ja indeksin tuottojen eron keskihajontaa vuodessa. 

Jos indeksin tracking error on arvoltaan nolla, niin voidaan olettaa, että indeksirahas-

tolla on hyvin matala tracking error eli arvoltaan noin 0−2 %. Esimerkiksi osakerahas-

tolla, jota hoidetaan aktiivisesti, tracking error voi olla jopa 5−10 %. (Morningstar 

2012.) 
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On kehitetty erilaisia osakestrategioita, joilla pyritään pitämään tracking error mahdol-

lisimman alhaisena. Tällaisissa strategioissa seurataan indeksin sektorijakaumaa ja py-

ritään tekemään eroa indeksiin voimakkaasti siitä poikkeavalla osakevalinnalla jokai-

sen sektorin sisällä. (Morningstar 2012.) 

8.2 Sharpen luku 

Sharpen luku on riskikorjattu tuottomittari. Sen avulla määritellään keskimääräisen 

ylituoton suhdetta kokonaisriskiin. Sijoitussalkun kokonaisriskiä mitataan volatilitee-

tilla. (Puttonen & Repo 2011, 105.) Mitä korkeampi Sharpen luku on, niin sitä suu-

rempi on rahaston riskikorjattu tuotto (Morningstar - Sanasto). 

Sharpen luku on hyödyllinen, kun verrataan rahastojen paremmuutta riskin ja tuoton 

perusteella toisiinsa. Esimerkiksi, jos Rahasto A:n tuotto on kaksi kertaa suurempi 

kuin Rahaston B tuotto, mutta Rahasto B:n riski puolestaan on Rahasto A:n riskiä 

puolet pienempi, niin tällaisessa tilanteessa kannattaa laskea kummankin rahaston ris-

kikorjattu tuotto. (Puttonen & Repo 2011, 105.) 

8.3 Volatiliteetti 

Volatiliteetti on suosituin käytössä oleva riskimittari (Finanssivalvonta 2011). Se mit-

taa tuoton taipumusta markkinoiden kurssiheilahteluihin eli tuoton keskihajontaa. 

Mitä suurempi rahaston volatiliteetti on, sitä suurempi on myös sen tuoton epävar-

muus. Tämä johtuu siitä, että kurssiheilahtelut voivat olla hyvinkin suuria. (Danske 

Bank vuosikertomus 2013.) 

Volatiliteetti ilmoitetaan prosentteina ja se kertoo tuoton keskihajonnan vuositasolla. 

Osakkeilla on korkeampi volatiliteetti kuin joukkolainoilla. Esimerkiksi osakkeilla vo-

latiliteetti on ollut noin 17,7 % vuodessa ja joukkolainoilla vain 10,4 %. (Finanssival-

vonta 2011.) 

Volatiliteetti ei välttämättä aina ole käytännöllisin riskimittari. Esimerkiksi jos sijoi-

tuskohdetta vaihdetaan vähän, niin tämänlaiseen tilanteeseen volatiliteetti soveltuu ris-

kimittarina huonosti, koska tämänlainen sijoituskohde sisältää myös likviditeettiriskin. 

Jos sijoittajat myyvät osuuksiaan vähän vaihdetusta sijoituskohteesta, niin sen arvo 

voi laskea merkittävästi. Tämän lisäksi volatiliteetti antaa sijoittajalle informaatiota jo 
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aikaisemmin toteutuneesta arvonheilahtelusta, mutta se ei kykene ennustamaan sijoi-

tuskohteen tulevaa arvonheilahtelua. (Finanssivalvonta 2011.) 

8.4 Beta-kerroin 

Beta-kertoimella kuvataan sijoituskohteen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippu-

vuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Kerroin yksi kuvastaa sitä, sijoitus-

kohteen tuotto muuttuu samassa tahdissa kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. 

Jos kerroin on kaksi, niin sijoituskohteen riski on markkinoiden keskimääräistä riskiä 

suurempi ja tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Alle yhden 

beta-kertoimen sijoituskohteet reagoivat markkinoilla tapahtuviin muutoksiin keski-

määräistä vähemmän. (Pörssisäätiö.) 

Taloudellisessa tilanteessa, jossa osakekurssit ovat nousussa, sijoittajat suosivat niitä 

yhtiöitä, joilla on mahdollisimman suuri beta-kerroin. Tyypillisesti esimerkiksi pie-

nillä teknologiayrityksillä on suuri beta-luku. (Osakesäästäjien keskusliitto.) 

9 FINANSSIKRIISI 2007–2009 

Finanssi- eli rahoituskriisillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahoitusmarkkinoiden toi-

mintahäiriöiden seurauksena rahoitus ei hakeudu tuottaviin sijoituskohteisiin. (Poh-

jola, 2013, 102). Finanssikriisi sai alkunsa kesällä vuonna 2007 amerikkalaisten 

myöntämistä subprime-lainoista eli asuntolainoista, joita oli 1990-luvulta lähtien 

myönnetty niille, joiden luottokelpoisuus oli todella alhainen. Lainojen myöntämisestä 

koituneet seuraukset osoittautuivatkin paljon suuremmiksi kuin oli odotettu. Asunto-

jen hinnat kääntyivät laskuun ja seuraukset alkoivat näkyä myös Euroopassa. Saman 

vuoden syyskuussa asuntolainalaitos Northern Rock joutui lopettamaan yllättäen toi-

mintansa. (Lindström et al., 2009, 58−59.) 

Pitkäaikainen kurssiromahdus alkoi marraskuussa 2007 ja se johti moneen kertaan 

myyntipaniikkiin. Pörssiromahdus kosketti kaikkia osakkeita ja aloja. Ongelmia ei ol-

lut mahdollista välttää sijoittamalla esimerkiksi ulkomaisiin osakkeisiin, sillä rahoitus-

kriisi ja pörssiromahdus olivat kansainvälisiä. (Kjellman, Lindström, Stenfors & Stor-

sjö 2009 70−71.) 
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Investointipankki Lehman Brothers ajautui konkurssiin vuonna 2008, joka aiheutti pa-

niikinomaisen reaktion rahoitusmarkkinoilla (Scott & Taylor 2012, 4). Loppusyksyllä 

vuonna 2008 yt-neuvottelut ja tulosvaroitukset olivatkin jo melko yleisiä talousuutisia. 

Helsingin osakekurssit olivat vuoden 2008 lopulla noin 56 %:a alempana kuin vuoden 

2007 heinäkuussa. Vuosi 2008 onkin ollut Helsingin pörssille historian huonoin pörs-

sivuosi. (Kjellman, Lindström, Stenfors & Storsjö 2009, 65 ja 70.) 

Pankit muuttuivat varovaisemmiksi ja vähensivät toisilleen lainaamista. Myös yrityk-

set vähensivät investointejaan. Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote pienentyi 

kahdeksan prosenttia. Käytännössä taantuma näkyi verotulojen pienentymisinä ja val-

tioiden menojen kasvuna. Saman vuoden lokakuussa Kreikka ajautui todelliseen ah-

dinkoon, sillä se oli jo vuosia elänyt yli varojensa. Kreikan luottoluokitusta laskettiin 

saman vuoden joulukuussa. (Eurooppatiedotus 2012.) 

Luottamus rahoitusmarkkinoiden toimintaan romahti. Asiakkaiden pelätessä pankin 

ajautumisesta maksukyvyttömäksi, he nostivat varansa pankista. Tämänlaista tilan-

netta kutsutaan talletuspaoksi. (Pohjola 2013, 102.) 

Korkoero alkoi nousta ja pian se saavutti 1,07 prosenttiyksikön rajan. Pankit vähensi-

vät toisilleen lainaamista, sillä ne pelkäsivät vastapuolen ajautuvan maksukyvyttö-

mäksi. Pankkien välinen luottamus horjui ja rahoitusmarkkinoiden toiminta vaikeutui 

merkittävästi. Keskuspankkien oli puututtava epävakaaseen tilanteeseen turvaamalla 

pankkien kassavaroja ja sitä kautta myös maksuvalmiutta. (Pohjola 2013, 104−105.) 

Tilannetta ei päästy pakoon missään päin maailmaa. Vaikka ulkomaiset pankit olivat-

kin varoneet ottamasta suuria summia ulkomaisia velkoja, niin kyseisten pankkien ko-

timaiset asiakkaat eivät kuitenkaan tehneet samoin. Uusi ja voimakkaampi finanssi-

kriisi oli saanut alkunsa. (Krugman 2009, 188.) 

Kokonaistuotannon kasvu pysähtyi vuonna 2009 ja korkoero alkoi vähitellen pienen-

tyä. Kansainvälinen kauppa eli maiden välinen vienti ja tuonti vähentyivät 11 %. 

(Pohjola 2013, 105, 244 ja 245.) Työttömyys kääntyi voimakkaasti laskuun vuonna 

2009 (Krugman 2009, 189).  
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Syksyllä vuonna 2009 selvisi, että Kreikka oli elänyt yli varojensa ja tämän vuoksi 

ajautunut taloudelliseen ahdinkoon. Kreikan julkisen talouden alijäämä oli merkittä-

västi suurempi kuin osattiin aavistaa. Maan luottoluokitusta jouduttiin laskemaan jou-

lukuussa. Tästä alkoivat vaikeudet, jotka johtivat uuteen taloudelliseen kriisiin. (Eu-

rooppatiedotus 2012.) 

9.1 Vaikutukset Suomessa  

Suomen talous on yksi Euroopan vahvimmista. Suomi on kuitenkin useita muita maita 

riippuvaisempi viennistä, joten finanssikriisin aikaan jouduttiin vaikeuksiin, koska 

vientituotteiden ostajamaat ajautuivat vaikeuksiin. (Kjellman, Lindström, Stenfors & 

Storsjö 2009, 65−66.)  

Suomen talouskasvu oli nopeaa vuosina 2004–2007, jolloin bruttokansantuote kasvoi 

noin 4 % vuodessa. Tämä talouskasvu perustui vientiin ja yksityisiin investointeihin. 

Myös asuntojen hinnat kohosivat noin 6 %:n vuosivauhtia. (Suomen Pankki 2011, 7.) 

Kansainvälinen finanssikriisi vei Suomen talouden syvään taantumaan. Vuonna 2009 

Suomen bruttokansantuote väheni 8 %. Samana vuonna vienti pieneni 20 % ja yksityi-

set investoinnit vähenivät 17 %. Suomen julkinen velka kääntyi voimakkaaseen kas-

vuun. (Suomen Pankki 2011, 8−9.) 

Freystätterin ja Mattilan (2011, 8) mukaan Suomen kokonaistuotannon lasku oli yksi 

suurimmista finanssikriisin aikaan. Suomen talouteen kohdistui useita erilaisia häiri-

öitä eli sokkeja finanssikriisin aikaan. Merkittävimmät häiriöt, joita finanssikriisi ai-

heutti Suomen talouteen, olivat vientikysynnän vähentyminen ja rahoituksen saata-

vuuden vaikeutuminen. (Suomen Pankki 2011, 9.) 

Vientimarkkinoiden väheneminen oli Suomessa suurempaa kuin kansainvälisen kau-

pan supistuminen (Suomen Pankki 2011, 10). Suomen Pankin mukaan (2011, 12) suo-

malaisen rahoitussektorin hyvä tilanne ennen kriisiä pienensi kansainvälisen finanssi-

kriisin vaikutuksia Suomessa. Oli vaikea saada lyhytaikaista rahoitusta ja pankkita-

kauksia.  Myös pankkien tulokset heikkenivät, joten niiden oli kiristettävä luottoeh-

toja. Kuitenkin pankkeja enemmän kriisistä kärsivät suomalaiset arvopaperimarkkinat. 

(Suomen Pankki 2011, 12 ja 14). 
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9.2 Vaikutukset rahastoihin 

Vuonna 2007 rahastoihin oli sijoitettu varoja lähes 70 miljardia euroa. Vuonna 2008 

finanssikriisin johdosta sijoitetut varat tipahtivat 40 miljardiin euroon. Vuotta myö-

hemmin, vuonna 2009, rahoitusmarkkinat alkoivat vähitellen toipua kriisin koettele-

muksista. Uudet sijoitukset ja pörssikurssien kasvun myötä pääomat kääntyivät taas 

hiljalleen nousuun. Vuoden 2009 lopulla rahastoihin oli sijoitettu 54,3 miljardia euroa 

varallisuutta. (Puttonen & Repo 2011, 29.)  

Osakemarkkinat kääntyivät laskuun vuonna 2006 ja sen vuoksi varojen kasvu oli heik-

koa. Rahasto-osuuksia hankittiin vähemmän kuin aikaisemmin. (Tilastokeskus 2008). 

Finanssikriisin aikaan vuodet 2007–2009 olivat rahastoille epäsuotuisat. Useita rahas-

toja lopetettiin ja suosittuja rahastoja muuttui toimimattomiksi. Rahastojen sijoituspo-

litiikka muuttuu ajan mittaan ja sijoittajan tulisikin valita rahasto sen nykyisen sijoi-

tuspolitiikan perusteella. (Taipale 2011.)  

Suomessa rahastoihin sijoitettu pääoma oli lähes 70 miljardia euroa vuoden 2007 lo-

pulla. Vuonna 2008 iskenyt finanssikriisi laski rahastoihin sijoitetut pääomat 40 mil-

jardiin euroon. Rahoitusmarkkinat alkoivat toipua koetelleesta kriisistä vuonna 2009, 

jolloin pääomat alkoivat nousta uudelleen uusien sijoitusten ja pörssikurssien kasvun 

johdosta. Vuoden 2009 lopulla rahastoihin oli sijoitettu 54,3 miljardia euroa varalli-

suutta. (Finanssialan Keskusliitto 2010, 3.) 

Finanssikriisin aikaan mikään rahasto ei säästynyt arvonmuutoksilta. Korkojen lasku 

ja osakkeiden arvojen heikkeneminen näkyivät kuitenkin rahastoissa eri tavalla. Jopa 

lähes riskittöminä pidettyjen lyhyen koron rahastojen arvot kääntyvät laskuun. Niin 

kauan kun rahamarkkinoiden tilanne pysyy huonona, niin tavaroiden ja palveluiden 

hinnat eivät nouse ja rahastojen arvot pysyvät samoina. Markkinoiden elpyminen ja 

sitä kautta tapahtuva hintojen nousu vaikuttaisi rahastojen arvoon positiivisesti. (Heis-

kanen 2008.)  

Huhtikuussa 2008 suomalaiset sijoitusrahastot olivat noin miljardi euroa miinuksella. 

Sijoittajat nostivat rahastoista enemmän varoja kuin tekivät uusia sijoituksia. Osakera-

hastot nousivat muutaman prosentin samoihin aikoihin. Varoja nostettiin korkorahas-
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toista noin 952 miljoonaa euroa. Suurin osa varoista nostettiin lyhyen koron rahas-

toista. Suomessa rahastoista 3,3 miljardia euroa nostettiin korkorahastoista ja loput 

osake- ja yhdistelmärahastoista. (Taloussanomat 2008.) 

Vuonna 2008 rahastoihin sijoitettuihin pääomiin on vaikuttanut negatiivisesti kurssien 

lasku. Saman vuoden syyskuun rahastoraportin mukaan rahastojen pääomien laskuun 

yli 80 %:a johtui juurikin kurssilaskusta. (Turun Sanomat 2008.)  Vuoden 2008 aikana 

kotimaisista rahastoista lähti pois noin viisi miljardia euroa varallisuutta. Viidestä mil-

jardista eurosta noin 3,3 miljardia euroa virtasi pois kororahastoista ja loput, noin 1,7 

miljardia euroa osake- ja yhdistelmärahastoista. (Taloussanomat 2008.) 

Kotitalouksien talletukset olivat voimakkaassa kasvussa vuoteen 2009 saakka, jolloin 

ne pysähtyivät. Kotitaloudet sijoittivat osakkeisiin ja rahastoihin yhteensä 3,6 miljar-

dia euroa varallisuutta. Pörssiosakkeisiin sijoitettiin kaksi miljardia euroa enemmän 

kuin koskaan aikaisemmin. (Tilastokeskus 2010.)  

Sijoitusrahastoilla ei ole talletussuojaa. Talletussuojarahasto turvaa pankin asiakkai-

den tileillä olevat talletukset, mikäli pankki ajautuu maksukyvyttömäksi. Talletukset 

on suojattu yhteensä 100 000 euroon asti. Rahastoihin sijoitettuja varoja ei ole tällä 

tavalla suojattu. (Finanssivalvonta 2014.) Rahastojen varat puolestaan pidetään eril-

lään pankin ja rahastoyhtiön varoista. Maksukyvyttömyystilan sattuessa rahastoihin 

sijoitetut varat ovat turvattu mahdollisilta velkojilta. Toisin sanoen sijoittaja itse omis-

taa rahaston sijoitukset eikä pankki tai rahastoyhtiö. (Erkkilä 2014.)  

9.3 Vaikutukset Kompassi Korko -rahastoon 

Vuoden 2007 alussa Kompassi Korko -rahaston tuotto oli vertailuarvona 100.00 (kuva 

7). Syksyllä 2007 rahaston tuotto oli hieman noussut ja tuolloin se oli noin 101.25. 

Rahaston tuotto jatkoi hitaasti kasvuaan syksyyn 2008 asti, jonka jälkeen se kääntyi 

laskuun. Myöhemmin syksyllä 2008 rahaston tuotto oli 98.62. Tarkasteltavan ajanjak-

son aikana Kompassi Korko -rahasto alin tuotto on siis juuri viimeksi mainittu. Tämän 

pudotuksen jälkeen rahaston tuotto alkoi taas vähitellen kasvaa. (Danske Bank.) 

Kompassi Korko -rahaston arvon lasku finanssikriisin aikaan johtui siitä, että korko-

tuotot olivat alhaiset (Talouselämä 2008). Korkojen noustessa rahaston arvo heikke-

nee. Tutkimuksen kohteena olevista ratkaisurahastoista korkojen nousu vaikutti eniten 
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Kompassi Korko -rahastoon negatiivisesti, koska se sisältää enemmän korkoinstru-

mentteja kuin muut rahastot. Kompassi Korko -rahaston arvoon finanssikriisi vaikutti 

tarkasteltavissa olevista rahastoista vähiten rahaston sisältämien korkosijoitusten 

vuoksi. Vuosien 2007–2009 välillä Kompassi Korko -rahaston kokonaistuotto oli 

+11,06 % ja keskimääräinen vuosituotto samaiselta ajanjaksolta oli +3,66 %. (Danske 

Invest.) 

 

Kuva 7. Kompassi Korko -rahaston tuotto ajanjaksolta 31.01.2007–31.12.2009 

(Danske Invest) 

Kompassi Korko -rahaston volatiliteetti oli finanssikriisin alussa vuonna 2007 suuruu-

deltaan 0,90. Vuonna 2008 volatiliteetti nousi ja oli tällöin 2,41. Volatiliteetti laski 

hieman vuonna 2009, jolloin se oli 2,29. Kompassi Korko -rahastolla on ollut näistä 

viidestä ratkaisurahastoista pienimmät volatiliteetit vuosien 2007–2009 välisenä ai-

kana. (Danske Invest.) 

Kompassi Korko -rahaston kokonaistuotto oli vuonna 2008 -2,18 ja vuotta myöhem-

min se oli 11,39 (Morningstar). Osuuspankin OP-Euro-rahamarkkinarahasto on sa-

mankaltainen rahasto kuin Kompassi Korko. OP-Euro sijoittaa varat korkoinstrument-

teihin (Osuuspankki). OP-Euron kokonaistuotto vuonna 2008 oli -5,10. Vuonna 2009 

se puolestaan oli 0,60. (Morningstar.) 

Kompassi Korko -rahaston ja OP-Euron kokonaistuottojen erotus vuonna 2008 oli – 

2,92. Vuonna 2009 se puolestaan oli jo paljon merkittävämpi 10,79. Tästä voidaan to-

deta, että Kompassi Korko -rahaston kokonaistuotot olivat vuonna 2008 vähemmän 

miinuksella kuin OP-Euro-rahastolla. Samaten vuonna 2009 Kompassi Korko oli 
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kääntynyt huomattavasti enemmän plussalle kuin OP-Euro. Tästä vertailusta saadut 

tulokset osoittavat, että näiden kahden tarkasteltavina olevien vuosien perusteella 

Kompassi Korko oli parempi sijoitusvaihtoehto kokonaistuottojen kannalta kuin OP-

Euro. 

9.4 Vaikutukset Kompassi 25 -rahastoon 

Vuoden 2007 aikana Kompassi 25 -rahaston tuotto oli korkeimmillaan lokakuussa, 

jolloin se oli 103.39 (kuva 8). Pääpiirteittäin rahaston tuotto laski vuodesta 2007 vuo-

den 2009 alkuun saakka, lukuun ottamatta pieniä nousuja. Lokakuussa 2007 rahaston 

tuotto kääntyi laskuun. Tuotto laski vuoden 2008 tammikuuhun asti, jolloin se oli 

98.21. Tämän jälkeen tuotto on ollut epätasaista. Rahaston tuotto kääntyi jyrkkään las-

kuun syksyllä 2008. Alimmillaan tarkasteltavan ajanjakson aikana Kompassi 25 -ra-

haston tuotto oli helmikuussa 2009, jolloin se oli 84.92. Tästä eteenpäin tuotto on ollut 

suhteellisen tasaista. (Danske Invest.) 

Koska Kompassi 25 -rahasto sisältää 25 % osakepohjaisia sijoituksia, niin rahaston 

arvon muutoksia tarkasteltavan ajanjakson aikana selittää osakekurssien lasku. Koko-

naistuotto vuosien 2007–2009 aikana oli +1,41 % ja keskimääräinen vuosituotto +0,48 

%. 

 

Kuva 8. Kompassi 25 -rahaston tuotto ajanjaksolta 31.01.2007–31.12.2009 (Danske 

Invest) 
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Kompassi 25 -rahaston volatiliteetti vuonna 2007 oli 3,87. Vuonna 2008 se nousi 

melko huomattavasti ja oli tuolloin 7,55. Rahaston volatiliteetti laski edellisestä vuo-

desta vuoteen 2009, jolloin se oli 6,24. (Danske Invest.) 

Kompassi 25 -rahaston kokonaistuotto vuonna 2008 oli -14,68 ja vuonna 2009 se oli 

17,39 (Morningstar). Ålandsbankenilta löytyy samankaltainen rahasto kuin Kompassi 

25. Ålandsbankenin Premium 30 -yhdistelmärahasto sijoittaa 70 % korkoinstrument-

teihin ja loput 30 % osakkeisiin (Ålandsbanken). Vuonna 2008 Premium 30 -rahaston 

kokonaistuotto oli -9,01. Vuonna 2009 kokonaistuotto nousi hieman ja oli tällöin 

11,67. (Morningstar.) 

Vuonna 2008 näiden kahden vertailun kohteena olevien rahastojen kokonaistuottojen 

välinen erotus oli -5,67. Premium 30 -rahaston kokonaistuotot eivät olleet yhtä paljon 

miinuksella kuin Kompassi 25:n vastaavat. Vuonna 2009 erotus oli 5,72. Kompassi 25 

-rahasto pärjäsi vuonna 2008 kokonaistuotoiltaan huonommin kuin Premium 30, 

mutta vuonna 2009 sen kokonaistuotot olivat korkeammat kuin Premium 30 -rahas-

tolla.  

9.5 Vaikutukset Kompassi 50 -rahastoon 

Kompassi 50 -rahaston tuotto laski hieman vuoden 2007 helmikuussa, jolloin se oli 

99.73 (kuva 9). Tämän jälkeen tuotto nousi ja oli korkeimmillaan tarkasteltavana aika-

välinä 104.67. Lokakuun lopussa vuonna 2007 rahaston tuotto alkoi vähitellen laskea. 

Uuden nousun rahaston tuotto saavutti toukokuussa 2008, jolloin se oli 96.75. Loka-

kuussa 2008 rahaston tuotto kääntyi jyrkkään laskuun. Alimmillaan rahaston tuotto oli 

helmikuussa 2009, jolloin se oli vain 72.00. Tästä lähtien rahaston tuotto on ollut ta-

saisessa nousussa. (Danske Invest.) 

Kompassi 50 -rahastossa noin puolet sen varoista on sijoitettuna osakepohjaisiin sijoi-

tuksiin. Osakekurssien laskiessa tämän rahaston arvo laskee. Tarkasteltavan ajanjak-

son aikana Kompassi 50 -rahaston kokonaistuotto jäi miinukselle ollen suuruudeltaan 

-6,91 %. Myös keskimääräinen vuosituotto oli myös negatiivinen, -2,42 %. (Danske 

Invest.) 
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Kuva 9. Kompassi 50 -rahaston tuotto ajanjaksolta 31.01.2007–31.12.2009 (Danske 

Invest) 

Kompassi 50 -rahaston volatiliteetti vuonna 2007 oli 7,54. Seuraavana vuonna se oli 

15,05. Vuonna 2009 volatiliteetti laski hieman ja oli 11,17. (Danske Invest.) 

Kompassi 50 -rahaston kokonaistuotto vuonna 2008 oli -26,10. Vuonna 2009 vastaava 

oli 25,02. (Morningstar.) Nordean tarjoama Säästö 50 -rahasto on yhdistelmärahasto, 

joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin ja on sisällöltään suhteellisen 

sama kuin Kompassi 50 (Nordea). Säästö 50 -rahaston kokonaistuotto vuonna 2008 oli 

-23,91 ja vuonna 2009 se oli 23,61 (Morningstar). 

Kompassi 50 -rahaston ja Säästö 50 -yhdistelmärahaston kokonaistuottojen välinen 

erotus vuonna 2008 oli 2,19, joka oli melko vähäinen. Vuotta myöhemmin kokonais-

tuottojen välinen erotus oli 1,41. Tästä vertailusta saadut tulokset osoittavat, että nämä 

kaksi rahastoa kulkivat kokonaistuotoissaan samansuuntaisesti eli niissä ei ollut ha-

vaittavissa suuria eroavaisuuksia. 

9.6 Vaikutukset Kompassi 75 -rahastoon 

Ensimmäisen kerran Kompassi 75 -rahaston tuotto tarkasteltavan ajanjakson aikana 

oli arvoltaan alle 100.00 helmikuussa 2007, jolloin se oli 99.07 (kuva 10). Korkeim-

millaan ajanjakson aikana rahaston tuotto oli toukokuussa 2007, jolloin sen arvo oli 

106.67. Pian rahaston tuotto kääntyi uuteen laskuun ja saman vuoden marraskuussa se 

oli jälleen arvoltaan alle 100.00. Rahaston tuotto on pääpiirteittäin ollut laskuvetoista 

vuoden 2007 lokakuusta vuoden 2009 helmikuuhun saakka. (Danske Invest.) 
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Rahaston arvo oli alimmillaan helmikuussa 2009, jolloin se oli 59.85. Tarkasteltavan 

ajanjakson lopulla rahasto on tehnyt tasaiseen tahtiin positiivista tulosta. Kompassi 75 

-rahastossa yli puolet toimialasta on osakesijoituksia ja yhdistelmärahastoja, mikä te-

kee kyseisestä rahastosta toiseksi riskisemmän sijoituskohteen tutkittavina olevista rat-

kaisurahastoista. Rahaston kokonaistuotto ajanjaksolta oli -15,81 % ja keskimääräinen 

vuosituotto -5,73 %.  

 

Kuva 10. Kompassi 75 -rahaston tuotto ajanjaksolta 31.01.2007–31.12.2009 (Danske 

Invest)  

Rahaston volatiliteetti vuonna 2007 oli 11,52. Vuonna 2008 se oli 23,85 ja vuotta 

myöhemmin 16,24. (Danske Invest.) 

Vuonna 2008 Kompassi 75:n kokonaistuotto oli -37,11 ja vuotta myöhemmin 34,06 

(Morningstar). Ensimmäisenä vertailun kohteena oleva Ålandsbankenin Premium 70 -

yhdistelmärahasto on sisällöltään suhteellisen sama kuin Kompassi 75. Premium 70 

sijoittaa nimensä mukaisesti varoista 70 % osakkeisiin ja loput 30 % korkopohjaisiin 

arvopapereihin, jotka tuottavat korkoa (Ålandsbanken). Kyseisen yhdistelmärahaston 

kokonaistuotto vuonna 2008 oli -28,91 ja vuonna 2009 se oli 27,15 (Morningstar). 

Myös Osuuspankki tarjoaa asiakkailleen samantyylisen rahastovaihtoehdon kuin 

Kompassi 75. Toisena vertailtavana rahastona on Osuuspankin OP-Rohkea-yhdistel-

märahasto, joka sijoittaa suurimman osan varoista eli 80 % korkomarkkinoille ja 20 % 

korkoinstrumentteihin (Osuuspankki). Rahaston kokonaistuotto vuonna 2008 oli -

37,04 ja vuotta myöhemmin se oli 25,99 (Morningstar). 



43 

 

 

Ålandsbankenin Premium 70 -rahastolla oli vuonna 2008 merkittävästi parempi koko-

naistuotto kuin Kompassi 75 -rahastolla. Näiden kahden rahaston kokonaistuottojen 

erotus oli Premium 70:n hyväksi -8,20. Vuonna 2009 erotus oli 6,91 ja tällä kertaa pa-

remmat kokonaistuotot olivat Kompassi 75 -rahastolla. 

Toisena vertailun kohteena oleva Osuuspankin tarjoama OP-Rohkea-rahasto puoles-

taan selvisi vuodesta 2008 hiukan paremmin kuin Kompassi 75. OP-Rohkean ja Kom-

passi 75 -rahaston kokonaistuottojen välinen erotus oli vain -0,07. Vuotta myöhemmin 

rahastojen välinen erotus oli 8,07, jolloin Kompassi 75 -rahasto onnistui saavuttamaan 

paremman kokonaistuoton sijoitetuille varoilleen. 

Vertailusta saatujen tulosten perusteella voi todeta, että Kompassi 75 selvisi vuodesta 

2008 kokonaistuotollaan huonommin kuin toiset rahastot. Vuonna 2009 sen kokonais-

tuotto oli parempi kuin kahdella vertailtavana rahastolla. Näitä erotuksia voi selittää 

esimerkiksi sen hetkinen sijoituspolitiikka ja salkunhoitajien omat valinnat. 

9.7 Vaikutukset Kompassi Osake -rahastoon 

Kompassi Osake -rahaston tuotto on ollut muihin tutkimuksen kohteena olleisiin ra-

hastoihin verrattuna epätasaisinta. Kyseisen rahaston kokonaistuotto vuosien 2007–

2009 aikana oli -23,49 % ja keskimääräinen vuosituotto -8,77 %. (Kuva 11). 

Vuoden 2007 alku oli melko samanlainen kuin Kompassi 75 -rahaston tuotto. Kor-

keimmillaan rahaston tuotto saavutti 108.43 rajan saman vuoden toukokuussa. Tämän 

jälkeen tuotto kääntyi pieneen laskuun. Saman vuoden marraskuussa rahaston tuotto 

oli 99.44. Tämän jälkeen tarkasteltavan ajanjakson aikana rahaston tuotto ei noussut 

yli 100.00. (Danske Invest.) 

Osakekurssien lasku vaikutti merkittävästi Kompassi Osake -rahaston arvoon, sillä 

suurin osa rahaston sisältämistä sijoituskohteista olivat osakepohjaisia. Osakekurssit 

heilahtelivat useita kymmeniä prosentteja, eikä osakkeiden tulevasta tuotosta voitu fi-

nanssikriisin aikana päätellä juuri mitään, sillä talouden toiminta oli hyvin epävarmaa. 

Elokuussa 2008 rahaston tuotto oli 81.86, jonka jälkeen alkoi jyrkkä alamäki. Alim-

millaan rahaston tuotto oli vuoden 2009 helmikuussa, jolloin se oli 50.75. Tämän jyr-
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kän laskun jälkeen rahaston tuotto on pikkuhiljaa kohonnut, ottamatta huomioon muu-

tamia pieniä laskuja. Rahaston arvo ei kuitenkaan ajanjakson aikana ylittänyt enää 

100.00 pisteen rajaa. (Danske Invest.) 

 

Kuva 11. Kompassi Osake -rahaston tuotto ajanjaksolta 31.01.2007–31.12.2009 

(Danske Invest)  

Kompassi Osakkeen volatiliteetti on ollut jokaisena tarkasteltavana olevan ajanjakson 

aikana muita ratkaisurahastoja korkeampi. Vuonna 2007 sen volatiliteetti oli 14,63. 

Seuraavana vuonna se oli 30,79, mikä on huomattavan korkea arvo. Tämä volatilitee-

tin arvo on korkein, mitä ratkaisurahastoilla on vuosien 2007–2009 aikana ollut. Kom-

passi Osake -rahaston volatiliteetti vuonna 2009 oli 20,89. (Danske Invest.) 

Kompassi Osakkeen kokonaistuotto vuonna 2008 oli -45,84 ja vuonna 2009 se oli 

41,89 (Morningstar). Aktian tarjoama Aktia Capital on sisällöltään samankaltainen 

kuin Kompassi Osake. Aktia Capital on osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin sijoit-

tavaan rahastoon (Aktia). Aktia Capitalin kokonaistuotto vuodelta 2008 oli -46,53 ja 

vuotta myöhemmin se oli 55,57 (Morningstar).  

Vuonna 2008 Kompassi Osakkeen ja Aktia Capitalin kokonaistuottojen välinen erotus 

oli vain -0,69. Vuotta myöhemmin eli vuonna 2009 rahastojen kokonaistuottojen ero-

tus oli 13,68. Tulokset osoittavat, että Kompassi Osake rahasto selvisi vuodesta 2008 

vain hieman paremmin kuin Aktia Capital ja niiden kokonaistuottojen välinen erotus 

oli todella pieni. Puolestaan taas vuonna 2009 näiden kahden rahastojen kokonaistuot-

tojen välinen erotus oli merkittävä ja Aktia Capitalin kokonaistuotot olivat huomatta-

vasti suuremmat kuin Kompassi Osakkeella. 
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10 YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten finanssikriisi vuosien 2007–2009 aikana 

vaikutti Danske Bankin ratkaisurahastoihin. Tutkittavien rahastojen sisällöt ovat eri-

laisia, joten niissä tapahtuneet muutokset eivät olleet keskenään samanlaisia. Rahas-

toissa tapahtuneet arvonmuutokset osoittautuivat yllättävimmiksi, kuin olin itse alun 

perin osannut odottaa. 

Pyrin tässä opinnäytetyössä antamaan lukijalle monipuolisen yleiskuvan rahastosijoit-

tamisen hyödyistä ja riskeistä sekä myös niistä tekijöistä, jotka olisi hyvä ottaa huomi-

oon. Omasta mielestäni olen onnistunut tavoitteissani hyvin ja toivon, että opinnäyte-

työni lukija on saanut hyödyllistä informaatiota ja halua tutustua aiheeseen syvälli-

semmin tai jopa ryhtyä rahastosijoittajaksi. 

Halusin käyttää tutkimuksessani luotettavia ja ajankohtaisia lähteitä mahdollisimman 

monipuolisesti. Lisäsin tutkimukseeni kuvia helpottamaan lukijan ymmärrystä käsitel-

tävästä asiasta. Pyrin myös antamaan mahdollisimman ajantasaista tilastotietoa ylei-

sesti rahastosijoittamisesta sekä Suomessa että muualla maailmassa. 

Kvalitatiivinen tutkimusosio koostui yhden säästämis- ja sijoitusasiantuntijan haastat-

telusta. Haastattelu ei pelkästään riitä todentamaan tutkimuksen luotettavuutta, joten 

etsin haastattelun tueksi myös muita lähteitä. Kvantitatiivinen aineisto koostui numee-

risesta datasta, jota oli saatavilla pääosin Danske Bankin omilta verkkosivuilta. 

Opin itse opinnäytetyötä tehdessäni paljon uusia asioita rahastosijoittamisesta ja fi-

nanssikriisistä. Opinnäytetyössä haastavinta oli analysoida syitä rahastoissa tapahtu-

viin arvonmuutoksiin, sillä talouden toiminnan ymmärtäminen on monimutkaista ja 

syy-seuraussuhteiden eli kausaliteettien toteaminen ei ole aina yksinkertaista.  

Finanssikriisin haitallisilta vaikutuksilta ei ollut mahdollista suojautua, sillä ne ulottui-

vat laajalti koko talouden toimintaan. Sijoittajista suurin osa käyttäytyi kriisin aikaan 

samalla tavalla eli kaikki halusivat myydä ja kukaan ei halunnut ostaa sijoituskohteita 

talouden ollessa laskusuunnassa. Finanssikriisi vaikutti tarkasteltavana olevista rat-

kaisurahastoista eniten Kompassi Osake -rahastoon, sillä kyseinen rahasto sisältää 

enemmän osakepohjaisia sijoituksia kuin muut rahastot. Vähiten finanssikriisi puoles-
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taan vaikutti Kompassi Korko -rahastoon, koska kyseinen rahasto sisältää vähiten osa-

kepohjaisia sijoituksia ja sen voidaan näin ollen katsoa olevan Danske Bankin rat-

kaisurahastoista vähiten riskisin rahasto verrattuna muihin ratkaisurahastoihin. Kom-

passi Korko -rahaston volatiliteetti oli vuosien 2007–2009 aikana pienin ja se myös 

vaihteli vähiten kyseisen ajanjakson aikana. Kompassi Osakkeen volatiliteetti oli puo-

lestaan näistä viidestä rahastoista suurin ja se myös vaihteli eniten.  

Rahastoihin sijoittaminen on mielenkiintoista ja antoisaa puuhaa. Sijoittajan kannattaa 

perehtyä rahoitusmarkkinoihin ja -instrumentteihin sekä tunnistaa yleiset sudenkuopat 

ja harhaoletukset, joita sijoittamiseen liittyy. Talouden toiminnan aktiivinen seuraami-

nen ja finanssikriisin vaikutusten ennakoiminen voi olla haastavaa, mutta suurilta ra-

hallisilta tappioilta on kuitenkin mahdollista välttyä. Jotta sijoittaja pystyy edes jonkin 

verran välttymään finanssikriisin negatiivisilta vaikutuksilta, hänen tulisi tiedostaa ne 

ajanjaksot, jolloin sijoituskohteita ei kannata myydä ja milloin on puolestaan sopiva 

aika myynnille. Sijoittajan kannattaa myös tarkastella sijoituskohteiden sisältöjä ja 

ymmärtää niiden alttiudet mahdollisille riskeille. Esimerkiksi osakesijoitus on korko-

sijoitusta riskisempi sijoitusvaihtoehto ja eri rahastoissa näiden suhde toisiinsa voi 

vaihdella merkittävästi. Sijoittajan olisi hyvä perehtyä alan kirjallisuuteen syvällisem-

män käsityksen saamiseksi sijoittamisesta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Tietoa 

löytyy myös pankkien verkkosivuilta löytyvistä rahastoesitteistä.  

10.1 Muut rahasto- ja sijoitusvaihtoehdot 

Keskityin tässä tutkimuksessa pääosin vain Danske Bankin ratkaisurahastoihin, vaikka 

kyseinen pankki tarjoaa muiden pankkien ohella asiakkailleen lukuisia muita säästä-

mis- ja sijoitusvaihtoehtoja. Danske Bank tarjoaa muita rahastovaihtoehtoja, kuten esi-

merkiksi pitkän ja lyhyen koron rahastoja sekä osakerahastoja (Danske Bank). 

Rahastojen lisäksi on olemassa runsaasti muita sijoitusvaihtoehtoja, joista sijoittaja voi 

valita itselleen sopivimman. Sijoittaa voi myös esimerkiksi säästötilien, osakkeiden, 

joukkolainojen ja obligaatioiden kautta. Sijoittaja voi itse vertailla eri vaihtoehtoja 

keskenään tai ottaa yhteyttä oman pankkinsa säästämis- ja sijoittamisneuvojaan omien 

tavoitteiden määrittämiseksi, jolloin päätöksen tekeminen todennäköisesti helpottuu. 
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10.2 Mahdolliset jatkotutkimukset 

Tästä opinnäytetyön aiheesta on suhteellisen helppoa tehdä aiempaa pidemmälle me-

neviä jatkotutkimuksia. Ensimmäisenä vaihtoehtona on vertailla useamman eri pank-

kien samantyylisiä rahastoja toisiinsa ja tutkia, miten finanssikriisi vaikutti niihin vuo-

sina 2007–2009. Tämänlainen tutkimus antaa kattavamman käsityksen finanssikriisin 

vaikutuksista rahastoihin ja siitä saa selville myös, mikä pankki ja rahasto ovat selviy-

tyneet finanssikriisin vaikutuksilta parhaiten. 

Toisena vaihtoehtona on pidentää tarkasteltavana olevaa ajanjaksoa ja tutkia eri rahas-

tojen menestymistä ennen finanssikriisiä ja myös finanssikriisin jälkeen. Myös tähän 

tutkimusvaihtoehtoon voisi ottaa mukaan eri rahastoja monipuolisemman kuvan saa-

miseksi. 

Kolmantena jatkotutkimusvaihtoehtona on vertailla eri pankkien rahastoja keskenään 

ja löytää niiden joukosta rahasto, joka antaa parhaimman tuoton pitkällä aikavälillä. 

Tämän lisäksi voisi tutkia, minkälaisista instrumenteista rahasto koostuu ja minkälai-

sia instrumentteja sisältävä rahasto on kehittynyt tarkasteltavan ajanjakson aikana par-

haiten. Tämänlaiseen tutkimukseen vaikuttaa kyseisen ajanjakson taloudellinen tilanne 

ja maailman sen hetkinen poliittinen tasapaino. 
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Liite 1 

 Kysymykset haastateltavalle 

1. Mitä termi ratkaisurahasto tarkoittaa? 

 

2. Kenelle ratkaisurahasto mielestäsi sopii?  

 

3. Mikä on Danske Bankin suosituin rahasto? Mitä luulet, että minkä takia? 

 

4. Miksi sijoittaa mieluummin rahastoihin kuin osakkeisiin? 

 

5. Onko rahastojen arvojen kehityksessä ollut suuria eroja (esim. riskittömin ja riski-

sin rahasto)? 

6. Mitkä ovat rahastoihin sijoittamisen hyödyt? 

 

7. Mitkä ovat osakkeita sisältävien rahastojen riskit?  

 

8. Mitkä ovat rahastojen riskimittarit? Millä rahastojen riskiä voidaan mitata? 

 

9. Miten ratkaisurahastojen pääomat ovat jakautuneet prosentteina? 

 

10. Suojaako Talletussuojarahasto myös rahastoja vai ainoastaan tilejä? 


