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1 Johdanto
Kuluttajien varallisuus on kasvanut 2000-luvulla, mikä näkyy muun muassa
kuluttajien tileillä ja sijoitusvarallisuudessa. Kuluttajilla jää useasti
lainanmaksujen ja muiden elämisen kustannuksien lisäksi varallisuutta
erityisesti käyttö- ja säästötileille. Euroopassa ohjauskorkojen ollessa hyvinkin
alhaalla ovat tilien korot lähellä nollaa prosenttia.
Kuluttajien edun mukaista ei ole siis nykyään säästää varallisuutta tileille,
vaan jokaisen tulisi tarkastella mahdollisia ja sopivia sijoitusvaihtoehtoja.
Sijoitusvaihtoehtojen läpikäynnissä kuluttaja käy läpi ostopäätösprosessia
samalla tavalla kuin kenkien tai vaatteiden ostamisessa. Tuotteita vertaillaan
esimerkiksi hinnan, laadun, riskin ja asiantuntijuuden mukaan.
Asiantuntijuus on hyvin merkittävässä roolissa sijoitustuotteiden läpikäynnissä,
koska kuluttajat itse omaavat harvoin suurta tietotaitoa asiasta tai eivät ole
kokeneita sijoittajia. Opinnäytetyössä halutaan tutkia asiantuntijan eli
sijoitusneuvojan vaikutusta kuluttajan ostopäätösprosessiin ja saada selville,
miten vaikuttava tekijä sijoitusneuvoja on kuluttajalle. Sijoitusneuvojan
vaikutusta kuluttajan päätökseen ei ole aikaisemmin tutkittu, ja tutkimus antaa
päivittynyttä tietoa kuluttajien sijoittamiseen liittyvästä tieto- ja
kokemustasosta.
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2 Tutkimusasetelma
Tutkimuksen tausta ja aikaisemmat tutkimukset
Olemme molemmat henkilökohtaisesti kiinnostuneita sijoittamisesta ja
olemme työharjoittelussa päässeet tekemään työtä sijoittamisen parissa.
Työssä olemme huomanneet, miten kirjavaa on tietämystaso sijoittamisesta
sekä riskin ja tuoton suhteesta. Ihmisillä on toisen tai kolmannen käden tietoa
ja kokemuksia eri sijoittamisen muodoista. Tutkimuksen kohteena onkin
sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätöksen tekoon.
Vuonna 2014 tehty tutkimus Ruoveden Osuuspankin henkilöasiakkaille osoitti,
että henkilöasiakkaat arvioivat oman sijoitustietämyksensä keskimäärin
kohtuullisen heikoksi. Kyseisen tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat kuitenkin
kiinnostuneita sijoittamisesta. (Pirttijärvi 2014, 2.)
Vuonna 2014 Pankkikonserni Nordean toteuttaman sijoittajatutkimuksen
mukaan suomalainen sijoittaja on tavallinen kansalainen, joka on usein
toimihenkilö tai eläkeläinen. Näiden sijoittajien tavoitteena on säästää pahan
päivän varalle, vaurastua sekä varautua tulevia eläkepäiviä varten.
Tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia vastanneista omistaa sijoituksia, jotka
sisältävät osakkeita, ja 70 prosenttia sijoituksista ovat rahastoissa. Tämä
antaa kuvan siitä, että suomalaiset sijoittajat eivät ainakaan ole erityisen
varovaisia, vaan ottavat hieman riskiä. (Suomalainen sijoittaja 2014.)
Syyskuussa 2013 valmistunut Suomalaiset sijoittajina -tutkimus antaa taas
toisenlaisen kuvan suomalaisesta sijoittajasta. Tutkimuksen mukaan
suomalaiset ovat ‘’melko varovaisia ja turvallisuushakuisia sijoittajia’’. Moni
suomalainen sijoittaa usein omaan asuntoon ja tyytyy siihen sijoituskohteena.
Tutkimukseen osallistuneista vastaajista osa koki tarvitsevansa enemmän
tietoa ja mahdollisesti asiantuntijan apua aloittaakseen omien varojen
sijoittamisen. (Mutanen 2013, 3.)
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Laajemmin tarkasteltuna Suomessa kotitalouksien bruttovarallisuus vuonna
2009 oli 192 000 euroa ja nettovarallisuus 157 000 euroa kotitaloutta kohden.
Nettovarallisuus on siis kasvanut 14 prosentilla vuodesta 2004. (Kotitalouksien
varallisuus 2011.) Suomen Pankin laatimaan korkotilastoon (Korot 2015)
viitaten voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että kotitalouksien ei ole
järkevää pitää varoja pelkästään käyttötileillä tai säästää säästötileille.
Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tulisi hyödyntää enemmän.

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset
Tällä tutkimuksella halutaan selvittää, mikä on sijoitusneuvojan vaikutus
kuluttajan tekemään sijoituspäätökseen. Tutkimus tarjoaa myös ajantasaista
tietoa siitä, miten sijoitusneuvojan suositukset vaikuttavat
sijoittamispäätökseen. Tutkimustuloksien avulla voidaan tarkentaa, kuinka
merkittävä rooli sijoitusneuvojalla on kuluttajan sijoituspäätöksen tekemisessä.
Tutkimuksella haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin:
-

Mikä on kuluttajien tietotaso sijoittamisesta ja mielenkiinto sijoittamista
kohtaan?

-

Mistä sijoitusinstrumenteista vastaajilla on kokemusta?

-

Vaikuttavatko sijoitusneuvojan suositukset sijoitustuotteista kuluttajan
sijoituspäätökseen?

Tutkimuksen kohderyhmäksi määritetään 18–70-vuotias OP Keski-Suomen
OP-Sijoituspalveluasiakas. Rajaamme tutkimuksen koskemaan täysi-ikäisiä,
koska alaikäinen on lain mukaan vajaavaltainen, jolloin hänen edunvalvojansa
vastaavat ja päättävät alaikäisen taloudellisista asioista (B 1.4.1999/442, 1.
luku 2–3 §).

2.2 Tutkimusmenetelmät
Tutkimus toteutetaan objektiivisena kvantitatiivisena eli määrällisenä
tutkimuksena, jossa käsitellään kyselylomakkeiden avulla saatu aineisto
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tilastollisin menetelmin (Vilkka 2007, 13–14). Kvantitatiivisen ongelman
lähtökohtana on tunnistaa ilmiö, minkä pohjalta voidaan toteuttaa
tutkimuslomake (Kananen 2010, 74). Kvantitatiivinen tutkimus mahdollistaa
suuren vastausmäärän keräämisen ja yleisen mielipiteen muodostamisen
tutkittavista aiheista kohderyhmän sisällä. (Kananen 2010, 74 – 76.)
Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleistämään tietämällä, mitä mitataan ja miten.
Mittarit ovat määrällisiä, jolloin niillä pyritään saamaan selville, miten jokin
tekijä vaikuttaa toiseen tekijään. Kvantitatiivinen tutkimus kuitenkin edellyttää
riittävän määrän vastauksia, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina ja jotta
niitä voidaan soveltaa koskettamaan perusjoukkoa. (Kananen 2011, 17–18.)
Tutkimuslomakkeessa jokaiselta kyselyyn vastaavalta kysytään samat asiat
samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Tutkimuksen toteuttamisessa tulee
huomioida ajoitus, kuten vuodenaika. (Vilkka 2007, 28.) Tutkimuslomake
toteutettiin nimettömänä sähköisesti internetissä syksyllä 2015, jolloin suurin
osa mahdollisista vastaajista on jo palannut kesälomiltaan.
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysymyksien avulla kerätään tarvittava tieto.
Kysymykset voivat olla kvantitatiivisessa tutkimuksessa joko avoimia tai
sisältää valmiita vaihtoehtoja, jolloin niitä kutsutaan strukturoiduiksi
kysymyksiksi. Tutkimuksen kysymysasettelun tulee olla selkokielinen niin, että
jokainen vastaaja ymmärtää kysymyksen samalla tavalla. (Kananen 2011,
30.)
Avoimessa kysymyksessä kysymys voi olla täysin rajaamaton. Avoimen
kysymyksen kohdalla kysymyksen tarkoitus määrittää sen, kuinka tarkasti
kysymys tulee rajata. Huonosti rajatun avoimen kysymyksen riskinä on se,
että kysymys voi tuottaa vastauksia, jotka eivät ole tutkimusongelman
kannalta hyödyllisiä. Avointen kysymysten haittapuolena on niiden työläs
käsittely, mutta ne voivat tuottaa tietoa, jota strukturoidulla kysymyksellä ei ole
mahdollista saada. (Kananen 2011, 30–31.) Strukturoidut kysymykset
sisältävät valmiita vastausvaihtoehtoja. Strukturoitujen kysymysten käsittelyä
helpottaa yleisesti käytössä oleva vastausvaihtoehtojen numerointi.
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Strukturoituja kysymyksiä ovat vaihtoehto- ja asteikkokysymykset. (Kananen
2011, 31.)
Asteikkokysymyksissä voidaan käyttää erilaisia asteikoita. Tähän
tutkimukseen valikoitui semanttinen differentiaali. Semanttinen differentiaali menetelmässä käytetään vastakkaisia adjektiiveja, kuten: hyvä–huono.
Vastaajaa pyydetään valitsemaan piste ääripäiden väliltä. Asteikot voivat olla
7- tai 5-portaisia. (Kananen 2011, 32.)
Aineiston analysointimenetelmä
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään suoria jakaumia, ristiintaulukointia
ja mielipidekysymysten tulkintaa kyselyiden analysoinnissa. Suora jakauma
tarkastelee yksittäisten kysymysten vastausten jakautumista valittujen
vaihtoehtojen välille. Ristiintaulukointi on yksinkertaisin kvantitatiivisen
tutkimuksen tulkintakeino, jonka avulla tarkastellaan kahta eri muuttajaa
samanaikaisesti. Ristiintaulukoinnilla voidaan tulkita eroja muuttujien kesken
tai säännönmukaisuuksia, joiden avulla luodaan päätelmät tässä
tutkimuksessa. (Kananen 2010, 103–114.)
Tutkimuksen luotettavuus
Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin ja
validiteetin avulla. Reliabiliteetti käsittelee tutkimustulosten pysyvyyttä. Tämä
tarkoittaa sitä, että jos tutkimus tehtäisiin uudelleen, saataisiin samat tulokset.
(Kananen 2010, 128–129.) Tämän tutkimuksen reliabiliteetti voidaan todeta,
koska tutkimus voidaan toistaa. Uusintamittaus ei kuitenkaan takaa
reliabiliteettia, koska tutkimuksen ilmiö voi muuttua ajan kuluessa. Lisäksi
äänestyskäyttäytyminen saattaa muuttua tämän tutkimuksen kysymyksien
johdosta seuraavaa tutkimusta ajatellen. (Kananen 2010, 128–129.)
Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, mitataanko oikeata asiaa.
Tutkimuksen validiteetti varmistetaan käyttämällä tutkimuksessa oikeaa
tutkimusmenetelmää, oikeaa mittaria ja mittaamalla mittarien avulla oikeita
asioita. (Kananen 2011, 121–122.) Tutkimuksessa kysytään suorilla
kysymyksillä tutkimusongelmaa ja selvitetään sekä tarkennetaan
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tutkimusongelman tilannetta kartoittavilla kysymyksillä. Tulosten analysointiin
on käytetty suoria ja ristiintaulukointia.

3 Kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
Kuluttajan ostoprosessiin ja lopulliseen ostopäätökseen vaikuttavat kuluttajan
demografiset, psykologiset, sosiaaliset ja tilannetekijät. Näiden tekijöiden
lisäksi tuotteiden markkinoinnilla on merkitystä lopputulokselle. (Kotler 2004,
256.) Kuluttajan ostoprosessin vaiheet voidaan kuvata seuraavalla kuviolla:

Kuvio 1. Kuluttajan ostopäätöksen tekeminen (Kotler 2009, 247)
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3.1 Tarpeen tunnistaminen
Kuluttajan ostopäätösprosessi muodostuu viidestä eri vaiheesta.
Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu kuluttajan tarpeen tunnistaminen.
Kuluttaja huomaa tarvitsevansa jotain havaitun ongelman ratkaisuun. Havaittu
ongelma voi perustua tarpeeseen tai haluun saada ongelma tai tarve
ratkaistua. Tässä vaiheessa kuluttaja voi päätyä tekemään jo lopullisen
ostopäätöksen perustuen aikaisempiin kokemuksiin, mutta aivan uusissa
tilanteissa kuluttaja etenee seuraavaan vaiheeseen. (Kotler 2004, 279–281.)
Kuluttajalla voi olla monia eri tarpeita, mutta vain osa niistä aktivoituu niin, että
kuluttaja pyrkii tyydyttämään tarpeen. Tarpeet jakaantuvat kuluttajan
tunneperäisiin tai järkiperäisiin tarpeisiin. Tunneperäisiin tarpeisiin vaikuttavat
kuluttajan sosiaaliset tarpeet, kuten halu olla pidetty tai arvostettu.
Järkiperäisiin tarpeisiin vaikuttavat muun muassa kuluttajan fysiologiset
tarpeet, jotka ovat ihmisen perustarpeisiin vaikuttavia tarpeita. Järkiperäisiä
tarpeita ovat esimerkiksi nälän tunne tai väsymys. (Lahtinen & Isoviita 2004,
19–20.)

3.2 Informaation etsintä
Seuraavassa ostoprosessin vaiheessa kuluttaja kerää tietoa mahdollisesti
useastakin henkilökohtaisesta, kaupallisesta, kokemusperäisestä ja julkisesta
lähteestä. Näitä lähteitä voivat esimerkiksi olla perhe, ystävät, internet, arviot,
myyjät, mainokset ja lehdet. Informaation kerääminen voi perustua kuluttajan
aktiiviseen tiedon keräämiseen tai kuluttaja voi olla vain
vastaanottavaisemmassa roolissa, jolloin tieto tulee eri kanavista. (Kotler
2009, 247–248.)
Jokaisen kerätyn tiedon alkuperä vaikuttaa eri tavalla kuluttajan
ostopäätökseen. Mainokset yleensä antavat tietoa, kun taas henkilökohtaiset
tiedon lähteet antavat mahdollisuuden vertailevaan ja kokemusperäiseen
tietoon. (Kotler 2009, 247–248.)
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3.3 Vaihtoehtojen vertailu
Kerätyn tiedon perusteella kuluttaja etenee seuraavan ostoprosessin
vaiheeseen eli vaihtoehtojen arviointiin. Vaihtoehtojen arviointiprosesseja on
useampia riippuen tarpeesta, mutta arviointi perustuu yleensä kuluttajan
tietoiseen toimintaan. Tuotteilla ja tarpeilla voi olla erilaisia ominaisuuksia, joita
kuluttaja käy läpi tarpeen tai tuotteen tarjoajien kesken. Vaihtoehdoista
karsiintuvat jäljelle ne tuotteet, joiden kuluttaja uskoo tyydyttävän parhaiten
tarpeensa. (Kotler 2009, 249.)
Vaihtoehtojen vertailussa vaikuttavat vahvasti kuluttajan uskomukset ja
asenteet. Molemmat näistä voivat vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti
vaihtoehtoihin. Jokaisella kuluttajalla on asenteita lähestulkoon jokaiseen
asiaan, kuten esimerkiksi uskonnosta ruokaan. Asenteet luovat kuluttajalle
perusteen käyttäytyä tietyllä tavalla, ja niitä on vaikea lähteä muuttamaan.
Tämän takia yritykset pyrkivät pikemminkin muuttamaan tuotetta ja mainontaa
vastaamaan mahdollisimman paljon kuluttajien asenteita. (Kotler 2009, 249.)
Kotlerin (2009, 250) mukaan vaihtoehtojen vertailussa kuluttaja huomioi myös
vaihtoehdoissa niiden odotusarvon, jonka mukaan vaihtoehto täyttää heidän
tarpeensa. Odotusarvoon vaikuttavat kuluttajan uskomukset vaihtoehdoista ja
niiden sisällöstä. Kuluttajilla voi olla erilaisia odotuksia vaadittavista
ominaisuuksista, jolloin jokainen kuluttaja ei välttämättä valitse samaa
vaihtoehtoa kuin toinen kuluttaja valitsisi.

3.4 Ostopäätös
Vaihtoehtojen varmistuessa kuluttaja tekee valinnan ja lopullisen
ostopäätöksen. Ostopäätöksen tekoon ei ole yhtä tiettyä reittiä jokaiselle
kuluttajalle, vaan ne voivat vaihdella viiden toissijaisen päätöksen pohjalta:
brändin, jakajan, määrän, ajan ja maksutavan mukaan. Kuluttaja vertailee
vaihtoehtoja niin, että hyvät ja huonot ominaisuudet kompensoivat toisensa.
(Kotler 2009, 251–252.)
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Kuluttajan tekemä ostopäätös voi perustua myös ei-korvaaviin ominaisuuksiin,
jolloin ominaisuuksia ei tarkastella kokonaisuutena, vaan jokin tietty
ominaisuus on päätöksenteon kannalta merkittävin kuluttajalle. Ei-korvaavat
päätökset voivat perustua tuotteen ominaisuuksien minimivaatimuksien
täyttymiseen tai pelkästään tuotteen brändiin. (Kotler 2009, 251–252.)

3.5 Ostopäätöksen jälkeinen käyttäytyminen
Ostopäätöksen jälkeen kuluttaja arvioi tyytyväisyyttään tai tyytymättömyyttään
tuotteeseen ja tekee mahdollisia muutoksia riippuen tilanteesta (Kotler 2004,
281–287). Kuluttaja käyttää käytännössä samoja arvioinnin kriteerejä kuin
vaihtoehtojen vertailuprosessin aikana mitatakseen tyytyväisyyttä tekemäänsä
ratkaisuun. Kuluttajan asenteet ja uskomukset saattavat muuttua negatiivisesti
tämän vaiheen aikana, jolloin kuluttaja voi päätyä tekemään uudelleen
vaihtoehtojen vertailua ja sitä kautta uuteen ostopäätökseen. Jos kuluttaja
toteaa olevansa tyytyväinen, voivat ostopäätökset päätyä jatkossa samaan
ratkaisuun kuin jo tehty ratkaisu. (Kotler 2009, 253–254.)
Molemmissa tilanteissa kuluttajan ollessa tyytyväinen tai tyytymätön kuluttaja
jakaa tietoaan kokemuksistaan muille kuluttajille. Kokeneen kuluttajan tieto
vaikuttaa aina jatkossa muiden kuluttajien ostoprosessiin positiivisella tai
negatiivisella tavalla. (Kotler 2009, 253–254.)

4 Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät
sijoitusinstrumenteissa
Kuluttajan sijoitusinstrumenttien valintaan vaikuttaa kymmenen tekijää. Näin
ollen yhtä ja tiettyä sijoitusratkaisua ei voida soveltaa jokaiseen kuluttajaan,
vaan kymmenen tekijän avulla tulisi löytää paras ratkaisu. (Sijoittajan
kymmenen käskyä 2015.)
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Sijoittamisen tavoite ja elämäntilanne
Kuluttajan sijoittamisen tavoitteena voi olla eläkkeelle tai pahan päivän varalle
varautuminen, talon hankinta, auto tai lomamatka. Tavoite vaihtelee kuluttajan
elämäntilanteen mukaan. Tavoitteen perusteella voidaan muodostaa
paremmin sijoitussuunnitelma, jossa huomioidaan seuraavat tekijät.
(Sijoittajan kymmenen käskyä 2015.)
Allokaatio
Kuluttajan tulisi huomioida sijoitusvarallisuuden allokaatio eli varojen
jakaminen eri omaisuuslajeihin. Omaisuuslajeja voivat olla osakkeet,
korkoinstrumentit ja muu varallisuus, kuten kiinteistöt, metsät, kulta ja
käteinen. Allokaatiosuunnitelmalla voidaan pienentää sijoituksiin ja
varallisuuteen liittyvää riskiä. (Allokaation merkitys 2015.)
Tuotto ja riskit
Allokaatiolla pyritään löytämään kuluttajalle sopiva tuotto ja riski. Perusperiaate sijoittamisessa on, että ilman riskiä ei ole tuottoakaan. Jokaiseen
sijoitusinstrumenttiin liittyy siis jonkinlainen riski. Osakkeissa on suurempi
pitkän aikavälin tuotto-odotus mutta myös suurempi riski menettää osa tai
koko osakkeisiin sijoitettu omaisuus. Korkoinstrumenteissa on maltillinen tai
jopa lähes olematon riski. Korkoinstrumenteissa vähäinen riski tietenkin
heikentää kokonaistuotto-odotusta mutta vähentää ja tasaa sijoituksien
riskejä. (Allokaation merkitys 2015.)
Sijoituksien verotus ja kulut
Kuluttajan tehdessä sijoituksia tulee pakosti jossain vaiheessa vastaan
sijoitusinstrumenttien verotus. Jo ennen sijoituksien tekemistä tulisi varmistaa
sijoituskohteiden verotus, jolloin voidaan suunnitella luovutusvoittojen tai
tappioiden tehokas hyödyntäminen. Sijoitusinstrumenteilla voidaan myös
suunnitella perinnön jakamista perintöverovapaasti seuraavalle sukupolvelle,
joten jo sijoituksia tehtäessä kuluttaja voi maksimoida voitot ja hyödyt
paremmin.(Pesonen 2011, 79–81.)
Verotuksen lisäksi kuluttajan tulee huomioida sijoittamisen kustannukset.
Kustannukset muodostuvat merkintä- ja lunastuspalkkioista,
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hallinnointipalkkioista sekä mahdollisista säilytyskuluista. Kaikki nämä kulut
heikentävät sijoituksista saatavaa mahdollista tuottoa. (Sijoittajan kymmenen
käskyä 2015.)
Sijoituksien aikajänne
Sijoitusinstrumenttien riskejä pystyy pienentämään pidemmällä sijoitusajalla.
Sijoituksien aikajänne on näin ollen merkittävä tekijä kuluttajan haluaman
tavoitetuoton ja riskin vertailussa. Sijoitushorisontti vaikuttaa myös sijoituksien
allokaatioon ja sijoitusinstrumenttien valintaan. (Kallunki, Martikainen &
Niemelä 2007, 42–44.)
Sijoitettava varallisuus
Sijoittamiseen ei vaadita suurta pääomaa. Sijoitettava varallisuus voi
muodostua pienestä erästä, joka otetaan palkasta ja sijoitetaan esimerkiksi
joka kuukausi. Sijoitettava pääoma voi olla myös isompi kertaerä. Sijoitettava
pääoma luo kuitenkin joidenkin sijoitusinstrumenttien kohdalla rajoituksia.
Joissakin rahastoissa voi esimerkiksi olla minimerkintänä useampi tuhat
euroa. Pääoma luo myös rajoituksia sen suhteen, onko järkevää sijoittaa
pientä kertasijoitusta, jos sijoitukseen liittyvät kulut ovat suuret. (Kallunki ym.
2007, 255–260.)
Sijoituksien hoitaminen
Sijoittaminen ja sijoituksien hoitaminen vaatii tietyissä sijoitusinstrumenteissa
perehtyneisyyttä aihepiiriin sekä aikaa. Kaikki sijoitusinstrumentit eivät ole
kuitenkaan kovin monimutkaisia, mutta niissäkin kuluttajan tulisi tietää, kuinka
sijoitusinstrumentti toimii. (Pesonen 2011, 73–76.)
Osa kuluttajista ei halua tai ei ole kiinnostunut hoitamaan sijoituksiaan useasti
vuoden aikana. Lisäksi kokemuksen ja tietotaidon puute voi hankaloittaa
sijoittamisen aloittamista tai sen toteuttamista. Sijoitusinstrumentteja on hyvin
paljon, ja kokematon kuluttaja ei välttämättä halua tutustua niihin suuren ja
monimutkaisen informaation ja sanaston takia. Ostotilanteessa kokemattoman
kuluttajan on vaikea arvioida hänelle sopivaa tuotetta ja hänelle annettua
informaatiota, jonka perusteella tulisi tehdä ostopäätös. Tämän takia kuluttaja
saattaa tuntea ostoprosessin olevan epämiellyttävä. (Pesonen 2011, 53–54.)
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Kuluttajan tietotason ja kokemuksen mukaan vaihtelee kuluttajan tarvitsema
avun määrä sijoittamisessa ja sijoituksien hoitamisessa. Tällöin apua haetaan
tarvittaessa lähipiiristä, kirjastosta, internetistä tai sijoitusneuvojalta. (Pesonen
2011, 73–78.)
Sijoitusneuvojan tai asiantuntijan rooli
Kuluttaja voi valita vaihtoehdon, jossa luotettava asiantuntija hoitaa hänen
sijoituksiaan hänen etujensa mukaisesti. Tällöin kuluttaja suunnittelee
yhdessä asiantuntijan kanssa sijoitusstrategian ja pääsyn tavoitteeseen.
Kuluttaja kuitenkin itse vastaa kaikissa ratkaisuissa riskeistä ja mahdollisista
tappioista. (Pesonen 2011, 73–76.) Sijoitusneuvonnassa palvelu perustuu
aina luottamukseen. Asiantuntijapalvelua on kuitenkin vaikea vertailla ilman
todettua kokemusta. Vasta kokemuksen jälkeen kuluttaja voi määritellä ja
arvioida ratkaisun laatua: oliko palvelu hyvää vai huonoa ja jatkaako palvelun
käyttämistä. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 11.)
Luottamus ja riskit vaikuttavat toinen toisiinsa merkittävästi. Lisääntyvä
luottamus tai jo olemassa oleva luottamus varallisuudenhoitoon vaikuttavat
kuluttajan käyttäytymiseen. Kuluttaja muun muassa kokee vähemmän riskiä
sijoituksissa ja toimii sijoitusneuvojan tai asiantuntijan suosituksien mukaisesti.
Epäonnistumisiakin on helpompi käsitellä, jos perusluottamus on hyvällä
tasolla. (Pesonen 2011, 19.)
Kuluttajan tarvitsema apu sijoittamisessa vaihtelee kuluttajan tietotason ja
kokemuksen mukaan. Kokenut sijoittaja voi helpommin tehdä sijoituspäätöksiä
ilman asiantuntijan apua, koska kokemuksen kautta kuluttaja ymmärtää
paremmin mahdolliset riskit. Kuluttaja voi kuitenkin hakea vielä viimeistä
varmistusta päätökseensä asiantuntijalta, vaikka kuluttaja olisikin jo tehnyt
päätöksensä. Jos asiantuntijan suositus on sama kuin kuluttajan jo tekemä
päätös, saa kuluttaja varmuutta toteuttaa päätöksiään jatkossakin. Kuluttaja
voi kuitenkin vaikeimmissa päätöksissään hakea varmistusta luotettavaksi
kokemaltaan asiantuntijalta. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 8–12.)
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5 Sijoitusinstrumentit
5.1 Osakkeet
Osakeyhtiössä on osakepääoma, joka muodostuu yrityksen omistajien
yritykseen sijoittamista varoista. Osakepääomasta muodostetaan arvoltaan
yhtä suuria osuuksia eli osakkeita. Yritykseen sijoittaneet henkilöt saavat
sijoittamaansa pääomaa vastaavan määrän osakkeita. Osakkeella omistat
osan yritystä. (Opi osakkeet 2013, 17.)
Osa osakeyhtiöistä on julkisen kaupankäynnin kohteena, jolloin niiden
osakkeilla voidaan käydä kauppaa pörssissä. Yhtiötä kutsutaan myös
pörssiyhtiöiksi. Pörssiyhtiö ei ole sama asia kuin julkinen osakeyhtiö.
Osakeyhtiö voi olla julkinen osakeyhtiö, vaikka yhtiön osakkeilla ei käydä
kauppaa pörssissä. (Opi osakkeet 2013,17.)
Osakkeiden riskit
Riski tarkoittaa epävarmuutta sijoituskohteen tuotosta. Riski sisältää vaaran
sijoituksen tappiosta, mutta myös mahdollisuuden suureen tuottoon.
Osakemarkkinoilla riskejä on pääasiassa kahdenlaisia, markkinariski ja
yritysriski. Yritysriskillä tarkoitetaan yritykseen kohdistuvien uutisten ja
tulosjulkistusten vaikutusta osakkeen hintaan. Yritykseen liittyvät uutiset ja
huhut muuttavat sijoittajien käsitystä yrityksen tulevaisuudesta, mikä vaikuttaa
osakkeen hintaan markkinoilla. (Osakeopas 2015, 10.)
Markkinariski tarkoittaa osakekurssien yleistä kehityssuuntaa. Tämä tarkoittaa
tilannetta, jossa pörssissä vallitsee joko nousu- tai laskusuunta, jolloin
osakkeiden hinta kehittyy vallitsevan kehityssuunnan mukaisesti. (Pörssisäätiö
2015, 10.) Riskejä voidaan pienentää hajauttamalla eli ostamalla eri yhtiöiden
osakkeita eri toimialoilta. Tämä perustuu periaatteeseen, jossa eri toimialoilla
toimivilla yhtiöillä arvon kehitys voi olla erisuuntaista. Toisen laskiessa toinen
laskee vähemmän tai jopa nousee. (Osakeopas 2015, 11.) Ajallisella
hajauttamisella voidaan pienentää osto- tai myyntiajan vaikutusta pilkkomalla
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toimet pienempiin eriin. (Ymmärrä hajautus laajasti n.d.) Kuvio 2 pyrkii
havainnollistamaan hajautuksen merkityksen.

Kuvio 2. Hajautuksella riskiä pienemmäksi (Hajautuksen merkitys n.d.)
Osakkeiden riskin mittaaminen
Riskien mittaamiseen on kehitelty useita menetelmiä, joista yhtenä käytetään
volatiliteettia eli keskihajontaa. Volatiliteetti pyrkii kuvaamaan sijoituksen arvon
heilahtelua. Mitä suurempi volatiliteetti sijoituskohteella on, sitä
riskipitoisempana eli heilahtelevampana sitä pidetään. (Repo & Puttonen
2011, 85) Volatiliteetti on sijoittajalle tärkein riskimittari. Volatiliteetti
ilmoitetaan prosentteina. (Mitä tunnusluvut kertovat 2000.)
Toinen yleisesti käytetty tunnusluku riskin mittaamisessa on Beta. Beta kertoo,
miten yksittäinen osake reagoi osakeindeksin muutoksiin. Beta-arvon ollessa
kolme osake nousee tai laskee kolme prosenttia osakeindeksin noustessa tai
laskiessa prosentin. (Mitä tunnusluvut kertovat 2000.)
Osakkeiden tuotto
Osakkeet voivat tehdä tuottoa omistajalleen arvonnousuna ja osinkona.
Arvonnoususta myyntihetkellä saadaan myyntivoittoa ja osingoista
osinkotuottoa. Todellinen tuotto saadaan, kun tuotosta vähennetään kulut ja

17
verot, jotka osakkeen omistamisesta sekä myymisestä aiheutuvat.
(Osakeopas 2015, 5.)
Osakkeet on pitkällä aikavälillä todettu, niin suomalaisten kuin kansainvälisten
kokemuksienkin mukaan, parhaaksi sijoituskohteeksi. Osakkeen arvo voi
heilahdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti, mutta vuosien saatossa
osakkeiden arvo on noussut. Hyvin hajautetun osakesalkun pitkän ajan
tuotoksi voidaan odottaa 5–10 prosenttia. (Osakeopas 2015, 5.) Kuviossa 3
on kuvattu, miten tuottoa kertyy erilaisella vuosittaisella korolla tai
tuottoprosentilla.

Kuvio 3. Koron/tuoton sekä ajan merkitys tuoton kehittymiselle (Hämäläinen
2003, 18)
Kuviossa 4 on kuvattu Helsingin pörssin yleisindeksin kehitys ajalta
28.12.1990–24.7.2015. Kuvaajasta voidaan tulla siihen tulokseen, että
pitkäaikainen sijoittaminen on kannattavaa. Sijoittamalla kuvaajan alun
aikoihin on tähän päivään mennessä tehnyt moninkertaisen tuoton.
Sijoittamisessa on myös aina riskejä, ja mikäli on aloittanut sijoittamisen
vuosituhannen vaihteessa, ei sijoittaja ole Helsingin pörssistä saanut
sijoitukselleen tuottoa.
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Kuvio 4. Helsingin pörssin kehitys ajalta 28.1.121990−24.7.2015 (OMXH
2015)
Kuvio 5 kuvaa Frankfurtin pörssin yleiskehitystä ajalta 1.11.1990–24.7.2015.
Pitkäaikaisen sijoittamisen suhteen voimme tulla samaan johtopäätökseen
kuin Helsingin pörssin kohdalla eli siihen, että pitkäaikainen sijoittaminen on
kannattavaa. Toisin kuin Helsingin pörssissä, Frankfurtin pörssiin
vuosituhannen vaihteessa sijoittanut sijoittaja on saanut rahoilleen tuottoa.
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Kuvio 5. Frankfurtin pörssin kehitys ajalta 1.11.1990−24.7.2015 (DAX, 2015)
Kuvio 6 kuvaa S&P 500 -indeksin kehitystä. S&P seuraa Yhdysvaltain
viidensadan (500) suurimman yrityksen kehitystä. Edelleen voimme todeta
pitkäaikaisen sijoittamisen olevan kannattavaa. Toisin kuin Helsingin
pörssissä, S&P 500 on nostanut arvoaan vuosituhannen alun pudotuksen
jälkeen. Voimme tämän ja Frankfurtin esimerkin perusteella jo tulla siihen
johtopäätökseen, että hajauttaminen ajallisesti sekä eri pörssien välille on
hyvä keino pienentää riskiä.
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Kuvio 6. S&P 500 -yleisindeksin kehitys ajalta 1.1.1950−24.7.2015 (S&P 500
2015)
Edellä olevat kuviot kuvaavat maailman eri osakeindeksejä, joista käy ilmi,
että pitkällä aikavälillä osakkeet tuottavat. Lyhyen aikavälin osakkeiden tuotto
voi olla rajustikin negatiivinen, kuten vuosituhannen vaihteessa on käynyt
jokaisessa kuvioiden pörsseissä. Vain Helsingin pörssiin vuosituhannen
vaihteessa sijoittanut olisi todennäköisesti edelleen tappiolla, mutta
hajauttamalla omistuksia pörssien välille sijoittaja olisi todennäköisemmin
saanut tuottoa sijoitukselleen. Osakekursseilla näyttää olevan taipumus palata
huipputasoille ja mennä sen ylikin ajan kuluessa. Tästä syystä pitkä aika sekä
sijoitusten hajauttaminen eri pörsseihin on suositeltavaa osakesijoittamisessa.
Osakeyhtiön tehdessä voittoa yhtiö yleensä maksaa osakkeenomistajille
osinkoa. Voitolla, jota ei jaeta osinkona osakkeenomistajille, yhtiö voi tehdä
esimerkiksi investointeja. Osingon maksusta ja määrästä päättää yhtiökokous.
Yleisesti osinkoa maksetaan keväällä, pian yhtiökokouksen jälkeen.
(Osakeopas 2015, 5.)
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Osakkeiden verotus
Pörssiyhtiöiden osakkeen myyntivoittoa ja osinkoa verotetaan pääomatulona.
Osakkeenomistajille maksetuista osingoista 15 prosenttia on verovapaata ja
loput 85 prosenttia verotetaan voimassa olevan pääomatulojen veroprosentin
mukaan, joka vuonna 2015 on 30 prosenttia kolmeenkymmeneentuhanteen
(30 000) euroon asti ja sen ylittävästi osalta 33 prosenttia. Pörssin
ulkopuolella olevien eli listaamattomien yritysten osinkoverotukseen
sovelletaan eri sääntöjä. Näistä yhtiöistä saatu osinko voi olla joko ansio- tai
pääomatuloa ja osa osingosta on verotonta. (Osakeopas 2015, 8.)
Arvonnoususta saatua tuloa verotetaan vasta, kun osake on myyty.
Arvonnoususta johtuvaa myyntivoittoa kutsutaan luovutusvoitoksi.
Luovutusvoitto saadaan, kun lasketaan myyntihinnasta osakkeen todelliset
kulut eli hankintahinta sekä muut kulut. Joissain tapauksissa voidaan käyttää
myös niin sanottua hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamassa alle
10 vuotta omistettujen osakkeiden hankintameno-olettama on 20 prosenttia ja
yli 10 vuotta omistettujen 40 prosenttia. (Osakeopas 2015, 8.)

5.2 Sijoitusrahastot
Sijoitusrahasto tarkoittaa erilaisista arvopapereista koottua salkkua, jonka
omistavat siihen varojaan sijoittaneet tahot. Sijoitusrahastojen omistajia ovat
tyypillisesti yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt. Rahastoon sijoittaneiden
varat kootaan yhteen ja sijoitetaan eri arvopapereihin ja muodostetaan näin
rahasto. Rahastosta muodostetaan yhtä suuria osuuksia, joita rahastoon
sijoittaneet saavat vastineeksi sijoitetuista varoista. (Puttonen & Repo 2011,
30.) Rahastoon sijoitettuja varoja hoitaa rahastoyhtiö (Sijoitusrahasto-opas
2015, 5). Kuvio 7 havainnollistaa rahaston toimintaperiaatteen.
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Kuvio 7. Rahaston toimintaperiaate (Puttonen ym. 2011, 31)
Sijoitusrahaston säännöistä käy ilmi, millainen on rahaston sijoituspolitiikka
sekä minkä tyyppinen rahasto on. Rahaston säännöt vahvistaa
Finanssivalvonta. Rahaston sijoituspolitiikalla tarkoitetaan strategista linjausta,
joka antaa Vesa Puttosen ja Eljas Revon (Puttonen ym. 2011, 31) kirjoittaman
teoksen Miten sijoitan rahastoihin mukaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
-

Sijoitetaanko rahaston varoja osake- vai korkomarkkinoille vai
molemmille?

-

Mille maantieteelliselle alueelle rahaston varoja sijoitetaan?

-

Mikä on rahaston vertailuindeksi?

-

Jakaako rahasto tuotto-osuuksia vai ei?

-

Käyttääkö rahaston salkunhoitaja johdannaisia osana salkunhoitoa?

Finanssivalvonnan vahvistamien sääntöjen lisäksi sijoittajalle tulee tarjota
yksinkertaistettu esite luettavaksi ennen sijoituspäätöstä. Rahastoesitteestä
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käyvät ilmi riittävät tiedot rahaston historiasta ja siitä, kuka on salkunhoitaja
sekä millaisia ovat palkkiot. Rahastoesitteestä tulee myös käydä ilmi
riittävässä laajuudessa rahastoon liittyvät riskit. (Puttonen ym. 2011, 30–31.)
Sijoitusrahastolaissa on määrätty, että sijoitusrahastolla pitää olla vähintään
kahden miljoonan pääoma sekä vähintään 50 osuudenomistajaa.
Poikkeuksena kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot, joissa riittää 10
osuudenomistajaa, mikäli säännöissä on määritetty, että jokainen
osuudenomistaja on velvoitettu merkitsemään rahasto-osuuksia miljoonan
euron arvosta. Mikäli kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston
säännöissä on mainittu rahaston minimimerkintäsummaksi vähintään 500 000
euroa, voi osuuden omistajia olla vähemmän kuin kymmenen. Mikäli rahaston
vähimmäispääoma on kaksi miljoonaa euroa, muissa
erikoissijoitusrahastoissa on oltava vähintään kymmenen osuudenomistajaa.
Mikäli rahastossa on alle 50 osuudenomistajaa, on sijoittajien oltava
varakkaita yksityishenkilöitä tai ammattimaisia sijoittajia. Rahaston on
saavutettava minimivaatimukset kuuden kuukauden kuluessa rahaston
toiminnan aloittamisesta. (A 29.1.1999/48, 4.luku 27§)
Korkorahastot
Korkorahastoja on kahdentyyppisiä, lyhyen koron ja pitkän koron rahastoja.
Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa lyhyisiin eli alle vuoden mittaisiin
korkosijoituksiin, esim. valtion velkasitoumuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin
sekä yritysten yritystodistuksiin. Lyhyen koron rahastoja on olemassa kolmea
eri lajia, käteisrahastot, rahamarkkinarahastot ja muut lyhyen koron rahastot.
(Sijoitusrahasto-opas 2015, 7.)
Yli vuoden mittaisia korkosijoituksia kutsutaan pitkäaikaisiksi korkosijoituksiksi,
ja pitkän koron rahasto sijoittaa varansa näihin korkoinstrumentteihin, kuten
joukkovelkakirjalainoihin. Rahastot tekevät sijoituksia niin kotimaisiin kuin
ulkomaisiinkin kohteisiin. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 7.)
Osakerahastot
Osakerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti varansa pääosin osakkeisiin
säännöissä määritellyllä tavalla. Osakerahastoja on monta erilaista ja erottavia
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tekijöitä on monia. Tyypillisesti rahastoja voidaan jakaa sen mukaan,
sijoittaako rahasto varansa erikseen määritettyyn maanosaan, toimialaan vai
tietyntyyppisiin yhtiöihin. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 8.) Osakerahastojen
sijoituskohteiden valintakriteerit on selvitetty rahastoesitteessä (Puttonen ym.
2011, 66).
Yhdistelmärahastot
Osake- ja korkosijoituksia sisällään pitäviä rahastoja kutsutaan
yhdistelmärahastoiksi. Yhdistelmärahasto voi vaihtaa kohteiden painopistettä
markkinatilanteen ja rahaston sääntöjen mukaan. Rahaston säännöistä käyvät
myös ilmi muut yksityiskohdat, kuten vaihtelurajat sekä sijoitusten
maantieteellinen kohdistuminen. (Puttonen ym. 2011, 70.)
Indeksirahastot
Indeksirahasto sijoittaa varansa valitun osakeindeksin mukaisesti. Rahasto ei
näin ollen valitse itse sijoitettavia kohteita eikä kohteiden painotuksia, vaan
seuraa täysin valittua indeksiä. Rahaston, kuten indeksinkin, sijoituskohteet
sekä painotukset tarkistetaan muutaman kerran vuodessa. Indeksirahastossa
yhden saman liikkeellelaskijan arvopaperissa voi olla enintään 20 prosenttia
rahaston varoista, poikkeustapauksessa 35 prosenttia, mikäli se on
poikkeuksellisen markkinatilanteen vuoksi perusteltua. (Sijoitusrahasto-opas
2015, 8−9.)
Rahasto-osuusrahastot
Rahastot, jotka sijoittavat varansa toisiin rahastoihin, ovat nimeltään rahastoosuusrahastoja. Rahasto-osuusrahastojen riskin ajatellaan olevan pienempi
kuin muilla rahastoilla. Rahasto-osuurahasto saa sijoittaa yhteen rahastoon
enintään 20 prosenttia sijoitettavista varoistaan. 30 prosenttia rahaston
varoista saa olla erikoissijoitusrahastoissa, ja mikäli tästä säännöstä
poiketaan, tulee rahasto-osuusrahastosta myös erikoissijoitusrahasto.
(Sijoitusrahasto-opas 2015, 9.)
Erikoissijoitusrahastot
Erikoissijoitusrahastoilla ei ole mitään määrättyä arvoa siitä, kuinka paljon
rahasto saa sijoittaa yhteen kohteeseen rahaston varoista.
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Erikoissijoitusrahastonkin pitää hajauttaa varojaan, eli varat eivät saa olla
pelkästään yhdessä kohteessa. (Sijoitusrahasto-opas 2012, 11.) Rahaston
riskien hajautuksesta on määrätty rahaston säännöissä (Puttonen ym. 2011,
70). Yksinkertaistettuna erikoissijoitusrahasto on sijoitusrahasto, joka
poikkeaa laissa määritellystä sijoitusrahaston sijoitusrajoituksista.
Erikoissijoitusrahasto voi siis keskittää sijoituksensa vain muutamaan valittuun
kohteeseen. (Erikoissijoitusrahasto n.d.) Rahaston nimestä tulee käydä ilmi,
että rahasto on erikoissijoitusrahasto (Sijoitusrahasto-opas 2012, 11).
ETF
ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund eli pörssinoteerattu rahasto. ETFrahastoa ostamalla ostetaan osuus indeksin mukaan sijoittavasta
sijoitusportfoliosta. ETF-rahasto ei pyri päihittämään markkinaindeksiä vaan
seuraamaan valitun markkinaindeksin kehitystä. ETF-rahastolla saa laajan
hajautuksen valitulle markkinalle. ETF-rahasto on myös kustannustehokas,
sillä salkunhoito on passiivista, eli ei ole tarvetta jatkuvasti muuttaa rahaston
sijoituskohteita. ETF-rahastoilla käydään kauppaa pörssissä jokaisena
pörssipäivänä, ja rahasto-osuuksia voidaan ostaa sekä myydä pitkin päivää.
Arvonkehitys sekä osto ja myynti tapahtuvat samalla tavalla kuin osakkeissa.
Muissa rahastoissa arvo lasketaan kerran päivässä markkinoiden laskun
jälkeen, mutta ETF-rahaston arvo vaihtelee pitkin päivää markkinatilanteen
sekä kysynnän ja tarjonnan mukaan. (ETF n.d.)
Rahastojen riskit ja tuotto
”Sijoitusrahaston varoista saadaan sijoittaa enintään yksi kymmenesosa
saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin.
Enintään yksi viidesosa saadaan sijoittaa talletuksiin samassa
luottolaitoksessa.” (A 29.1.1999/48, 11.luku 73§)
Sijoitusrahastolaki edellyttää rahastolta laajaa hajautusta varoille. Tämä
tarkoittaa, että rahastolla pitää olla toiminnan edellyttämät määrät käteistä
rahaa sekä hajautusta eri arvopapereihin. Laissa sanotaan, että yli kymmentä
prosenttia ei saa sijoittaa samaan arvopaperiin ja että näitä arvopapereita saa
olla enintään 40 prosenttia rahaston varoista. Loput 60 prosenttia pitää
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sijoittaa niin, että yhdessä arvopaperissa on enintään viisi prosenttia varoista.
Tämän vaatimuksen seurauksena rahastossa on oltava aina vähintään 16:n
eri liikkeeseenlaskijan arvopapereja. (Puttonen ym. 2011, 64.)
Hajautus on tehokas tapa pienentää rahaston riskejä. Rahastojen riskejä ovat
markkina- ja yritysriski, korkoriski, markkinatilanteesta riippuen likviditeettiriski,
eli rahasto-osuuksia ei saada lunastettua aikataulussa, sekä ulkomaan
markkinoille sijoittavissa rahastoissa valuuttariski. (Sijoitusrahasto-opas 2015,
11–12.)
Rahaston tuotto perustuu rahaston sisällä olevien arvopapereiden, korkojen
tai muiden arvopapereiden arvon kehitykseen. Tämän lisäksi rahasto voi jakaa
vuosittain tuotto-osuuksia, jotka vähentävät rahaston arvoa maksetun tuottoosuuden verran. Rahasto voi jättää tuotto-osuudet kasvattamaan rahaston
arvoa, jolloin ne ovat nimeltään kasvuosuuksia. Kasvuosuudet ovat
yksityishenkilöiden merkitsemissä rahastoissa yleisempi vaihtoehto.
(Sijoitusrahasto-opas 2015, 6.)
Rahastojen verotus
Sijoitusrahastoista lunastuksen yhteydessä saatu luovutusvoitto ja rahaston
jakamat tuotto-osuudet ovat veronalaista pääomatuloa. Pääsääntöisesti
rahastoyhtiö pidättää tuotonmaksun yhteydessä veron suoraan tuotosta,
jolloin rahasto-osuuden omistajan ei tarvitse itse ilmoittaa verottajalle
luovutusvoittoja tai -tappioita. Mikäli rahastosta on olemassa kasvu- tai tuottoosuuksia, vaihdot näiden välillä ovat verovapaita. Vaihto kokonaan toiseen
rahastoon aiheuttaa veroseuraamuksia. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 23.)
Rahasto-osuuksien verotuksessa on mahdollista käyttää hankintamenoolettamaa. Tällöin yli 10 vuotta omistettujen osuuksien hankintamenoksi
oletetaan 40 prosenttia lunastushinnasta ja alle 10 vuotta omistettujen
osuuksien hankintamenoksi oletetaan 20 prosenttia. (Sijoitusrahasto-opas
2015, 23.)
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5.3 Korot ja struktuurit
Korkosijoituksia on monenlaisia, ja ne sopivat moniin tilanteisiin.
Korkosijoituksia valittaessa on tärkeää pohtia sijoitusaika sekä oma
säästötavoite ja tämän pohjalta miettiä, paljonko on valmis ottamaan riskiä.
Korkosijoituksia on tarjolla lähes riskittömistä talletuksista aina enemmän
riskejä sisältäviin joukkolainoihin. (Korko-opas 2014, 9.)
Talletukset
Talletuksella tarkoitetaan varojen talletusta erilaisille talletustileille. Perinteinen
talletuskäyttötili antaa vapauden käyttää varoja koska tahansa, ja tuotto on
sidottu yleensä pankin prime-korkoon. Tavallisesti käyttötilien marginaalit ovat
korkeita, joten tuotto jää lähelle nollaa. (Korko-opas 2014, 9.)
Määräaikaisilla sijoitustalletuksilla saadaan yleensä parempaa tuottoa, ja mitä
pidemmäksi aikaa talletus on sidottu, sitä parempaa korkoa varoille saa.
Tilityypistä riippuen varat saa käyttöönsä erääntymispäivänä, tai
tilisopimuksen mukaisesti varoja voi nostaa ennen talletuksen erääntymistä.
Ennenaikaisesta nostosta voi joutua maksamaan pankille tilisopimuksessa
määritellyn maksun. Riski talletuksen menettämiselle kokonaisuudessaan on
vakavaraisissa pankeissa hyvin pieni. Talletuksille on tavallisesti määritetty
talletussuoja, joka suomalaisilla pankeilla on 100 000 euroa. Ulkomaisten
pankkien talletussuoja määräytyy pankin kotimaan mukaan, joten on tärkeä
tietää ulkomaisen pankin vakavaraisuus sekä se, onko pankin kotimaassa
säädetty lakia talletussuojasta. (Korko-opas 2014, 9.)
Joukkolainat
Talletuksia parempaa tuottoa korkosijoituksilla voi hakea ns.
joukkovelkasijoituksella. Laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja yritys,
valtio, kunta tai yhteisö voi ottaa lainaa yleisöltä. Parhaiten
joukkovelkasijoitukset eli jvk-sijoitukset sopivat sijoittajalle, jonka sijoitusaika
on muutaman vuoden mittainen. Joukkovelkasijoituksia löytyy lähes
riskittömistä korkean luottoluokituksen omaavien valtioiden velkakirjoista
korkeariskisempiin yritysten high yield -lainoihin. (Korko-opas 2014, 10.)
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Joukkolainan ehdot käyvät ilmi lainasta tehtävässä myyntiesitteessä, jonne
lainan ottaja on määrittänyt lainaehdot. Myyntiesitteestä käy ilmi laina-ajan
pituus sekä se, mikä on korkokuponki ja miten laina maksetaan takaisin.
Korkokuponki osoittaa, mikä peruskorko lainalla on, ja usein korko on kiinteä.
Korko voi myös olla sidottu viitekorkoon tai inflaatioon. (Korko-opas 2014, 11.)
Suurin riski joukkolainasijoituksissa on luottoriski eli epävarmuus lainan
takaisinmaksusta. Tästä syystä sijoittajan tulee perehtyä siihen, minkälainen
joukkolaina on kyseessä ja mikä taho lainaa hakee. Suuririskisimpiä ovat
yritysten liikkeelle laskemat joukkolainat. Pieniriskisimpiä ovat hyvän
luottoluokituksen valtiot, joilla on oma valuutta. Näiden ajatellaan olevan
turvallisempia, koska hätätilanteessa nämä valtiot voivat painaa lisää rahaa
lainan maksamiseksi. Ennen lainan merkitsemistä sijoittajan kannattaa myös
selvittää, mikä on sijoittajan asema mahdollisessa konkurssitilanteessa.
(Korko-opas 2014, 14–15.)
Korkosijoituksien verotus
Talletukset sekä joukkolainojen tuotot ovat lähdeveron alaisia korkoja.
Lähdeveron alaisia korkotuloja ei lasketa pääomatuloiksi. Koron maksaja perii
lähdeveron koronmaksun yhteydessä. (Sijoittajan vero-opas 2015 . 12.)
Lähdevero on Suomessa vuodesta 2012 alkaen ollut 30 prosenttia (Lähdevero
n.d.)
Strukturoidut sijoitustuotteet
Nimensä mukaisesti strukturoidut sijoitustuotteet ovat yhdistelmä erilaisia
sijoitustuotteita. Strukturoituja tuotteita on monenlaisia. Toiset niistä ovat
yksinkertaisia, mutta useimmat ovat hyvin monimutkaisia ja vaativat syvää
perehtymistä asiaan. Yksi esimerkki strukturoidusta tuotteesta on indeksilaina.
(Järvinen & Parviainen 2014, 109.)
Strukturoidut sijoitustuotteet ovat yleensä määräaikaisiatalletuksia, joiden
tuoton määräävät yleensä kiinteä korko sekä mahdollinen lisäkorko. Lisäkoron
maksuun vaikuttaa strukturoituun sijoitustuotteeseen liitetyn kohde-etuuden
arvonkehitys. Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi pörssiosake. Kohdeetuuden kehittyessä positiivisesti sijoitusaikana maksetaan sijoitukselle
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lisäkorko. Mikäli kohde-etuus tai kohde-etuudet ovat arvoltaan pienempiä kuin
merkintähetkellä, tuotto on ainoastaan kiinteä korko. (Yhdistelmätuotteet n.d.)
Strukturoiduissa tuotteissa talletettu pääoma sekä mahdollinen tuotto
maksetaan talletusajan päätyttyä. Mikäli erääntymispäivänä talletuksen määrä
on suurempi kuin merkintäpäivänä, syntyy luovutusvoittoa. Luovutusvoitto
saadaan vähentämällä erääntyneestä summasta merkintäsumma.
Luovutusvoitto on pääomatuloa, josta maksetaan vuonna 2015 veroa 30
prosenttia. (Sijoittajan vero-opas 2015 , 12.)

5.4 Johdannaiset
Sijoitussalkkujen riskienhallinnan kannalta on kehitetty erilaisia johdannaisia,
joiden avulla voidaan suojautua muun muassa osakemarkkinoiden
heilahteluilta kohtuullisin kustannuksin (Moderni rahoitus 2014, 215–216).
Johdannainen on siis instrumentti, jonka arvo määräytyy sovitun kohdeetuuden arvon muutoksien mukaan. Johdannaisten käyttö perustuu tällöin
kohde-etuuden hintatason kehittymiseen liittyvään arvioon. Osa
johdannaisista sisältää vipuvaikutuksen, jonka ansiosta pienemmällä sijoitussummalla voidaan saada suurempia voittoja sijoitettuun pääomaan nähden,
mutta niillä voidaan myös tuottaa suuremmat tappiot ja mahdollisesti menettää
kokonaan johdannaiseen sijoitettu pääoma. (Fasoulas, Manninen & Niiranen
2014, 185.)
Johdannaisia ovat futuurit, optiot, koron- ja valuutanvaihtosopimukset,
termiinit, warrantit ja sertifikaatit (Fasoulas ym. 2014, 185). Johdannaisia on
monenlaisia ja moniin eri tarkoituksiin, joten seuraavassa käydään läpi ehkäpä
yksiselitteisimmät johdannaiset: warrantit ja sertifikaatit.
Warrantit ja sertifikaatit
Warrantit ja sertifikaatit ovat arvopapereita, ja niillä on mahdollisuus käydä
kauppaa eri pörsseissä aivan kuten osakkeillakin. Molemmilla, warranteilla ja
sertifikaateilla, on mahdollisuus saada korkeampia tuottoja kuin osakkeilla,
mutta ne myös sisältävät suuremman riskin kuin osakkeet. Warranttien ja

30
sertifikaattien avulla pystytään hyödyntämään osakemarkkinoiden nousuja ja
laskuja. (Opi optiot 2011, 56–57.)
Warrantin arvo perustuu jonkin kohde-etuuden arvoon. Kohde-etuus voi olla
osake, indeksi, valuutta, raaka-aine tai jokin muu määritelty tuote. Warrantilla
ei fyysisesti omisteta määriteltyä kohde-etuutta, vaan pelkästään warranttia.
Warrantilla ei siis saa samoja oikeuksia kuin osakeomistajat voivat saada,
kuten esimerkiksi äänestysoikeutta yhtiökokouksissa tai oikeutta saada
osinkoa. Tämän vuoksi warrantin arvo on yleensä pieni osa kohde-etuuden
arvosta. Jos kohde-etuuden arvo nousee, nousee myös sen arvoon
kohdistuvan ostowarrantin arvo. Jos taas kohde-etuuden arvo laskee, nousee
myyntiwarrantin arvo yhtä paljon kuin kohde-etuuden arvo laskee. (Opi optiot
2011, 56–57.)
Warranteilla pystytään siis saamaan huomattavasti suurempaa tuottoa kuin
osakkeista, mutta riski menettää jopa kokonaan sijoitettu pääoma on
mahdollinen. Tämän takia warranteihin sijoittaminen vaatii osakemarkkinoihin
perehtymistä ja niiden seuraamista. (Opi optiot 2011, 56–57.)
Osakemarkkinoiden kehityksen lisäksi sijoittajan tulee huomioida warrantin
ominaisuudet, kuten warrantille määritelty voimassaoloaika. Jokaiselle
warrantille on määritelty voimassaoloaika, jolloin niillä on mahdollista käydä
kauppaa pörssissä. Voimassaoloajan umpeuduttua warrantit poistuvat
pörssistä, ja niille määritellään mahdollinen positiivinen nettoarvo, jonka
perusteella maksetaan tietty summa sijoittajalle. (Opi optiot 2011, 56–57.)
Sertifikaateilla voi olla myös määritelty voimassaoloaika, tai ne voivat olla
avoimia ns. open endejä, jolloin viimeistä kaupankäyntipäivää ei ole erikseen
määritelty. Sertifikaattien kohde-etuus ja arvon kehitys muodostuvat samalla
tavalla kuin warranteissa. Sertifikaatit jakautuvat kahteen lajiin: nouseviin
(Bull) markkinoihin sijoittaviin ja laskeviin (Bear) markkinoihin sijoittaviin
sertifikaatteihin. Sertifikaateilla otetaan siis näkökulmaa siihen, mihin suuntaan
sijoittajan mielestä markkinat tai kohde-etuus kehittyvät. (Fasoulas, Manninen
& Niiranen 2012, 152–153.)
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Suurin eroavaisuus sertifikaatin ja warrantin välillä on sertifikaatin
liikkeellelaskijan suorittamat sertifikaatin hinnanmuutokset, jotka seuraavat
yleensä kohde-etuuden hinnanmuutosta. Sertifikaatilla voi olla vipuvaikutus,
jonka ansiosta sertifikaattiin kohdistuva arvonmuutos voi olla moninkertainen
kohde-etuuden arvonmuutokseen verrattuna. Vipuvaikutus eli tuottokerroin voi
olla 2−18 riippuen sertifikaatista. Jos kerroin on 2 ja kohde-etuuden arvo
nousee päivänsisäisesti + 1 %, nousee Bull-sertifikaatin arvo + 2 %. (Opi
optiot 2011, 59.) Kuvio 8 havainnollistaa Bull-sertifikaatin kehitystä.

Kuvio 8. Bull-sertifikaatti (Bull-sertifikaatti n.d)
Nousevilla markkinoilla Bear-sertifikaatin arvo laskee. Jos taas kohde-etuuden
arvo laskee päivänsisäisesti - 2 % ja kerroin on 2, nousee Bear-sertifikaatin
arvo + 4 % (Opi optiot 2011, 59). Kuvio 9 havainnollistaa Bull-sertifikaatin
kehitystä.
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Kuvio 9. Bear-sertifikaatti (Bear-sertifikaatti n.d )
Warranttien ja sertifikaattien verotus toteutuu samalla tavalla kuin
osakkeidenkin kohdalla. Luovutusvoitoista verotetaan 30 % veroa, ja
luovutustappiot on mahdollista hyödyntää verovähennyksenä luovutusvoitosta
kuluvana kalenterivuonna tai seuraavana viitenä vuotena. (Fasoulas ym.
2012, 151–153.)

5.5 Vakuutukset ja kapitalisaatiosopimus
Vakuutuksia on erityyppisiä: sijoitusvakuutuksia, säästövakuutuksia ja
eläkevakuutuksia. Vakuutuksien perusperiaate on sama, mutta jokaisessa on
muutamia ominaisuuksia joiden takia ne eroavat toisistaan. (Fasoulas ym.
2014, 180–181.)
Vakuutuksen perusajatus on valita vakuutuksen sisälle yksi tai useampia
rahastoja sijoituskohteiksi laajasta valikoimasta. Vakuutuksen sisällä pystyy
hajauttamaan pienemmänkin summan useampaan kohteeseen. Halutessaan
vakuutuksen sisällä pystyy merkitsemään tai lunastamaan rahastoja useasti,
ja niistä ei aiheudu merkintä- tai myyntikuluja. Rahastojen vaihdosta ei kerry
vakuutuksen voimassaoloaikana sen sisällä luovutusvoittoa tai -tappiota,
jolloin niitä ei myöskään huomioida verotuksessa. Vakuutuksen tuotosta
maksetaan veroja vasta silloin, kun vakuutuksesta nostetaan säästöjä.
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(Fasoulas ym. 2014, 180–181.) Vakuutusyhtiöt tekevät tarvittavat ilmoitukset
verottajalle ja maksavat verotettavasta tuotosta ennakonpidätyksen.
Vakuutuksen omistajan ei siis tarvitse itse huolehtia verotuksesta.
(Sijoitusvakuutuksella turvaa tuotoillesi 2015.)
Yksi jokaisen vakuutuksen ominaisuuksista on myös se, että vakuutukseen
voi määritellä vakuutuksenottajan, vakuutuksen edunsaajan ja vakuutuksen
ottajan kuolintapauksessa jonkun edunsaajaksi. Näin ollen säästetty summa
vakuutuksessa siirtyy aina vakuutuksenottajan määrittelemälle henkilölle. Jos
vakuutukseen ei ole mahdollista määrittää kuolemantapauksessa nimettyä
edunsaajaa, menevät vakuutuksen säästöt kuolintapauksessa
vakuutusyhtiölle. (Säästö- ja sijoitusvakuutusten ominaisuuksia 2013.)
Vakuutuksien kulut vaihtelevat yhtiöittäin. Yleensä jokainen vakuutuksen
tarjoaja ottaa merkintä-, lunastus- sekä hoito- ja hallinnointikulut vakuutukseen
menevästä ja siellä olevasta sijoitussummasta. Merkintäkulut veloitetaan
kertaveloituksena vakuutukseen sijoitettavasta summasta. Vuosittaiset hoitoja hallinnointikulut vähennetään jokaisen vakuutuksen sisällä olevasta
sijoituskohteen arvosta. Näin ollen sijoituskohteen ilmoitettavasta arvosta on
jo vähennetty hoito- ja hallinnointikulut. Lunastuskulu veloitetaan vasta
vakuutuksesta pois otettavasta summasta. (Fasoulas ym. 2014, 180–181.)
Sijoitusvakuutus
Vakuutussopimuksen osapuolet ovat vakuutuksenottaja ja vakuutuksenantaja
eli vakuutusyhtiö. Sijoitusvakuutuksessa vakuutusyhtiö tarjoaa
sijoitussidonnaisia vakuutustuotteita, jotka voivat olla erikoissijoitusrahastoja,
kiinteistöjä, strukturoituja tuotteita, listaamattomia yhtiöitä ja kaikenlaisia muita
sijoitustuotteita, joihin vakuutusyhtiö voi sijoittaa ja joita se voi merkitä yhtiön
taseeseen. (Fasoulas ym. 2014, 180.)
Sijoitusvakuutuksen yleisin ominaisuus on helppous lunastaa milloin tahansa
vakuutuksen varoja omalle käyttötilille tai lopettaa vakuutus milloin tahansa.
Lunastustoimeksiannon saapuessa vakuutusyhtiöön varat siirtyvät 3−14
päivän kuluessa asiakkaan käyttöön. Nostettaessa vakuutuksen varoja
sijoitettu pääoma lunastetaan ensin ja vasta sen jälkeen mahdollinen tuotto.
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Pääomaa lunastettaessa asiakas ei maksa luovutusvoitoista veroja.
Pääomatulovero 30 % tulee maksettavaksi nostettavasta summasta vasta
silloin, kun sijoitusvakuutukseen laitettu pääoma on kokonaan nostettu ja kun
sieltä nostetaan mahdollisia voittoja. Luovutusvoittojen ollessa yli 30 000
euroa maksetaan pääomatuloveroa yli 33 %. (Sijoitusvakuutuksella turvaa
tuotoillesi 2015.)
Sijoitussidonnaisissa henkivakuutuksissa sopimus katkeaa
vakuutuksenottajan kuolinhetkeen, jolloin vakuutukseen määritelty,
kuolintapauksessa nimetty lähiomainen saa säästöistä 35 000 euroon asti
perintöverovapaasti. Jos vakuutukseen on määritetty useampi lähiomainen
kuolintapauksessa edunsaajaksi, saavat he kaikki säästöjä 35 000 euroon asti
perintöverovapaasti. Leskelle verovapaa osa on aina puolet säästetystä
summasta, kuitenkin vähintään 35 000 euroa. (Fasoulas ym. 2014, 190.)

Säästövakuutus
Vakuutusyhtiöt keräävät kuukausittain maksuja tai kertasijoituksia
vakuutuksenottajilta yhteiseen pottiin. Vakuutusyhtiö laskee ja määrittelee
riskit vakuutuksenottajien ryhmästä. Riskien perusteella vakuutusyhtiö
määrittelee vakuutuksenottajilta perittävät vakuutusmaksut eli merkintä-,
lunastus- ja hoitokulut. (Fasoulas ym. 2014, 180–183.)
Säästövakuutuksessa voi olla laskuperustekorkoinen vakuutussisältö
sijoitussidonnaisen sisällön sijaan. Tällöin säästöt ovat sidottuja korkotuottoon,
jonka viranomainen vahvistaa. Korkotuottoon sidotuissa säästövakuutuksissa
on aina inflaatioriski. (Korko-opas 2014, 22–23.)
Aikaisemmin säästövakuutuksissa on vakuutuksenottajan kuollessa
säästösumma päätynyt osittain tai kokonaan henkivakuutusyhtiölle, jolloin
vakuutusmaksuissa on voitu tehdä hinnan alennuksia (Fasoulas ym. 2014,
180–181). Nykyään säästösumma yleensä siirtyy kuolintapauksessa
kokonaisuudessaan säästövakuutuksessa määrätylle edunsaajalle, joten
säästövakuutuksella ja sijoitusvakuutuksella ei ole käytännön eroa.
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Eläkevakuutus
Nimensä mukaisesti eläkevakuutuksia käytetään eläkesäästämistä varten. Ne
ovat siis pitkäaikaista säästämistä varten, ja uusien sopimusten mukaan
vakuutuksenottaja saa eläkevakuutuksen säästöt käyttöön aikaisintaan 68vuotiaana. Silloinkin vakuutuksen säästöjä saa niin sanottuina eläkemaksuina
kuukausittain. Eläkevakuutuksen voi nostaa kokonaisuudessaan kerralla vain,
jos on tapahtunut oma työttömyys, puolison kuolema tai avioero. (Korko-opas
2014, 22–23.)
Kapitalisaatiosopimus
Suurin osa kapitalisaatiosopimuksista sisältää samalla tavalla rahastoja kuin
sijoitus-, säästö- ja henkivakuutuksetkin, mutta joissakin tapauksissa voi
rajallisesti sijoittaa myös osakkeisiin. Kapitalisaatiosopimukseen voi sijoittaa
kuukausittain tai kertamaksuina. Minimikuukausisäästösumma ja kertamaksu
vaihtelevat suuresti kapitalisaatiosopimuksia tarjoavien yrityksien välillä.
(Veroetu kiihottaa uuteen sijoituskohteeseen 2015.)
Kapitalisaatiosopimuksen kulut vaihtelevat myös suuresti tarjoajien kesken.
Merkintä- tai toisella nimellä kuormituskulut voivat olla 0 % sijoitettavasta
summasta. Yleensä kapitalisaatiosopimukseen kuuluu 0,5−1,0 %n hoitokulu,
joka vähennetään kapitalisaatiosopimuksen arvosta huolimatta siitä, ovatko
sijoitukset tehneet tuottoa vai eivät. Merkintä- ja hoitokulujen lisäksi
kapitalisaatiosopimukseen kuuluu takaisinnostokulu tai lunastuskulu. Kyseinen
kulu vaihtelee riippuen sopimuksen ehdoista, mutta yleensä se on sidottu
suositeltuun sijoitusaikaan. (Veroetu kiihottaa uuteen sijoituskohteeseen
2015.)
Suurimpana erona kapitalisaatiosopimuksien ja eri vakuutuksien välillä on
sopimuksen voimassaoloaika. Kapitalisaatiosopimuksessa ei ole vakuutettu
ketään tai mitään, jolloin kapitalisaatiosopimus ei pääty sopimuksenottajan
kuolemaan, vaan perilliset voivat halutessaan jatkaa sopimusta.
Kapitalisaatiosopimuksen säästöistä menee perintöveroa jokaisesta perillisille
siirtyvästä eurosta. (Veroetu kiihottaa uuteen sijoituskohteeseen 2015.)
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6 Tutkimus tulokset
6.1 Demografiset tiedot
Tutkimus toteutettiin sähköisesti webropolin avulla. Tutkimus lähetettiin 667
vastaajalle ja vastauksia saatiin 77, eli vastausprosentti oli 11,54 %.
Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi saatuja vastauksia. Kyselylomake
lähetettiin 18–70-vuotiaille OP Keski-Suomen sijoituspalveluasiakkaille, joilla
on sähköpostiosoite pankin järjestelmässä.
Vastaajien profiili
Vastaajista yli puolet oli naisia (58 %). Miehiä vastaajista oli 42 %, joten
kyselyyn vastasi tasaisesti miehiä ja naisia.
Taulukko 1. Sukupuolijakauma
N
Mies
Nainen
yhteensä

32
45
77

77
%
42 %
58 %
100 %

Vastaajien ikäjakauma painottui 56–65-vuotiaisiin, joita oli 36 % vastaajista.
Toiseksi eniten (29 %) oli yli 66-vuotiaita vastaajia. Kolmanneksi eniten
vastaajia keräsi ikäryhmä 46–55-vuotiaat (26 %). Muut ikäryhmät eivät
saaneet juurikaan vastauksia.
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Taulukko 2. Ikäjakauma
N
18–25
26–35
36–45
46–55
56–65
66 +
Yhteensä

77
%
3%
0%
6%
26 %
36 %
29 %
100 %

2
0
5
20
28
22
77

Vastaajien sijoitusvarallisuus jakaantui yli 30 000 euron menevän
sijoitusvarallisuuden kesken tasaisesti. Eniten vastaajista ilmoitti
sijoitusvarallisuudeksi yli 100 001 euroa (29 %).
Taulukko 3. Sijoitusvarallisuus
N
Alle 10 000 €
10 001 - 30 000 €
30 001 € - 60 000 €
60 001 € - 100 000 €
100 001+ €
En halua ilmoittaa
Yhteensä

3
11
20
20
22
1
77

77
%
4%
14 %
26 %
26 %
29 %
1%
100 %

Vastaajien kokemus sijoitusinstrumenteista oli vaihtelevaa, mutta painottui
tilien, rahastojen, osakkeiden sekä sijoitusvakuutuksien kesken.

6.2 Vastaajien tietotaso ja kiinnostus sijoittamista
kohtaan
Sijoittajien kiinnostus sijoittamista kohtaan oli vaihtelevaa. Vastaajista
kuitenkin suuri osa piti sijoittamista melko kiinnostavana (47 %). Vastaajista
32 % ei osannut muodostaa mielipidettä sijoittamisesta.
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Taulukko 4. Vastaajien kiinnostus sijoittamista kohtaan
N
Erittäin vähän (1)
Vähän (2)
En osaa sanoa (3)
Paljon (4)
Erittäin paljon (5)
yhteensä

0
12
25
36
4
77

77
%
0%
16 %
32 %
47 %
5%
100 %

Vastaajista vain harva piti omaa tietämystään sijoitusinstrumenteista hyvänä
tai erittäin hyvänä. Vastaajista suurin osa (60 %) ei osannut arvioida
tietämystasoaan sijoittamisesta. Vastaajista 31 % piti omaa tietämystään
sijoittamisesta huonona.
Taulukko 5. Vastaajien tietämys sijoittamisesta
N
Erittäin huono (1)
Huono (2)
En osaa sanoa (3)
Hyvä (4)
Erittäin hyvä (5)
yhteensä

3
24
46
4
0
77

77
%
4%
31 %
60 %
5%
0%
100 %
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Taulukko 6. Kokemuksia eri sijoituskohteista

Säästötili
/ määräaikainen Rahas- Osaktili
tot
keet
77
77
77

N
Kyllä
Ei
Yht.

97 %
3%
100 %

96 %
4%
100 %

71 %
29 %
100 %

Joukkovelkakirjalainat
77

Strukturoidut
sijoitustuotteet
77

Johdannaiset
77

32 %
68 %
100 %

6%
94 %
100 %

3%
97 %
100 %

Sijoitus-,
säästötai eläke- Kapitalivakuusaatiotukset
sopimus
77
77
96 %
4%
100 %

1%
99 %
100 %

Vastaajista suurimmalla osalla oli kokemuksia säästötileistä tai
määräaikaisista tileistä (97 %) sekä rahastoista (96 %), osakkeista (71 %) ja
sijoitus, - säästö- tai eläkevakuutuksista (96 %). Joukkovelkakirjalainoista
vastaajista 32 %:lla oli kokemuksia ja strukturoiduista tuotteista vain 6 %:lla.
Johdannaisista ja kapitalisaatiosopimuksista oli kokemuksia hyvin pienellä
osalla vastaajista.

6.3 Sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätökseen
Kyselyyn vastanneista 40 % piti sijoitusneuvojan suositusta tärkeänä
sijoituspäätöstä tehtäessä. 43 % vastanneista piti vähän tärkeänä
sijoitusneuvojan suositusta, ja 14 % ei osannut muodostaa mielipidettä
sijoitusneuvojan suosituksen tärkeydestä. Ainostaan 3 % vastanneista piti
vähemmän tärkeänä sijoitusneuvojan suositusta sijoituspäätöksen tekemisen
kannalta. Naiset (26 %) pitivät eniten sijoitusneuvojan suosittelua tärkeänä,
kun taas suurin osa miehistä (23 %) piti sijoitusneuvojan suosittelua vähän
tärkeänä.
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Taulukko 7. Sijoitussuosituksen merkitys sukupuolien välillä
Mies
32
%
0%
0%
4%
23 %
14 %
42 %

N
Ei tärkeä (1)
Vähemmän tärkeä (2)
En osaa sanoa (3)
Vähän tärkeä (4)
Tärkeä (5)
Yhteensä

Nainen Kaikki
45
77
%
%
0%
0%
3%
3%
10 %
14 %
19 %
43 %
26 %
40 %
58 % 100 %

Ikäluokasta 56−65-vuotiaat 18 % piti sijoitusneuvojan suositusta tärkeänä.
Myös suurin osa 36−45-vuotiaista piti suositusta tärkeänä. Ikäluokan 46−55vuotiaat suurin osa vastauksista jakaantui tärkeän ja vähän tärkeän välillä
tasan.
Taulukko 8. Sijoitussuosituksen merkitys ikäjakaumien välillä

N
Ei tärkeä (1)
Vähemmän tärkeä (2)
En osaa sanoa (3)
Vähän tärkeä (4)
Tärkeä (5)
Yhteensä

18−25
2
%
0%
0%
0%
3%
0%
3%

26−35
0
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

36−45
5
%
0%
0%
0%
1%
5%
6%

46−55
20
%
0%
0%
5%
10 %
10 %
26 %

56−65
28
%
0%
0%
3%
16 %
18 %
36 %

66 +
22
%
0%
3%
6%
13 %
6%
29 %

Toisessa kohdassa kysyttiin uudemman kerran, miten tärkeäksi vastaaja
kokee sijoitusneuvojan suosituksen sijoituspäätöstä tehdessään. 42 % piti
sijoitusneuvojan suositusta tärkeänä ja 29 % erittäin tärkeänä. 25 %
vastaajista ei osannut sanoa, ja 1 % vastaajista ei pitänyt lainkaan tärkeänä
sijoitusneuvojan suositusta.

Kaikki
77
%
0%
3%
14 %
43 %
40 %
100 %
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Taulukko 9. Sijoitusneuvojan suosituksen tärkeys sijoituspäätöksen
tekemisessä
N
Ei tärkeä (1)
Vähemmän tärkeä (2)
En osaa sanoa (3)
Tärkeä (4)
Erittäin tärkeä (5)
yhteensä

1
3
19
32
22
77

77
%
1%
4%
25 %
42 %
29 %
100 %

Kysymyksessä, jossa sijoitusneuvoja antaa kaksi vaihtoehtoa, vastaajista 94
% luottaa sijoitusneuvojan suositukseen. Vain 3 % vastaajista tekisi toisin, ja 4
% prosenttia ei osannut kertoa mielipidettään.
Taulukko 10. Sijoitusneuvojan suosittelu rahastosta
N
Yhdistelmärahasto
Määräaikainentili
En osaa sanoa
Yhteensä

72
2
3
77

77
%
94 %
3%
4%
100 %

Vastaajilta kysyttiin myös ystävän tai sijoitusneuvojan suosituksen merkitystä
samaan sijoituspäätökseen. Vastaajista 64 % teki ratkaisun sijoitusneuvojan
mukaan, ja vain 8 % vastanneista teki ennemmin ystävän suosituksen
mukaan. Vastaajista 29 % ei osannut ottaa kantaa siihen, kumman suositusta
pitäisi tärkeämpänä sijoituspäätöksessään. Monissa vastaajien antamissa
avoimissa vastauksissa oli perusteltu vastaajan päätöstä siten, että vastaaja
luottaa sijoitusneuvojan suositukseen enemmän kuin ystäväänsä.
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Taulukko 11. Sijoitusneuvojan ja ystävän suositus, ikäjakaumittain

N
Ystävän suositus
Sijoitusneuvojan suositus
En osaa sanoa
Yhteensä

Mies
32
%
5%
22 %
14 %
42 %

Nainen Kaikki
45
77
%
%
3%
8%
42 %
64 %
14 %
29 %
58 % 100 %

Tutkimuksessa kysyttiin sijoitusneuvojan suosituksen vaikusta jatkuvaan
rahastosäästämiseen. Kaikista vastanneista 43 % tekisi sijoitusneuvojan
suositteleman jatkuvan rahastosäästämisen. 31 % kaikista vastanneista ei
osannut ottaa kantaa asiaan. Suurin osa molempien sukupuolien edustajista
tekisi rahastosäästämispäätöksen sijoitusneuvojan ohjeen mukaan.
Taulukko 12. Rahasto säästäminen sukupuolittain

N
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Yhteensä

Mies
32
%
17 %
10 %
14 %
42 %

Nainen
45
%
26 %
16 %
17 %
58 %

Kaikki
77
%
43 %
26 %
31 %
100 %

Naisvastaajista 18 % pitää sijoitusneuvojan pätevyyttä hoitaa sijoituksia
erinomaisena ja 32 % hyvänä. Miehistä 6 % pitää sijoitusneuvojan pätevyyden
tasoa erinomaisena ja 34 % hyvän tasoisena. Suurin osa (66 %) kaikista
vastanneista pitää sijoitusneuvojan pätevyyden tasoa hyvänä.
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Taulukko 13. Sijoitusneuvojan ammattitaito

N
Kehitettävää
Keskinkertainen
Hyvä
Erinomainen
En tiedä kuka on yhteyshenkilöni
Yhteensä

Mies
32
%
0%
0%
34 %
6%
1%
42 %

Nainen
45
%
1%
1%
32 %
18 %
5%
58 %

Kaikki
77
%
1%
1%
66 %
25 %
6%
100 %

6.4 Ostopäätöksen jälkeinen käyttäytyminen
Taulukko 14. Tyytyväisyys sijoituspalveluun
N
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Yhteensä

66
0
11
77

77
%
86 %
0%
14 %
100 %

Vastaajista suurin osa (86 %) on tyytyväisiä OP-Sijoituspalveluun. Yksikään
vastaajista ei ilmoittanut olevansa tyytymätön OP-Sijoituspalveluun, ja 14 %
vastaajista ei osannut sanoa, ovatko he tyytyväisiä OP-Sijoituspalveluun.

7 Johtopäätökset
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sijoitusneuvojan vaikutusta kuluttajan
sijoituspäätökseen sekä kuluttajien tietotasoa ja mielenkiintoa sijoittamista
kohtaan. Tutkimuksen kyselyyn osallistui vastaajia kohtalaisesti. Vastaajia olisi
tarvinnut lisää erityisesti alle 35-vuotiaiden ikäluokista. Vastaajien sukupuoli
jakaantui kuitenkin kohtalaisen tasaisesti, jolloin vastauksia pystyttiin
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tarkastelemaan molempien sukupuolien kannalta. Merkittäviä eroja ei
kuitenkaan vastauksissa näkynyt.
Kaikki kyselyyn vastanneet olivat Osuuspankin Sijoituspalvelu asiakkaita,
joten he ovat jo omassa ostopäätösprosessissaan tunnistaneet tarpeen
sijoittaa varojaan muun muassa paremmin tuottaviin vaihtoehtoihin kuin
tilivaihtoehtoihin. Prosessin seuraavassa kohdassa he ovat etsineet ja
keränneet tietoa sijoittamisesta. Vastaajat ovat tunnistaneet tarpeen saada
tietoa asiantuntijalta, joten he ovat yleensä päätyneet sijoitusneuvojan luokse.
Sijoitusneuvojan suositusta piti suurin osa vastaajista tärkeänä tai vähän
tärkeänä. Vastaukset suosituksen tärkeydestä vaihtelivat hieman kahden
samanlaisen kysymyksen välillä, mutta silti suositusta arvostettiin
sijoituspäätöksessä. Sijoitusneuvojan suositusta arvostettiin kaikissa
ikäluokissa. Suosituksen tärkeyteen vastaajien kesken voidaan pitää
vaikuttavana tekijänä vastanneiden arviota omasta tietämystasostaan. Suurin
osa ei osannut arvioida tasoaan, mutta selvästi vastaukset painottuivat kohti
’’erittäin huonoa’’.
Tietämystasosta huolimatta vastaajat olivat kiinnostuneita sijoittamisesta.
Sijoituspalveluasiakkaina he ovat saaneet tietoa sijoituskohteista ja ovat
keränneet omakohtaista kokemusta sijoittamisesta. Huomattavan moni ei
kuitenkaan osannut vastata kysymykseen, ovatko he kiinnostuneita. Tähän
saattaa vaikuttaa sijoituspalvelun helppohoitoisuus, jolloin ei itse tarvitse
pohtia sijoituksien seuraamista ja ymmärtää täysin sijoituksien sisältöjä.
Verotukseen liittyvässä kysymyksessä tietotaso muun muassa
sijoitusvakuutuksesta jakaantui kahtia, kun vastaajat olivat avoimissa
vastauksissa epäilleet mahdollisten verotusetujen olemassaoloa ja tarvitsivat
lisätietoa asiasta ennen ostopäätöstä. Vastaajilla oli kuitenkin mielenkiintoa
mahdollisia verotusetuja kohtaan.
Sijoitusneuvojan ja ystävän suosituksien vertailussa vastaajat pitivät
ylivoimaisesti sijoitusneuvojan suositusta tärkeämpänä. Vastauksien mukaan
he luottivat merkittävästi enemmän sijoitusneuvojaan ja neuvojan
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asiantuntijuuteen. Luottamusta lisäsivät myös pankki ja sen toimintaan liittyvät
lainsäädännöt sekä finanssivalvonta.
Vastauksien perusteella ja kahden vaihtoehdon välillä tutkimukseen
vastanneista selvästi suurin osa haki parempaa tuottoa kuin määräaikaisen
tilin 1 %:n korko. Vastaajilla oli jo kokemusta tuotteesta, joten he pystyivät
helpommin vertailemaan vaihtoehtoja ja tekemään ratkaisun itsekin. Osassa
vastauksista sijoitusneuvojan suositus on myös vaikuttanut valintaan
positiivisella tavalla.
Jatkuvaan säästämiseen liittyvissä kysymyksissä vastaajat puhuivat
vastauksissaan myös säästämisen puolesta, koska heillä oli jo kokemusta
siitä. Jatkuvaa säästämistä rajoittivat yleensä vain huono tietämystaso siihen
liittyvästä kohteesta tai sen toiminnasta sekä vastaajan oma mahdollisuus
säästää.
Sijoitusneuvojan suositus nostaa sijoituspalvelun osakepainoa korkeammaksi
jakoi pitkälti vastaukset ”Kyllä” ja ’’En osaa sanoa’’ välille. ”Kyllä” vastanneet
olivat perustelleet valintaansa luottamuksella asiantuntijan ammattitaitoa ja
pankkia kohtaan. ’’En osaa sanoa’’ -vastauksissa vastaajat halusivat saada
lisätietoa asiasta, koska he eivät välttämättä ymmärtäneet sijoitusneuvojan
suositusta, halusivat pohtia asiaa ja tutkia vaihtoehtoja tai eivät tienneet riskin
merkitystä. ”Ei” vastanneet olivat selvästi tietoisia nousevasta riskistä ja
halusivat välttää sitä.
Palaute OP-Sijoituspalveluista toi esille sen, että kaikki kuluttajat eivät ole
vertailleet vastaavia sijoitustuotteita keskenään eri pankkien välillä. He ovat
näin ollen edenneet ostoprosessissa seuraavaan vaiheeseen eli
ostopäätökseen. Vastauksissa vastaajat ovat painottaneet juuri luottamusta
pankkia ja yhteyshenkilöä kohtaan. Vastaajille on siis kehittynyt hyvin
merkittävä uskollisuus pankkia kohtaan.
Sijoitusneuvojan suosituksissa vastaajat painottivat luottamusta ja
ammattitaitoa. Tämän hetkisen pankin yhteyshenkilön ammattitaidon he olivat
arvioineet hyvälle sekä erinomaiselle tasolle. Vastaajien oman tietotason ja
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kiinnostuksen ollessa vähäinen on yhteyshenkilön ammattitaidolla suuri
merkitys sijoituspäätöksiä tehtäessä. Vähintään hyvä ammattitaito kasvattaa
yhteyshenkilöön liittyvää luottamusta.
Ammattitaidon sekä luottamuksen hyvä taso näkyy myös vastaajien
tyytyväisyydessä, sillä lähes kaikki vastanneista olivat tyytyväisiä OPSijoituspalveluun ja suosittelisivat sijoituspalvelua lähipiirilleen. Palautteen
mukaan vastaajat haluaisivat kuitenkin useammin yhteydenottoja sijoituksiin
liittyen sekä tietoa yhteyshenkilöstä sekä mahdollisista yhteyshenkilöiden
muutoksista. Asiointikanavana vastaajat halusivat tavata yhteyshenkilön
konttorissa.

8 Pohdinta
Tutkimukseen vastasi 77 vastaajaa 667 vastaajan kohderyhmästä. Toivoimme
suurempaa vastaajamäärää mutta mielestämme saimme hyvin kerättyä tietoa
kuluttajien ostoprosessista ja sijoitusneuvojan vaikutuksesta lopulliseen
ostopäätökseen. Tutkimuksen huonoon vastausprosenttiin vaikutti
todennäköisesti lyhyt vastausaika. Tässä mielessä tutkimukseen käytettävä
aikataulu tuli meille hieman ongelmaksi. Mielestämme pystyimme muuten
hyvin toimimaan aikataulusuunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa
muokkaamaan omia aikatauluja tutkimuksen toteuttamista varten.
Tutkimuksen onnistumiseen vaikutti huomattavasti tuki toimeksiantajalta.
Saimme muun muassa hyviä vinkkejä tutkimuksenkyselyyn liittyvien
kysymyksien muodostamisessa. Lisäksi tutkimuksen toteuttamisessa saimme
apua, minkä ansiosta tutkimus saatiin toteutettua ajallisesti lyhyellä
aikataululla.
Tutkimukseen vastasi yli 10 % tutkimukseen valitusta kohderyhmästä.
Saimme mielestämme tarpeeksi vastauksia yleistääksemme tulokset
koskemaan koko kohderyhmää. Tutkimus pystytään toteuttamaan uudestaan,
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joten sen reliabiliteetti toteutuu. Myös mittariemme mukaan tutkimusongelmiin
saimme vastauksen.
Tutkimustulokset tukivat yleisesti ottaen ostokäyttäytymiseen liittyvää teoriaa.
Kuluttajat ovat tehneet ostopäätöksen sijoitusinstrumenteissa vaikuttavien
tekijöiden mukaisesti. He ovat huomioineet heille merkittävimmät
sijoittamiseen liittyvät tekijät ostopäätösprosessissaan ja päätyneet
Osuuspankin sijoituspalveluasiakkaiksi. Osuuspankin sijoituspalvelusta saa
tietoa muun muassa verkkopankista mutta kyseistä sijoitusratkaisua ei pysty
tekemään itsenäisesti verkossa. Sijoitusneuvoja on siis esitellyt palvelua ja
suositellut kuluttajalle sitä, ja kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen.
Merkittävin eroavaisuus kuitenkin oli kuluttajan vaihtoehtojen vertailussa, sillä
kuluttajista harva oli vertaillut sijoitustuotteiden sisältöä, tuottoja ja kuluja eri
pankkien kesken. Moni kuluttajista luotti siis hyvin vahvasti asiantuntijaan ja
omaan pankkiinsa. Varallisuudenhoito perustuu hyvin vahvasti luottamukseen,
ja ilman sitä toimintaa ei edes pystytä suorittamaan. Emme kuitenkaan
tutkimuksen alussa osanneet arvioida luottamuksen olevan näin korkealla
tasolla. Myös uskollisuudella omaa pankkia kohtaan oli hyvin merkittävä osa
luottamuksen määrässä.
Tutkimuksesta voisi tehdä jatkotutkimuksen tutkimalla esimerkiksi pelkästään
rahastoja omistavien kuluttajien ja sijoituspalveluasiakkaiden välillä
sijoitusneuvojan vaikutusta sijoituspäätökseen. Tutkimusta voisi myös tehdä
sijoitusneuvojan luona käyneiden tiliasiakkaiden ja sijoituspalveluasiakkaiden
välillä ja selvittää sijoitusneuvojan vaikutusta päätöksenteossa.
Sijoituspalveluasiakkaiden ja sijoitusneuvojan välille on jo syntynyt luottamus
sijoituksien hoidossa. Kokemattomien ja potentiaalisten sijoitusasiakkaiden ja
sijoitusneuvojan välillä ei välttämättä vielä ole syntynyt luottamusta, jossa
sijoitusneuvojan rooli voi olla merkittävä sijoituspäätöksessä. Uusien
potentiaalisten sijoituspalveluasiakkaiden palautteesta ja
ostopäätösprosessista voitaisiin siis saada tarkempaa tietoa siitä, kuinka
luottamus syntyy sijoitusneuvojan ja kuluttajan välillä.
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Liitteet
Kyselylomake
1. Sukupuoli *
Mies

Nainen

2. Ikä *
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 +

3. Vuositulot (Brutto) *
Alle 10 000€
10 000€ - 30 000€
30 001€ - 50 000€
50 001€ - 100 000€
100 001+€

4. Koulutustaso *
Viimeisin suoritettu tutkintotaso

Muu
Perusk
oulu

Lu
kio

Ammatti
koulu

Ammattikor
keakoulu

Yliop
isto

___________________
_____________

5. Elämänvaihe *
Opiskel
ija

Töis
sä

Eläkeläi
nen

Ei
työsuhde
tta

Muu
_________________________
_______

6. Sijoitusvarallisuus yhteensä olemassa olevissa sijoituksissa
En ole sijoittanut
Alle 5 000€
5 001 - 10 000€
10 001 - 30 000€
30 001€ - 60 000€
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60 001€ - 100 000€
100 001+ €

7. Onko Teillä kokemuksia seuraavista sijoitusinstrumenteista? *
Kyllä Ei
Säästötili / määräaikainen tili
Rahastot
Osakkeet
Joukkovelkakirjalainat
Strukturoidut sijoitustuotteet
Johdannaiset
Sijoitus-, säästö- tai eläkevakuutukset
Kapitalisaatiosopimus

8. Säästättekö tällä hetkellä jatkuvasti johonkin seuraavista kohteista? *
Sijoitusrahastot
Osakkeet
Sijoitus-, säästö- tai eläkevakuutus
Muu, mikä?
________________________________
En säästä jatkuvasti

9. Kuinka kiinnostuneita olette sijoittamisesta? *
1 2 3 4 5
Erittäin vähän

Erittäin paljon

10. Millaiseksi arvioitte oman tietämystasonne sijoitustuotteisiin liittyen *
1 2 3 4 5
Erittäin huono

Erittäin hyvä

11. Kuinka tärkeänä pidätte sijoitusneuvojan suositusta sijoituspäätöksen
tekemisessä? *
1 2 3 4 5

53
Ei tärkeä

Tärkeä

12. Miten tärkeänä koette seuraavat tekijät sijoituspäätöstä tehdessänne? 1= Ei
tärkeä, 5= Erittäin tärkeä *
1 2 3 4 5
Suuri tuotto-odotus
Vähäinen riski
Verosuunnittelu
Alhaiset kulut
Sijoitusneuvojan suositus
Pitkä sijoitusaika
Laaja hajautus
Helppo hoitoisuus
Sijoitus suunnitelma

Kysymyksiä sijoituspäätöksen tekemisestä.
Seuraavaksi Teille esitetään kysymyksiä, joissa jokaisessa oletetaan, että Teillä on 20 000€
sijoitettavaa varallisuutta. Kysymyksissä oletetaan, että käytte neuvotteluja pankkinne
sijoitusneuvojan kanssa.

13. Sijoitusneuvoja suosittelee Teille sijoitusta 20 % osakepainon omaavaan
yhdistelmärahastoon, jonka tuotto-odotus on 5% vuodessa. Vaihtoehtona on
määräaikainen talletus tilille 1% korolla. Suunniteltu sijotusaika on 3 vuotta.
Kumpaan sijoitatte varanne? *
Yhdistelmärahasto
Määräaikainentili
En osaa sanoa

14. Voitteko perustella vastauksenne?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

15. Hyvä ystävänne on sijoittanut useamman vuoden ajan pörssiosakkeisiin ja
kertoo teille viisi yhtiötä, joihin kannattaisi sijoittaa. Pankissa sijoitusneuvoja
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suosittelee Teille osakepainotteiseen yhdistelmärahastoon sijoittamista. Kumman
suosituksen mukaan teette sijoituspäätöksen? *
Ystävän suositus
Sijoitusneuvojan suositus
En osaa sanoa

16. Voitteko perustella vastauksenne?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

17. Sijoitusneuvoja suosittelee Teille pitkäaikaiseen sijoittamiseen
sijoitusvakuutusta, joka pitää sisällään pankin yhdistelmärahaston.
Sijoitusvakuutuksella saatte sijoitukselle kuolemanvaraturvan ja verotusetuja.
Sijoitatteko tällaiseen ratkaisuun? *
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

18. Voitteko perustella vastauksenne?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

19. Sijoitusneuvoja suosittelee Teille jatkuvaa säästämistä rahastoon. Perusteluna
hän käyttää ajallista hajautusta rahasto-omistukselle. Aloitatteko jatkuvan
säästämisen sijoitusneuvojan suosituksen perusteella? *
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

20. Voitteko perustella vastauksenne?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

21. Teillä on varoja sijoitettuna OP-Sijoituspalveluun, jossa on neutraali
osakepaino. Sijoitusneuvoja ottaa Teihin yhteyttä ja kertoo, että Teillä olevan
sijoituspalveluratkaisun osakepainoa ollaan nostamassa. Sijoitusneuvoja ehdottaa
sijoituspalveluratkaisun vaihtamista suuremman osakepainon omaavaan
ratkaisuun. Teettekö päätöksen sijoitusneuvojan suosituksen mukaan. *
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

22. Voitteko perustella vastauksenne?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

23. Mikä seuraavista pankin asiointikanavista on Teille mieluisin neuvotteluiden
käymiseen? *
Konttori
Puhelin
Verkkoneuvottelu

24. Pidättekö tärkeänä sitä, että yhteyshenkilönne hoitaa sijoitusasioiden lisäksi
muutkin pankki- ja vakuutusasianne? *
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

25. Millaiseksi arvioitte pankin yhteyshenkilönne ammattitaidon? *
Kehitettävää
Keskinkertainen
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Hyvä
Erinomainen
En tiedä kuka on yhteyshenkilöni

26. Oletteko olleet tyytyväisiä OP-Sijoituspalveluun *
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

27. Suosittelisitteko OP-Sijoituspalvelua lähipiirillenne? *
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

28. Palautetta OP-Sijoituspalvelusta.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

