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Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa käsitellään taloudenhallintaa ja
sijoituskohteita, jotka sopivat sijoittamista aloittavalle opiskelijalle. Opinnäytetyö koostuu
teoriaosuudesta sekä säästämisen ja sijoittamisen oppaasta, josta mahdollisimman moni
opiskelija löytää työkalut oman varallisuuden kartuttamiseen.
Teoriaosuus käsittelee sijoituskohteiden tuoton ja riskin riippuvuutta toisiinsa sekä niiden
mittaamista. Lisäksi selvitetään miten eri sijoituskohteiden hajauttaminen vaikuttaa riskiin,
sekä käydään läpi sijoittamisen perustermejä.
Tämän opinnäytetyön opas käsittelee opiskelijan tuloja ja talouden hallintaa. Samalla
selvitetään sijoittajan riskiprofiilin määrittämisen perusteet. Säästämisen ajanjakso ja
tavoitteet ovat olennainen osa opiskelijan riskiprofiilin määritystä. Opas käsittelee
yksinkertaisia säästämisen ja sijoittamisen tuotteita ja niiden verotusta. Aiheena ovat
sellaiset rahastot, osakkeet, tilit ja korkosijoitukset, jotka ovat yksityishenkilöiden
saavutettavissa. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä monimutkaisia tai suurta alkupääomaa
vaativia sijoituskohteita, kuten johdannaisia tai asuntosijoittamista.
Produktin loppuosa käsittelee opiskelijan sijoitussuunnitelman laatimista sekä luodaan
kuvitteelliset esimerkkisalkut erilaisilla riskiprofiileilla. Lisäksi tarkastellaan profiilin
mukaisen sijoitushorisontin mahdollisia tuottoja ja tappioita.
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Johdanto

Säästäminen ja sijoittaminen ovat tavoitteellista toimintaa ja ne kuuluvat kaikille, myös
opiskelijoille. Ensimmäisen sijoituspäätöksen jokainen opiskelija on tehnyt siinä
vaiheessa, kun on ottanut opiskelijapaikan vastaan. Tämän päätöksen jälkeen tarvitaan
melko tarkkaa oman talouden hallintaa ja suunnitelmaa tulevaisuudelle. Tämän oppaan
tarkoituksena on selkeyttää ja kasvattaa tietoutta säästämisen ja sijoittamisen
perusasioista.

Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti oma kiinnostus rahoitusmarkkinoihin ja
sijoittamiseen. Erilaisia sijoituskohteita on tarjolla erittäin paljon, minkä vuoksi riittävän
tiedon kerääminen on hankalaa. Tiedon puute johtaa siihen, ettei sijoittamista useimmiten
uskalleta aloittaa. Finanssialan keskusliiton tutkimusten mukaan, juuri tästä syystä suuri
osa suomalaisista pitää varoja säästössä matalakorkoisilla pankkitileillä, eikä varoja
sijoiteta tuottavampiin sijoituskohteisiin. (Finanssialan keskusliitto, 2012.)

1.1

Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset

Sijoittamisesta on tarjolla paljon kirjallisuutta ja suuri osa siitä käsittelee jotain tiettyä
sijoittamisen aihealuetta. Tämän työn tutkimusongelmana on, mitä tietoa aloittava sijoittaja
tarvitsee päästäkseen alkuun ja miten tuoda se lukijalle esille. Tämän produktityyppisen
työn tavoitteena on tarjota konkreettisia esimerkkejä sisältävä opas säästämisen ja
sijoittamisen perusteista. Oppaan tavoitteena on parantaa opiskelijoiden talouden
hallintaa sekä tuoda yksiin kansiin säästämisen ja sijoittamisen aloittamiseen tarvittavat
perustiedot. Oppaan konkreettisten esimerkkien avulla sijoittamisesta kiinnostuneet
opiskelijat pystyvät kartoittamaan oman riskiprofiilin ja luomaan oman
sijoitussuunnitelman. Samalla lukijat ymmärtävät sijoittamisen riskit ja mahdollisuudet.

Opinnäytetyö rajataan käsittelemään opiskelijan oman talouden hallintaa ja yksinkertaisia
rahoitusinstrumentteja: rahastot, tilit, osakkeet ja edellä mainittujen verotus. Mukaan
otetaan myös Kelan tukijärjestelmä ja sen hyödyntäminen opiskelijan talouden
hallinnassa. Opinnäytetyöstä rajataan ulkopuolelle asuntosijoittaminen, metsään tai
taiteeseen sijoittaminen, sekä muut monimutkaiset sijoitustuotteet, koska näitä ei yleensä
suositella aloittaville sijoittajille niiden vaatiman suuren alkupääoman tai
monimutkaisuuden vuoksi.
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1.2

Opinnäytetyön rakenne ja menetelmä

Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa käsitellään taloudenhallintaa ja
sijoituskohteita, jotka sopivat sijoittamista aloittavalle opiskelijalle. Opinnäytetyö koostuu
teoriaosuudesta sekä säästämisen ja sijoittamisen oppaasta, josta mahdollisimman moni
opiskelija löytää työkalut oman varallisuuden kartuttamiseen. Tarkoituksena on hyödyntää
mahdollisimman monipuolisesti alan kirjallisuutta, tuoreita tilastoja ja tutkimuksia.
Tutkimusten perusteella selvitetään esimerkiksi opiskelijoiden keskimääräiset tulot ja
menot.

Luku 2 käsittelee säästämisen ja sijoittamisen teoriaa, tuoton ja riskin, sekä sijoittamisen
perustermistön avulla. Luku 3 on tämän työn produkti, pitäen sisällään itse opiskelijan
säästämisen ja sijoittamisen oppaan. Pohdintaa ja johtopäätöksiä käsitellään luvussa 4.
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Säästämisen ja sijoittamisen teoria

Säästäminen ja sijoittaminen ovat tavoitteellista toimintaa ja ne kuuluvat kaikille, myös
opiskelijoille. Yrityksen investoivat esimerkiksi tuotekehitykseen, jonka tavoitteena on
saada tuotteesta parempaa tuottoa tulevaisuudessa. Ensimmäisen sijoituspäätöksen
jokainen opiskelija on tehnyt siinä vaiheessa, kun on ottanut opiskelijapaikan vastaan.
Tässä vaiheessa tulotaso on todennäköisesti laskenut ja kulutustottumuksia on joutunut
muuttamaan uuteen elämäntilanteeseen sopivaksi. Opiskeluaikana sijoitetaan omaan
tulevaisuuteen ja opiskelun tavoitteena on oman henkisen pääoman kasvattaminen ja
paremmat mahdollisuudet edetä työelämässä.

Säästäminen ja sijoittaminen ovat hyvin pitkälti sama asia, mutta tavallisesti sijoittamiseksi
mielletään sijoituskohteiden osto, hallussapito ja myynti tarkoituksena tavoitteellisesti
tehdä voittoa. Säästäminen mielletään usein jonkin asian ostamatta jättämiseksi ja
ylimääräisten rahojen laittaminen säästöpossuun tai pankkitilille. Tärkeä asia
säästämisessä on omien tavoitteiden asettaminen ja asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen, säästäminen on nimittäin huomattavasti helpompaa, kun on jokin tavoite
mitä varten säästää. Tutkimusten mukaan suomalaisten oman talouden tuntemus on
hataralla pohjalla, sillä siihen ei oikein edes osata, saati haluta panostaa. Syitä kyseiseen
tilanteeseen ovat esimerkiksi arjen kiireet ja ajatus, ”ettei sijoittaminen ole minua varten”.
Ihmisten asenteissa on paljonkin korjaamisen varaa, sillä säästäminen ja sijoittaminen
ovat kaikkia varten. (Pesonen,2011)

Moni suomalainen kuvittelee, että sijoittaminen pörssiosakkeisiin on lyhyen aikavälin
toimintaa, jossa rahat sijoitetaan pörssiosakkeisiin ja pian sen jälkeen ne myydään hyvällä
voitolla. Näin he pitävät pörssiosakkeiden omistamista keinotteluna. Tosiasiassa tilanne
on täsmälleen päinvastainen. Merkittävät varallisuudet syntyvät pitkän aikavälin
kehityksen tuloksena. Sijoittaja, joka toimii lyhytjänteisesti etsien pikavoittoja
suosikkiosakkeissa, kokee ennen pitkää karvaita tappioita. Kukaan ei pysty ennakoimaan
tulevia tapahtumia lyhyellä aikavälillä. Ennalta arvaamattomat kielteiset uutiset lopulta
poistavat pikavoittoja tavoitelleen sijoittajan markkinoilta. (Saario, 2016)

Rahoitusalan professori Jeremy Siegel on kirjassaan Stocks for the long run selvittänyt
vuosien 1801-1997 sijoittamista amerikkalaisiin pörssiosakkeisiin, kultaan, valtion
obligaatioihin sekä valtion lyhytaikaisiin velkasitoumuksiin, joiden tuotto on lähellä
pankkitalletusten tuottoa. Tulos on sellainen, jota jokaisen on syytä miettiä hetki. Vuonna
1801 pörssiosakkeisiin sijoitettu 1 dollari oli kasvanut keskimäärin 8,4% vuodessa. 195
vuotta myöhemmin, pörssi-indeksin mukaan osingot uudelleen sijoitettuna, tämä yhden
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dollarin sijoitus oli kasvanut 7 470 000 dollariin. Samaan aikaan Yhdysvaltojen valtion
obligaatioihin tehty sijoitus oli kasvanut keskimäärin 4,8% eli 10 744 dollariin. Sijoittamalla
yhden dollarin kultaan vuonna 1801 olisi sen arvo vajaassa kahdessa sadassa vuodessa
noussut noin 13 dollariin eli keskimäärin 1,3% prosenttia vuodessa. (Saario, 2016)

Kuvio 1, Eri sijoituskohteiden tuotto 1802-1997 (Saario, 2016)

Sijoitusten vuotuiset tuottoerot 8,4, 4,8 ja 1,3 prosenttia vaikuttavat pieniltä, mutta
lopputuloksen ero on huikea. Tämän eron selittää korkoa korolle-ilmiö ja tuottoerojen
kasvu kiihtyy ajan kuluessa. Nopeasti voi kuvitella, ettei pari prosenttia suuntaan tai
toiseen tee merkittävää eroa säästöjen tuotossa. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen.
Jokainen prosenttiyksikkö on sitä arvokkaampi, mitä pidemmästä säästöajasta on kyse.
Rahojen pitäminen pankkitilillä, sukanvarressa tai muissa alhaisen tuoton kohteissa ei ole
pitkässä juoksussa kannattavaa. (Saario, 2016)

Sijoittamisessa keskeistä on tavoiteltava tuotto ja siihen liittyvä riski. Sitä ei kokonaan voi
poistaa eikä niin kannatakaan tehdä, koska riskikolikon kääntöpuolena on tuotto. Riskiä
voidaan pyrkiä hallitsemaan hajauttamalla sijoituskohteet riittävästi. Säästämisen ja
sijoittaminen voidaan tiivistää kolmeen peruspilariin, hallitse riskit, optimoi tuotot ja
huomioi kulut. (Pesonen, 2011)
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Ennen säästämisen ja sijoittamisen aloittamista kannattaa selvittää mitä ollaan
tekemässä. Mitkä ovat tavoitteet? Säästämisen ja sijoittamisen perusasioihin kannattaa
tutustua ennakkoon ja etsiä ideoita alan kirjallisuudesta, internetistä tai pankeista ja
varainhoitotaloista. Sijoittamiseen liittyy myös oma sanastonsa. Tärkeää on myös
ymmärtää sijoittamisen kustannukset, riskit ja aikajänne. (Pesonen, 2011)

Aloittavalle sijoittajalle on tärkeää tiedostaa sijoittamisen perustiedot ja suunnitella
perustietojen pohjalta oma säästämisen ja sijoittamisen suunnitelma. Tehty suunnitelma
kannattaa ottaa itselle talteen, paperille tai tiedostona tietokoneelle, jotta sitä voi
myöhemmin tarkastella. On huomattavasti helpompaa seurata suunnitelmaa ja edetä sen
mukaan. Suunnitelmaa seuraamalla välttää helpommin hetken mielijohteesta tehtyjä
virhesijoituksia ja pitkäjänteistä sijoitustoimintaa on helpompaa toteuttaa. Suunnitelmat on
suunnitelmia ja niistä saa ja voi poiketa, mutta huolella tehdystä suunnitelmasta ei
normaalitilanteessa taritse poiketa.

Pelkkä sijoitussuunnitelma ei riitä sijoittamisen aloittamiseen, vaan siihen tarvitaan
sijoitettavaa varallisuutta. Sijoitettavan varallisuuden määrä vaihtelee sijoittajan mukaan,
toisilla on enemmän ja toisilla vähemmän. Sijoittaminen tulee aloittaa itselle sopivalla
summalla ja niin ettei sijoituksia tarvitse myydä ennen sijoitussuunnitelmassa määrättyä
aikaa. ”Sijoita sen verran kuin olet valmis menettämään,” kuuluu yksi tärkeimmistä
sijoittamisen periaatteista. Sijoitettava summa täytyy siis olla sen suuruinen, että normaali
elämä pysyy tasapainossa, vaikka osakekurssit heilahtelevat. Ilmaisia lounaita ei kovin
usein tule vastaan, mutta sijoittajalle sellainen on olemassa, hajauttaminen. Riittävällä
hajautuksella yksittäisen sijoituksen riski pienenee ja riski varojen menetyksestä
pienenee.

2.1

Tuotto ja riski

Kuten aiemmin todettiin niin pörssiosakkeet ovat historiassa tuottaneet parhaiten pitkällä
aikavälillä, kun keskimääräinen reaalinen vuosituotto ollut 7%. Tämä tarkoittaa sitä, että
sijoitetun pääoman arvo on kaksinkertaistunut 10 vuoden välein. Obligaatioiden
kaksinkertaistumiseen on tarvittu 40 vuotta ja lyhytaikaisten velkasitoumusten kohdalla
120 vuotta.

Oheisesta kuvasta voidaan huomata, että suomalaiset pörssiosakkeet ovat olleet
kilpailukykyisiä sijoituskohteita. Sijoitettu pääoma on ilman osinkoja kaksinkertaistunut
keskimäärin seitsemän vuoden välein. Osinkojen kanssa pääoma on kaksinkertaistunut
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keskimäärin viiden vuoden välein. Tasaista osakkeiden kehitys ei ole ollut, vaan aika-ajoin
kurssitaso on laskenut. Logaritmiasteikolla esitettyyn kuvaan sisältyy kolme vähintään 50
prosentin romahdusta, jotka ovat koetelleet osakkeiden paremmuuteen uskovaa
sijoittajaa. (Saario, 2016)

Kuvio 2, HEX-yleisindeksi 1957-1990 ja HEX Portfolio -indeksi 1991-2015. (Saario, 2016)

Pörssikurssien noustua reilusti pitkän aikavälin kehityksen keskiarvon yläpuolelle on
kursseilla ollut tapana laskea melko lyhyessä ajassa keskiarvon alapuolelle. Tämä
kurssien nousu ja lasku ovat olennainen osa osakesijoittamista ja osakkeisiin
sijoitettaessa täytyy ottaa huomioon, että lyhyellä aikavälillä osakkeiden hinta voi nousta
tai laskea reilustikin. (Saario, 2016)

Tuotto muodostuu arvonnoususta ja osingosta. Tällä periaatteella osakkeet jaetaan
kahteen ryhmään, kasvu- ja tuotto-osakkeisiin. Kasvuosakkeilta odotetaan arvonnousua ja
osinkotuotto on yleensä hyvin. Tällaisia ovat yleensä kohtuullisen nuoret ja pienet yhtiöt.
Tuotto-osakkeet vastaavasti ovat arvoltaan melko korkealla ja niiden ei oleteta nousevan
merkittävästi, vaan tällaisten osakkeiden tuotto perustuu vakaaseen osinkotuottoon.
Tällaisia suuria ja melko vakaita yrityksiä pörssistä löytyy kohtuullisen paljon. (Nasdaq,
2017)

Osakemarkkinoihin liittyy erilaisia riskejä, jotka kaikki vaikuttavat sijoittajan saamaan
tuottoon. Osakkeiden eniten käytetty riskimittari on volatiliteetti. Mitä pienempi volatiliteetti
sitä pienempi riski ja vastaavasti toisinpäin, korkeampi volatiliteetti kuvaa korkeampaa
riskiä. Osakkeiden riski on jaettavissa korko-, yritys- ja markkinariskiin. Korkoriski
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vaikuttaa osakkeiden tuottoon alentavasti, kun korot nousevat ja vastaavasti korkojen
laskiessa osakkeiden tuotto kasvaa. Tämä johtuu riskittömälle sijoitukselle maksettavasta
paremmasta tuotosta, jolloin sijoittaja haluaa eroon riskisijoituksesta. Yritysriski on tietyn
yrityksen riski, joka vaihtelee yrityksen ominaisuuksista riippuen. Yritysriski voi liittyä
esimerkiksi yrityksen kannattavuuden kehittymiseen tai sen saavuttamiseen. Markkinariski
voi vaikuttaa kaikkiin pörssissä oleviin osakkeisiin, sillä markkinariskit liittyvät talouden
kehitykseen, kuten verotukseen, korkotasoon ja suhdannenäkymiin. Myös poliittisilla
päätöksillä voi olla vaikutusta markkinoiden toimintaan, taloudellisten pakotteiden tai
tuontitullien välityksellä. (Nasdaq, 2017)

2.1.1

Tuoton ja riskin riippuvuus

Sijoittamisessa kolikolla on kaksi puolta, toisella puolella on tuotto ja toisella riski. Korkean
riskin kääntöpuolena on korkea tuotto, vastaavasti jos ei ole riskiä on tuotto lähes
olematon. Tuotto on siis eräänlainen korvaus sijoittajan ottamasta riskistä. (Nasdaq, 2017)

Tuottoa ja riskiä kuvataan usein pääomahyödykkeiden hinnoittelumallilla, joka tunnetaan
paremmin Capital Asset Pricing Model (CAPM). Mallin avulla voidaan laskea yksittäisen
sijoituskohteen tuottovaatimus ja se perustuu oletukseen, jossa markkinat ovat tehokkaat.
Mallin mukaan riskiä sisältävän sijoituskohteen tuotto-odotus on suurempi, kuin
riskittömän kohteen. Käytännössä se kuvaa sijoituskohteen pitkän aikavälin
keskimääräistä vuosituottoa ja sen perusteella sijoittaja voi tehdä päätöksiä, onko
sijoituskohteesta saatava tuotto riittävä suhteessa kohteen riskiin.

Sijoituskohteen tuotto-odotus saadaan CAPM-mallin avulla seuraavasti:

E(rj) = rf + βi [E(rm) – rf]
missä
E(rj) on sijoituskohteen tuotto-odotus
rf on riskitön korko
βi on sijoituskohteen beeta-kerroin
E(rm) on markkinaportfolion tuotto-odotus
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Kuvio 3, Capital Asset Pricing -malli. (Knüpfer & Puttonen, 2014)

Kuviossa pystyakselilla on tuottovaatimus ja vaaka-akselilla beta eli riski. Mitä suurempi
riski sitä suurempi tuottovaatimus. Markkinoilla on myös riskittöminä pidettyjä
sijoituskohteita, kuten valtioiden obligaatiot ja pankkitalletukset, nämä on ilmoitettu r
kirjaimella. Kuviosta löytyvää suoraa kutsutaan pääomamarkkinasuoraksi, joka kuvaa
osakkeen odotetun tuoton suhdetta riskiin. Toisin sanoen arvopaperimarkkinasuora kertoo
markkinoiden betan. Markkinasuoralla oleva osake tuottaa riittävästi sen sisältävän riskin
suhteessa. Mikäli osake sijoittuu markkinasuoran yläpuolelle, on siitä saatavilla
ylimääräistä tuottoa, kunnes osakkeen hinta nousee ja tuottovaatimus palaa takaisin
markkinasuoralle. Vastaavasti osakkeen ollessa markkinasuoran alapuolella on sen riski
suurempi kuin tuottovaatimus, jolloin sijoittajat myyvät osaketta, kunnes sen
tuottovaatimus on palautunut tasapainoon. (Knüpfer & Puttonen, 2014)

2.1.2

Tuotto ja sen mittaaminen

Tuotto on korvausta otetusta riskistä ja sijoittamisessa on tärkeää tietää, kuinka paljo on
saanut tuottoa ottamalleen riskille. Tuotot lasketaan usein vuosituottona ja osakkeille
tavoitellaan keskimäärin 8% vuotuista tuottoa. Tähän päästäkseen sijoittajan on otettava
riskiä, sillä riskittömän kohteen tuotto on noin 2%.

Nobel palkittu taloustieteilijä William Sharpe kehitti mittarin, joka vertaa sijoituksen tuottoa
sen arvonvaihteluun eli volatiliteettiin. Sharpen luku lasketaan vähentämällä sijoituksen
tuotosta riskitön tuotto ja jakamalla tulos volatiliteetillä eli keskihajonnalla. Tällöin luku
kertoo, kuinka paljon sijoittaja on saanut korvausta otetusta riskistä ja pystyy näin
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arvioimaan, onko saavutettu tuotto tullut liian suurella riskillä. Mitä suurempi on Sharpen
luku, sitä parempi on sijoituskohteen tuotto. Vastaavasti negatiivinen Sharpen luku kertoo
riskitöntä tuottoa huonommasta tuotosta ja riskinotto ei ole ollut kannattavaa. Sharpen
luvun avulla voi siis selvittää olisiko samaan tuottoon päässyt ottamalla vähemmän riskiä,
mikäli näin on niin otettu riski ei ole ollut kannattava. (salkunrakentaja.fi, 2012)

2.1.3

Riski ja sen mittaaminen

Edellä käsitellyn CAP-Mallin mukaan sijoituskohteella on kahdentyyppistä riskiä,
systemaattista- ja epäsystemaattista riskiä. Epäsystemaattisen eli yhtiökohtaisen riskin
sijoittaja pystyy poistamaan lähes kokonaan hajauttamalla ja tällöin jäljelle jää ainoastaan
systemaattinen riski, jota kutsutaan betaksi. Systemaattinen riski vaikuttaa markkinoilla
kaikkiin kohteisiin yhtäaikaisesti. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi inflaatio, korko ja
valuuttakurssit. (Knüpfer & Puttonen, 2009)

Beta kertoo yksittäisen sijoituskohteen ja koko markkinoiden tuoton välistä yhteyttä. Tämä
tarkoittaa sitä, että betan ollessa 1, muuttuu yksittäisen kohteen tuotto samassa
suhteessa markkinoiden kanssa. Betan ollessa alle 1, muutokset ovat pienempiä kuin
markkinoiden muutokset ja tuoton odotetaan olevan tasaisempaa. Mikäli beta on yli 1,
reagoi kohde markkina muutoksiin voimakkaammin ja tuoton vaihtelu voimistuu. Mitä
suurempi beta, sitä suurempi riski ja tuotto. Vastaavasti betan ollessa lähempänä nollaa,
riski pienenee ja samalla myös tuotto pienenee. (Saario, 2016)

Esimerkiksi osakkeen betan ollessa 1 ja markkinoiden noustessa 4%, nousee myös osake
saman 4%. Betan ollessa 2 on kyseessä selkeästi riskisempi osake, jos kurssit nousevat
saman 4%, tällöin yksittäisen osakkeen arvo nousee 8%. Kurssien laskiessa myös
osakkeen arvo laskee markkinoita enemmän. Betan ollessa 0,5 ja markkinoiden tuotto on
sama 4%, kyseisen osakkeen tuotto on maltillisempi 2%.

2.1.4

Hajauttaminen

Sijoittajalle on tarjolla ilmainen lounas ja sitä kutsutaan hajauttamiseksi. Hajauttaminen
tarkoittaa sijoitusten jakamista useisiin eri sijoituskohteisiin. Hajauttaminen voidaan
toteuttaa usealla eri tavalla ja päätarkoitus on, ettei kaikkia varoja sijoiteta yhden yhtiön
osakkeisiin. Yleisimmin puhutaan hajauttamisesta useampaan kohteeseen ja ajallisesta
hajautuksesta. Kukin sijoittaja hajauttaa sijoituksensa kuten parhaaksi näkee, eikä tähän
ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Kuviosta voidaan huomata, että hajauttamisesta saa
parhaan hyödyn ensimmäisen kymmenen sijoituskohteen kohdalla. Tämän jälkeen
hajautuksella ei saavuteta enää merkittävää hyötyä. (Pesonen, 2016)
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Kuvio 4, Hajauttaminen useisiin osakkeisiin pienentää salkun riskiä, (Pörssisäätiö, 2018)

Edellä olevassa kuvassa puhutaan osakkeista, mutta sama teoria pätee mihin tahansa
sijoituskohteeseen. Sijoittamalla esimerkiksi ainoastaan pitkän koron velkakirjalainaan,
altistuu mahdollisen koron nousun riskille. Hajauttamalla sijoitettavan summan kahteen
velkakirjalainaan pitkään ja lyhyeen, riski pienenee huomattavasti. Tätä selittää se, ettei
kaikki varat ole sidottuna pitkäksi aikaa, jos korot lähtee nousemaan. Ja vastaavasti, jos
korot laskee, niin pitkän ajan velkakirja on tällöin tuottavampi. Hajauttamalla vähintään
kymmeneen eri kohteeseen saadaan hajautuksesta paras hyöty. Hajautus kannattaa
toteuttaa eri tavalla ja jopa eri suuntiin liikkuviin kohteisiin. Sijoitukset voi tehdä esimerkiksi
osake- ja korko-sijoituksiin, jolloin niiden riskitaso poikkeaa toisistaan. Hajauttaa voi myös
maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti. (Pesonen, 2016)

Ajoittaminen on sijoittamisessa suuressa roolissa, kun lasketaan voittoja ja tappioita.
Samalla siinä onnistuminen on vaikeaa, sillä tulevaisuutta ei pysty tarkasti ennustamaan.
Otetaan esimerkiksi osake, joka vaikuttaa tänään edulliselta, voi sen hinta olla viikon
päästä vielä edullisempi. Tätä varten sijoitukset on syytä hajauttaa myös ajallisesti.
Kuukausittainen säästäminen ja pienemmissä erissä ostaminen on pitkällä juoksulla hyvä
tapa osua markkinoilla hyviin ja huonoihin hetkiin. Nouseva trendi pitää huolen
lopputuloksesta. Kuukausittaisella säästämisellä vältytään hätiköidyiltä osto ja myynti
päätöksiltä ja sijoitussuunnitelman seuraaminen on helpompaa. Aloittavan sijoittajan ei
kannata sijoittaa suurta summaa kerralla markkinoille, vaan se kannattaa jakaa järkevän
kokoisiin osiin ja hajauttaa ajallisesti. Näin vältytään siltä, että osutaan kurssihuippuun ja
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sijoituksen arvo sukeltaa. Tämmöinen tilanne voi tulla vastaan, jos sijoittaja on saanut
perinnön tai myynyt vaikka metsää. (Pesonen, 2016)

2.2

Sijoittamisen perustermistö

Sijoittamisen termistö on tärkeä ymmärtää, jotta sijoittamisen aloittaminen on helpompaa.
Seuraavaksi esitellään yleisimmät sijoittamisessa käytetyt termit.

2.2.1

Inflaatio

Inflaatiolla tarkoitetaan rahan ostovoiman heikkenemistä eli tuotteiden ja palveluiden
laaja-alaista hintojen nousua. Vertailu toteutetaan valitsemalla jokin aikaisempi ajankohta
ja vertaamalla saman hyödyke- ja palvelukorin sisältöä nykyhetkeen. Mitä korkeampi
inflaatiovauhti on sitä nopeammin hinnat nousevat ja samalla rahalla saa vähemmän
tuotteita ja palveluita kuin ennen. Euroalueella inflaatiotavoite on alle 2 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Tällä hetkellä euroalueen inflaatio on 1,2%. (Euroopan
keskuspankki, 2018)

2.2.2

Arvopaperi

Arvopaperi on kaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten pörssi-osake,
asunto-osake tai sijoitusrahasto-osuus. Aiemmin käsite on tarkoittanut fyysistä paperia,
mutta nykyisin arvopaperit voivat olla digitaalisessa muodossa arvo-osuustilillä. (Pesonen,
2011)

2.2.3

Arvo-osuustili

Sijoittajan ostaessa arvo-osuuden hän ei saa siitä osakekirjaa, velkakirjaa tai muuta arvoosuuden omistuksen ilmaisevaa arvopaperia, vaan omistus kirjautuu arvo-osuustilille, joka
on siis sähköinen arvopaperien säilytystili. Arvo-osuustili on pakollinen, mikäli aikoo
hankkia tai omistaa arvo-osuuksia. Arvo-osuustilin voi avata pankissa tai sijoituspalveluita
tarjoavassa yrityksessä. (Minilex, 2018)

2.2.4

Indeksi

Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan suhteellista muutosta perusjakson
suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen
ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta.
Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100. Osakeindeksi on tunnetuin indeksi.
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Sen tarkoitus on kuvata tietyn markkinan yleistä kehitystä. Indeksi antaa sijoittajille
nopeasti käsityksen markkinoiden suunnasta. (Tilastokeskus, 2018. Sijoittaja.fi, 2018)

2.2.5

EURIBOR-korko

EURIBOR-korko on euroalueen viitekorko, jolla pankit lainaavat rahaa toisilleen.
EURIBOR-korko lasketaan päivittäin klo 12 Suomen aikaa ja laskenta perustuu
Euroalueen suurten ja vakavaraistenpankkien antamiin noteerauksiin. Näitä suuria
pankkeja on 44 ja ne yhdessä muodostavat paneelin, jotka antavat joka päivä oman
arvion päivän korosta. Korkoa laskettaessa jätetään huomioimatta 15% sekä alimpia että
ylimpiä noteerauksia. Tämän jälkeen lasketaan painottamaton keskiarvo jäljelle jääneistä
noteerauksista. EURIBOR-korkoa lasketaan erilaisille ajanjaksoille ja ne voivat vaihdella
viikosta 12 kuukauteen. Esimerkiksi asuntolainojen hinnoittelussa käytetään usein 12kk
EURIBOR-korkoa, jolloin kyseiseen luottoon sidottu korko tarkistetaan ja muutetaan
vastaamaan uutta noteerausta 12 kuukauden välein nostopäivästä. (Op.fi, 2018.
Suomenpankki.fi, 2018)

2.2.6

Volatiliteetti

Volatiliteetti ilmoittaa rahoitusinstrumentin hintavaihtelun voimakkuuden tietyltä
ajanjaksolta ja mittaa instrumentin hintavaihtelun epävarmuutta, eli riskiä. Mitä korkeampi
volatiliteetin arvo on, sitä voimakkaammin instrumentin hinta vaihtelee päivästä toiseen.
Volatiliteetti ilmoitetaan yleensä vuoden ajanjaksolla ja se ilmoitetaan prosentteina
vuodessa. (Sijoitustieto.fi, 2018. Pesonen, 2011)

2.2.7

Reaalituotto

Reaalituotto ilmoitetaan yleensä prosentteina ja se kertoo jonkin sijoituskohteen
vuosittaisen tuoton ja tästä vähennetään verot, palkkiot ja muut kulut sekä inflaation
vaikutus. Esimerkiksi osakkeen vuosituotto on 8%, kaupankäynti kulut 0,2% ja inflaatio
2%, tällöin reaalituotto on 8%-0,2%-2%=5,8%. Veroja ei tässä kohtaa makseta koska
osaketta ei myydä. (Sijoittaja.fi, 2018)

2.2.8

Osinko

Osinko on vuosittain osakkeen omistajille maksettava voitto-osuus yhtiön tuloksesta.
Osingon maksusta päätetään yhtiökokouksessa. On myös mahdollista, että osinkoa ei
makseta joka vuosi. Osingon irtoamispäivällä tarkoitetaan suomessa yhtiökokousta
seuraavaa päivää, jolloin osinko irtoaa osakkeesta eli osakkeen hinta laskee osingon
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verran. Osinko maksetaan osakkeen omistajien tilille osingon maksupäivänä. (Pesonen,
2011)

2.2.9

Pörssi

Pörssi on osakkeiden sähköinen markkinapaikka missä ostaja ja myyjä löytävät toisensa.
Suomessa pörssin nimi on NASDAQ OMX HELSINKI ja sitä pyörittää Nasdaq. Jokaisessa
maassa on oma pörssi, mutta osakkeita voi ostaa maailman laajuisesti. Esimerkiksi
Nokian osakkeita voi ostaa Helsingin pörssin lisäksi New Yorkin pörssistä. (Pörssisäätiö,
2014)
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3

Opas sijoittamisen suunnitteluun

Rahoitusteorian mukaan tehokkaasti toimivien rahoitusmarkkinoiden tehtävänä on siirtää
ylimääräisiä pääomia sinne, missä ne ovat tehokkaimmin käytössä. Kotitaloudet ja
yritykset voivat toiminnallaan kerätä ylimääräistä pääoma jolle heillä ei ole välitöntä
käyttöä ja laittaa ylimääräiset varat säästöön. Rahoituksen välittäjät säilyttävät
asiakkaidensa varoja, mutta myös välittävät sitä eteenpäin rahoitusta tarvitseville
toimijoille. Tällöin rahoitusmarkkinat saavat varat ohjattua tehokkaampaan käyttöön. Ilman
rahoitusmarkkinoita tämä ei olisi mahdollista. (Nasdaq, 2017)

Tehokkaasti toimivilla rahoitusmarkkinoilla on neljä tärkeää tehtävää. Yhdistää pienet
säästöt suurempien rahoitustarpeiden tyydyttämiseksi. Esimerkiksi yksi suurempi laina on
helpompi järjestää pankista kuin monelta yksityishenkilöltä. Toinen tärkeä tehtävä on
Informaation välittäminen, ilman rahoitusmarkkinoita sijoittajan olisi vaikea verrata eri
sijoituskohteiden tuottoja ja riskejä. Yritykset pitävät kirjaa toiminnastaan ja toimittavat
nämä tiedot markkinoille tietyin väliajoin, jotta sijoittajat voivat tulkita informaatiota ja sitä
kautta vaikuttaa pörssikursseihin. Kolmas perusperiaate on riskin hajauttaminen. Sen
tekee mahdolliseksi, koska yhden osakkeen kohtuullisen pieni hinta ja jokainen sijoittaja
voi hankkia itselle sopivan määrän tiettyä osaketta, jolloin sijoittaja voi hajauttaa varansa
mielestään riittävän useaan eri yhtiön osakkeeseen. Neljäntenä tulee likviditeetin
parantaminen. Mitä likvidimpi kohde on, sitä helpommin se on muutettavissa takaisin
rahaksi. Yleensä yritysten rahoitustarve on ajallisesti pidempi kuin mihin sijoittaja on
valmistautunut. Toimivat rahoitusmarkkinat tarjoavat osakkeille jälkipörssin, jolloin
sijoittajat voivat myydä omistamansa osakkeet toisille sijoittajille, vaikuttamatta yrityksen
rahoituksen tarpeeseen. (Nasdaq, 2017)
3.1

Opiskelijan oman talouden hallinta

Suomessa on paljon kotitalouksia, joilta pitkäjänteinen talouden suunnittelu puuttuu ja
omaa taloutta suunnitellaan seuraavaan palkkapäivään saakka. Juuri tämän takia
kotitaloudet saattavatkin elää yllättävän tiukoilla. Kotitalouksilla olisi hyvä olla vähintään
parin, kolmen kuukauden nettopalkkaa vastaava summa säästössä yllättäviä menoja
varten. Pienikin puskuri riittää silloin, kun kaikki kiinteät kuukausimenot on jo ennestään
laskettu ja budjetoitu. Tällä puskurilla pystytään välttämään melko pitkään kalliita
kulutusluottoja ja pikavippejä. (Pesonen, 2011)
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3.1.1

Opiskelijan tulot

Puskurin koko vaihtelee tulojen mukaan ja vuoden 2017 suomalaisten keskimääräisellä
bruttotulolla, laskettuna puskuri olisi noin 7500€. Opiskelijalla tämä suositeltu puskuri voi
olla tulotasosta johtuen jonkin verran alhaisempi. Oheisesta taulukosta löytyy opiskelijan
tulot laskettuna opintotuen ja asumislisän kanssa yhdeksällä tukikuukaudella.
(Tilastokeskus, 2017)

Kuvio 5, Esimerkkilaskelma opiskelijan kuukausituloista. Taulukon aineisto on koottu
Kela.fi sivulta löytyvästä opiskelijan tulot laskurista, Liite 1, sekä Vero.fi palvelusta
löytyvästä veroprosenttilaskurista, Liite 2.

Taulukosta voidaan huomata, että työssäkäyvällä opiskelijalla on kuukaudessa rahaa
käytössä vähintään noin 1240€ ja tähän päälle vielä mahdollisuus nostaa opintolainaa.
Bruttopalkka vastaa Kelan määrittämää suurinta ansiota, jos nostetaan tukia yhdeksältä
kuukaudelta. Suurin osa opiskelijoista asuu vuokralla joko vapailta markkinoilta hankitussa
vuokra-asunnossa tai opiskelija-asunnossa. Tutkimuksen mukaan
korkeakouluopiskelijoiden asumiskustannukset ovat suomessa keskimäärin 530€
kuukaudessa. (Otus, 2016)

Sijoittaminen täytyy aloittaa siitä, että on jotain mitä sijoittaa, eli tulot täytyy olla isommat
kuin menot. Mikäli varoja ei jää säästöön ollenkaan, on syytä tutkia omaa kulutusta.
Opiskelijoiden keskimääräiset kuukausitulot ovat noin 1380€ ja tästä voidaan suoraan
vähentää keskimääräiset asumiskustannukset 530€, jolloin käytettävissä on 850€

3.1.2

Opiskelijalle tarjolla olevat tukimuodot

Opiskelija voi hakea useampaa tukea opiskelun aikana. Yleisin on opintotuki, jota voi
hakea toisen asteen tai korkeamman koulutuksen opintoihin. Oma oikeus opintotukeen
selviää helpoiten kelan sähköisestä järjestelmästä. Opintotuen saaminen on edellytys
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opintolainan saamiselle, eli ilman opintotukea et voi saada opintolainaa. Opiskelijan on
mahdollista saada myös yleistä asumistukea, joka on verovapaata. Opintorahasta, jonka
summa on 170€ tai enemmän, kela maksaa 10% ennakonpidätyksen ja mikäli
opintorahoja palautetaan tai peruutetaan ilmoittaa kela nämä tiedot verottajalle.
Palkkatulot menevät verokortin mukaan. Kaikki kelasta saatavat tuet voit helposti tarkistaa
kelan sivuilta löytyvillä laskureilla. (Kela, verotus 2018)

Opiskelijan on hyvä huomioida, että pääomatulot lasketaan mukaan vuosiansioihin. Kelan
tulonvalvonta on opintotuen osalta melko tarkka ja vuosittaisen tulorajan saa ylittää
maksimissaan 200 eurolla. Mikäli vuosituloraja ylittyy yli 200 eurolla, täytyy opintotukea
palauttaa. Kelan tulovalvonnassa ei voi vähentää myyntitappioita, toisin kuin verottajan
kanssa. Tämä on hyvä huomioida sijoitussuunnitelmaa tehtäessä ja ajoittaa myynti vasta
opiskelujen jälkeiseen aikaan. Omat tulorajat voi tarkistaa Kelan internetpalvelusta.
Esimerkkinä jos opiskelija nostaa tukea 9 kuukauden ajalta, on vuosituloraja 11 850€.

3.1.3

Sijoittajan riskiprofiilin määrittäminen

Ihmiset ovat hyvin erilaisia sijoittajia, joiden tavoitteet ja riskisietokyky poikkeavat
merkittävästi toisistaan. Toiset odottavat suuria tuottoja ja ovat valmiita ottamaan riskejä
saavuttaakseen nämä suuret tuotot. On syytä ymmärtää ja sisäistää perusasiat
sijoittamisesta ja sen riskeistä ennen päätöksen tekoa. Kun asiat on sisäistänyt, on hyvä
miettiä miten sijoittaa. Erityyppisille sijoittajille on tarjolla laajalti erilaisia säästämisen ja
sijoittamisen palveluita. Pankeilla on esimerkiksi rahastoja erilaisilla riskiprofiileilla, joista
löytyy jokaiselle se omaa riskiprofiilia vastaava tuote. Sijoitusprofiilit voidaan jakaa
esimerkiksi kolmeen ryhmään, niiden riskinottohalun perusteella. (Op.fi. 2018)

Varovainen sijoittaja on riskinkaihtaja, eli välttää suurta arvonvaihtelua ja hänelle ei ole
odotettavissa suuria tuottoja. Varovainen sijoittaja toivoo arvon säilyvän ja yleensä tuotto
saadaan tilin koroista tai matalariskisistä korkorahastoista. Varovaisen sijoittajan riski on
kuitenkin inflaatio, joka usein on suurempi kuin pankkitililtä saatu korko. Myös sijoitukselle
suunniteltu aika vaikuttaa sijoittajan profiiliin. Varovaisen sijoittajan sijoituskohteet ovat
pääasiassa korkorahastoissa ja vain pieni osa on sijoitettuna osakkeisiin tai
osakerahastoihin. Varovaisen sijoittajan sijoitusaika on usein lyhyt, noin 2 vuotta. (Op.fi.
2018)

Maltillinen sijoittaja tavoittelee varoilleen hallittua arvonnousua ja hyväksyy kohtalaisen
riskin saadakseen parempaa tuottoa. Maltillisella säästäjällä on usein tavoite, uuden auton
hankinta tai vaikka maailmanympärysmatka. Maltillisella riskiprofiililla on laitettava osa
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varoista osakkeisiin tai muihin riskiä sisältäviin kohteisiin, jotta voidaan voittaa inflaation
vaikutus. Maltillinen sijoittaja tarvitsee malttia ja suositeltu sijoitusaika on 3-5 vuotta.
Maltillisen sijoittajan jakosuhde korko- ja osakesijoituksiin voisi olla esimerkiksi 70%
korko- ja 30% osakesijoituksissa, jolloin osakekurssien romahdus ei vaikuta maltillisen
säästäjän varoihin niin merkittävästi. (Op.fi. 2018)

Tuottohakuinen sijoittaja hakee markkinoilta nopeaa sijoitusten arvon nousua,
keskimääräistä markkinaa nopeammin ja hänellä on aikaa pitää varansa sijoitettuna.
Lyhyen aikavälin muutokset eivät tuottohakuista sijoittajaa häiritse, vaan tähtäin on pitkän
aikavälin tuotossa. Arvonvaihtelua tuottohakuinen sijoittaja hyväksyy paljonkin ja hän
todennäköisesti sijoittaa osakkeisiin suoraan tai jonkin osakerahaston välityksellä.
Tuottohakuisen sijoittajan sijoitusaika on vähintään 5 vuotta, mutta tämä ei tarkoita,
etteikö sijoittaja voisi pitää varoja sijoitettuna pidempäänkin. (Op.fi. 2018)

3.1.4

Sijoittajan säästämisajan ja tavoitteiden määrittäminen

Riskiprofiilia määritettäessä sijoittaja on suunnitellut, miten pitkällä aikavälillä varoja
tarvitaan käyttöön. Samalla kun on päätetty, että varat tarvitaan käyttöön tietyn ajan
kuluessa, on sijoittamiselle tehty tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi lomamatka vuoden
kuluttua ja sitä varten on säästetty joka kuukausi palkkapäivänä. Ilman tavoitetta
säästäminen on huomattavasti vaikeampaa ja varat tulee helposti käytettyä johonkin
heräteostokseen. Tavoitteita olisi hyvä olla eri pituisille ajoille. Kuten aiemmin todettiin
lyhyen ajan tavoitteita voisi olla, vaikka lomamatka tai tietokoneen hankinta. Seuraava
keskipitkän ajan tavoitteena voidaan ajatella suurempaa hankintaa, kuten auton vaihtoa
tai keittiöremonttia. Pitkän aikavälin tavoitteet voi sitten olla jotain unelmien täyttämistä,
kuten velaton omistusasunto tai leppoiset eläkepäivät. Kukin sijoittaja siis itse määrittää
sopivat tavoitteet ja ajanjakson, jonka aikana nämä tavoitteet halutaan saavuttaa.

3.2
3.2.1

Sijoitusinstrumentit
Korkosijoitukset

Korko on sijoittamisen kivajalka, sillä se antaa hintapohjan kaikille sijoitustuotteille.
Osakkeiden ja muiden riskillisten sijoituskohteiden tuotto-odotuksia verrataan riskittömään
korkoon ja sen avulla arvioidaan, onko sijoittaminen riskin arvoista. Riskittömän
sijoituksen korkona käytetään yleisimmin rahamarkkinakorkoa eli kolmen kuukauden
euriboria. (Pesonen, 2011)
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Korkosijoitukset voidaan jaotella kahteen ryhmään, lyhyisiin- ja pitkiin korkosijoituksiin.
Ensimmäiset eli lyhyet ovat alle 12 kuukauden mittaisia ja pitkät vastaavasti yli 12
kuukauden mittaisia. Korkosijoituksissa pätee sääntönä, mitä lyhyempi aika, sitä pienempi
riski. Vähemmän ikäviä sattumuksia ja epävarmuutta ehtii tapahtua, jos rahansa saa pois
kuukauden kuluttua kuin jos ne saisi takaisin vasta usean vuoden kuluttua. (Pesonen,
2011)

Korkosijoitusten korko määräytyy tuotteen mukaan, otetaan esimerkiksi
joukkovelkakirjalaina eli obligaatio. Tällöin raha lainataan esimerkiksi valtiolle ja valtio
maksaa tästä lainasta korkoa. Korko määräytyy sen mukaan, mitä korkeampi riski on siitä,
ettei sijoittaja saa rahaa takaisin. Valtioita pidetään turvallisempina takaisinmaksajina kuin
yrityksiä. Toisaalta turvallisempien maksajien lainat ovat tuotoltaan huonompia.
Yrityslainat puolestaan jaetaan erikseen sen mukaan, millainen on kohdeyritysten
luottoluokitus. Jos yhtiö on vakavarainen, sen konkurssiriski on pienempi kuin sellaisen
yhtiön, jonka luottoluokitus on matala. (Pörssisäätiö, 2014)

Korkosijoituksiin liittyy olennaisesti myös riskejä. Yrityslainojen takaisinmaksuun liittyy
luottoriski, eli mahdollisuus siitä, ettei obligaation liikkeelle laskenut taho kykene
maksamaan lainaa takaisin. Mitä korkeammaksi luottoriski arvioidaan, sitä suurempaa
korkoa luotonottaja joutuu maksamaan. Sijoittajaa helpottamaan on alettu tekemään
luottoluokituksia, joka kertoo velallisen kykyä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan.
Luottoluokittajien arviot voivat vaihdella toisistaan, mutta ovat usein samansuuntaisia.
Tunnetuimpia luottoluokittajia ovat Standard & Poor´s ja Moody´s Investrors Service.
(Pesonen, 2011)

Mitä lyhyempi aika, sitä pienempi riski. Tällä tarkoitetaan korkoriskiä ja se perustuu siihen,
että lyhyen ajan ennusteet ovat yleensä tarkempia kuin pitkän ajan ennusteet. Kun korot
nousevat, sijoituksen arvo laskee ja vastaavasti kun korot laskevat, sijoituksen arvo
nousee. Tämä selittyy sillä, että korkosijoitukset on tehty tietyn mittaiseksi ja samalla on
valittu tietty korko. Mikäli korot nousevat, joukkolainan korko säilyy ennallaan, jolloin
joukkolainan tuotto verrattuna markkinoihin laskee. Vastaavasti korkojen laskiessa
sijoittaja saa parempaa tuottoa kuin markkinoilta, koska korko on määritelty tietylle ajalle.
(Pörssisäästiö, 2016)

3.2.2

Pankkitalletukset

Pankkitalletukset ovat suomessa edelleen suosituin säästömuoto, vaikka nykyinen
ennätysalhainen korkotaso ei tarjoa juuri minkäänlaista korkoa talletukselle. Tällä hetkellä
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noin 40 prosenttia suomalaisista säästää pankkitilille ja suosio on kasvanut edelleen.
Pankkitalletuksia ovat käyttötili, säästötili, määräaikaistalletukset ja sijoitustilit.
Pankkitalletusten tuotto on matala verrattuna muihin sijoituskohteisiin. Vastaavasti
pankkitalletusten riski on alhainen tai lähes olematon, varsinkin jos puhutaan
talletuspankeista ja alle 100 000 talletusmäärästä. Suomessa toimivilla talletuspankeilla
nimittäin talletussuoja on 100 000 euroa. Talletussuoja nimensä mukaisesti suojaa
tallettajan varat, mikäli pankki joutuu maksukyvyttömäksi tai tekee konkurssin.
Pankkitalletusten tuotot eli korot maksetaan vuosittain ja ne ovat veronalaista tuloa, niistä
maksetaan lähdevero 30%. Lähdevero maksetaan koroista automaattisesti. (Finanssiala,
2017. Pesonen, 2011)

Käyttelytili

Suurin osa suomalaisten talletusvaroista on tavallisilla käyttelytilleillä, joiden korko on
lähellä nollaa. Käyttelytili tai kansanomaisemmin käyttötili on nimensä mukaisesti
tarkoitettu normaalin arjen raha-asioiden hoitamiseen ja sen käytöstä ei yleensä mene
kuluja. Käyttötili toimii hyvin talouden puskuritilinä, jonne säästetään suurempia ostoksia
tai talouden yllättäviä menoja varten. Sijoitusmielessä käyttötili toimii hyvin ylimääräisten
varojen säilytyspaikkana, sen aikaa, kun etsitään tuottavampaa sijoitus kohdetta.
(Finanssiala,2017. Op.fi, 2018)

Säästötili

Säästötilejä on hyvin paljon erilaisia ja näissä on myös enemmän rajoituksia kuin
tavallisessa käyttötilissä. Säästötileille on nimensä mukaisesti tarkoitus säästää, mutta
nykyisen matalan koron aikana säästötilin tuotto ei juuri eroa käyttötilistä. Lisäksi
säästötileillä saattaa olla erilaisia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät usein nostettavan
summaan tai siihen, kuinka monta nostoa tililtä voi tietyn ajan kuluessa tehdä. Lisäksi on
myös määräaikaisia tilejä, jotka nimensä mukaisesti sitovat talletetut varat määräajaksi
sovitulla korolla. Määräaikaisilta tileiltä nostaminen on yleensä hyvinkin rajoitettua, mutta
siitä on mahdollista neuvotella tuottojen kustannuksella. (Op.fi, 2018)

ASP-tili

Asuntosäästöpalkkiotili on alhaisen koron tilanteessa ehdottomasti paras vaihtoehto,
mikäli suunnittelee ensimmäisen oman asunnon ostamista. ASP-tilillä on kuitenkin monta
huomioitavaa rajoitusta. Tilin voi avata kuka tahansa 15-39 vuotias, edellytyksenä on, ettei
ole koskaan omistanut yli 49 prosenttia asuinhuoneistosta. ASP-tilille maksetaan
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talletuskorkoa 1% ja lisäkorkoa 2-4%, jotka ovat verovapaita. Lisäkorko maksetaan
säästämisen aloitusvuodelta ja enintään viideltä seuraavalta vuodelta. Talletukselle
maksetaan lisäkorkoa, mikäli ASP-tiliehdot täyttyvät ja koti hankitaan ASP:n avulla. (Op.fi,
2018)

ASP-tilin ehdot on kaikissa pankeissa samat ja ne on määrätty asuntosäästöpalkkiolaissa.
Tilille on talletettava vähintään 150 euroa ja enintään 3000 euroa vuosineljänneksen
aikana ja talletuksia täytyy olla yhteensä kahdeksan vuosineljänneksen aikana.
Talletusten ei tarvitse kuitenkaan tapahtua peräkkäisinä vuosineljänneksinä. Säästettävä
summa täytyy olla vähintään 10% ostettavan asunnon hinnasta, mikäli haluaa hyödyntää
korkotuetun ASP-lainan. Korkotuetun ASP-lainan enimmäismäärä Helsingissä on 180 000
euroa, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla 145 000 euroa, ja muualla Suomessa 115 000
euroa. Asunto ja valtiontakaus riittävät usein vakuudeksi ASP-lainan vakuudeksi. Asuntoa
vastaan voi tavallisesti saada lainaa 70 % asunnon arvosta. Lisävakuutena voidaan
käyttää valtiontakausta, jolloin lainan määrä voi olla jopa 90 % asunnon kauppahinnasta.
(Op.fi, 2018)

3.2.3

Osakesijoitukset

Yrityksellä on useita eri vaihtoehtoja rahoituksensa hankkimisessa, ja näillä eri
vaihtoehdoilla on aina oma hintansa. Pankkilainalle on maksettava korkoa ja osakkeille
tuottoa joko osinkoina tai arvonnousuna riippuen yrityksen osinkopolitiikasta. Osakkeet
ovat yksi muoto hankkia yritykselle varoja, jossa yrityksen omistajat sijoittavat rahaa
yritykseen. Osakkeen omistajat omistavat yrityksen, ja osakkeilla hankittua rahoitusta
kutsutaan omaksi pääomaksi. Osakkeet ovat myös säästäjille hyvä sijoituskohde, koska
pitkällä aikavälillä osakesijoitukset tarjoavat paremman tuoton kuin pankkitalletukset.
(Nasdaq, 2017)

Osakkeet ovat sijoituskohteita, joilla haetaan tuottoa sijoitetulle pääomalle. Samalla
sijoittajasta tulee osakkeiden kohteena olevan pörssiyhtiön omistaja, sillä osakkeet ovat
omistusosuuksia yhtiöstä. Omistajuus tuo sijoittajalle oikeuksia kuten oikeuden osinkoon
eli osakkeelle maksettuun tuottoon sekä oikeuden osallistua päätöksentekoon
yhtiökokouksessa. Osakkeisiin sijoittaessa täytyy aina muistaa myös mahdollinen
kurssilasku, joka on usein seurausta heikoista näkymistä tulevaisuudessa, tällöin
sijoituksen arvo laskee ja pahimmassa tapauksessa sijoituksen voi menettää kokonaan.
(Pörssisäätiö, 2017)
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Osakkeilla on mahdollista käydä kauppaa pörssissä. Pörssi on markkinapaikka missä
osakkeen omistaja voi myydä omistuksensa toiselle sijoittajalle. Kuka tahansa voi ostaa
julkisen osakeyhtiön osakkeita pörssistä. Pörssissä määrittyy osakkeelle markkinahinta ja
tämä hinta taas määrittää yhtiön arvon. Pörssissä käydään kauppaa tarjousten
perusteella. Kun myyjän ja ostajan tarjoama hinta kohtaavat syntyy kauppa ja samalla
myyjä luopuu myynnissä olleista osakkeista ja saa ostajalta sovitun määrän rahaa.
Osakkeet rekisteröidään uuden omistajan nimiin arvo-osuusjärjestelmässä heti, kun
osakekauppa on selvitetty ja maksettu. Kahden pankkipäivän kuluttua siitä, kun kaupat on
tehty, ostamasi osakkeet rekisteröidään nimiisi ja maksu lähtee tililtäsi. (Pörssisäätiö,
2017)

3.2.4

Rahastosijoitukset

Sijoitusrahastosijoittamisessa sijoittajat antavat varojaan rahastoyhtiölle ostamalla
rahasto-osuuksia. Rahastoyhtiö sijoittaa näin keräämänsä varat mm. osakkeisiin ja
joukkovelkakirjoihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahasto puolestaan
jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet
rahastossa olevaan omaisuuteen. Rahastoyhtiö ei omista sijoitusrahastoa, vaan sen
omistavat rahasto-osuuksia merkinneet sijoittajat. Rahastoonkin sijoitettaessa on syytä
muistaa sijoittamiseen liittyvä riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä
rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä, vaikka moni aloittava sijoittaja
perustaakin sijoituspäätöksensä historiatietoihin. (Finanssivalvonta, 2018)

Rahastojen idea on siis kerätä sijoittajilta varoja ja sijoittaa nämä varat rahaston sääntöjen
mukaisesti erilaisiin sijoituskohteisiin. Rahastojen suuren koon vuoksi ne toimivat
markkinoilla instituutiosijoittajana eli suursijoittajana, jolloin kaupankäyntikulut ovat
edullisemmat. Lisäksi rahastojen kautta pääsee sellaisille markkinoille mihin
yksityishenkilöillä ei ole pääsyä. Rahaston sijoituksia hoitaa rahastoyhtiön rahastonhoitaja.
Rahastonhoitaja pyrkii tekemään rahastoissa ostoja ja myyntejä parhaaksi näkemällään
tavalla ja tavoittelee mahdollisimman suuria voittoja. Yleensä rahastonhoitajan palkka on
sidottu ainakin osittain rahaston kehitykseen. Alla olevasta kuviosta voidaan huomata, että
rahastot ovat turvallisempi sijoituskohde kuin suora osakesijoitus, sillä rahastot on
automaattisesti hajautettu useampaan kohteeseen. (Puttonen & Repo, 2011)
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Kuvio 6, Sijoitusmuotojen vertailu tuotto-odotuksen ja riskin suhteen. (Puttonen & Repo,
2011)

Kuten aiemmin mainittu niin tuotto ja riski seuraavat toisiaan. Yksittäisen osakkeen riski
on verrattain korkea, mutta toisaalta mahdollinen tuotto on myös korkea.
Sijoitusrahastolaki pitää huolen, että rahastojen varat on hajautettu vähintään
kohtuullisesti. Laissa on määrätty, ettei yhteen sijoituskohteeseen saa sijoittaa kuin
maksimissaan 10% rahaston varoista. Kuvio kertoo suhteellisen hyvin miten erilaiset
rahastot sijoittuvat tuoton ja riskin suhteessa. Yksittäisen osakkeen riski on korkein ja
käteisen rahan vastaavasti matalin. On syytä huomata, että käteisen tuotto on pienempi
kuin riski. Tämä selittyy inflaation vaikutuksella käteiseen rahaan. (Pesonen, 2011)

Avaintietoesite kertoo sijoittajalle lähes kaiken tarpeellisen, sijoituspäätöksen tekemiseksi.
Siitä selviää rahaston nimen lisäksi, tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Eli mihin rahasto
sijoittaa ja onko rahastossa rajoituksia. Avaintietoesitteestä selviää myös, sijoitetaanko
rahaston tuotot takaisin rahastoon vai osuuden omistajille. Myös suositeltu sijoitusaika on
usein kerrottu avaintietoesitteessä. Rahaston riski- ja tuottoprofiili on avaintietoesitteessä
ilmoitettu numeroilla 1-7, joista 1 tarkoittaa pienintä riskiä ja 7 suurinta riskiä. Samalla on
myös kerrottu perusteet tietystä riskiluokituksesta. Rahaston kulut on myös pakko mainita
avaintietoesitteessä. Yleisimmin rahastoissa on merkintä- ja lunastuspalkkio ja niiden
suuruus vaihtelee rahaston mukaan. Tavallinen vaihteluväli on 0-3% välillä. Tämän lisäksi
rahastosta peritään vuosittain hallinnointipalkkioita ja niiden vaihteluväli on yleisesti 0-3%
vuodessa. Avaintietoesite kertoo myös rahaston historiallisen tuoton ja tämän yhteydessä
on maininta: ” Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”. (Finanssivalvonta.fi, 2018)
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Osakerahastot
Osakerahastot sijoittavat varat pääsääntöisesti osakkeisiin, mutta rahaston sääntöjen
mukaan on mahdollista hyödyntää myös muita sijoituskohteita. Osakerahastojen avulla
sijoittaja pääsee helposti sijoittamaan muualle kuin kotimaan osakkeisiin. Sijoitusalue voi
olla esimerkiksi Suomi, Eurooppa, Amerikka tai koko maailma. Osakerahastoja voidaan
jakaa myös sijoitustyylin tai teeman mukaan erilaisiin. Vaihtoehtoja on esimerkiksi suuriintai pieniin yhtiöihin, vastuullisiin tai osinkoyhtiöihin sijoittavat rahastot. (Pesonen, 2011)

Korkorahastot
Korkorahastot voidaan jakaa sijoituskohteiden mukaan useampaan eri luokkaan.
Vaihtoehtoina on eri mittaiset korot, valtionlainat tai jokin alueellinen luokittelu.
Korkorahastot hajauttavat sijoituksensa sekä maantieteellisesti että ajallisesti, eikä
sijoittajan tarvitse pitää huolta joukkolainojen erääntymisestä. Korkorahastoihin
sijoittaminen on joustavaa verrattuna suoriin velkakirjalainoihin, koska rahasto-osuuksia
voi merkitä ja lunastaa silloin kuin parhaaksi näkee. (Pesonen, 2011)

Yhdistelmärahastot
Yhdistelmärahastot koostuvat osakesijoituksista ja korkosijoituksista ja niiden painopiste
määritetään rahaston säännöissä. Yhdistelmärahaston painotus voi jakautua esimerkiksi
50 prosenttia osakkeissa ja 50 prosenttia korkosijoituksissa. Mahdollista on myös jättää
painoarvot määrittämättä, jolloin ne vaihtelevat markkinatilanteen ja salkunhoitajan
näkemyksen mukaan. Tämä antaa salkunhoitajalle mahdollisuuden kääntää painotus
täysin osakkeisiin tai pelkkiin korkoinstrumentteihin. (Pesonen, 2011)

Muut rahastot
Rahastoja on hyvin paljon erilaisia ja edellä on käsitelty ne yleisimmät. Seuraavat rahastot
eivät ole piensijoittajien suosiossa niiden monimutkaisuuden tai suuren
pääomavaatimuksen takia. Rahastojen rahasto sijoittaa varansa toisiin rahastoihin ja
ideana tätä kautta laajalla pohjalla hakea riskin hajautusta. Näissä täytyy olla tarkkana
rahaston kulujen kanssa, ettei tule maksaneeksi hallinnointipalkkiota kahteen kertaan.
Erikoissijoitusrahastot ovat nimensä mukaisesti erikoisempia ja yleensä niihin sisältyy
enemmän riskiä kuin tavallisiin rahastoihin, sillä ne saavat sijoittaa varansa vapaammin.
Pörssinoteeratut rahastot joista käytetään yleensä nimitystä ETF ja se tulee englannin
kielen sanoista Exchange Traded Fund. ETF on siis pörssilistattu rahasto ja sitä ostetaan
pörssistä, eli sitä ostetaan samaan tapaan kuin osakkeita. ETF-rahastot ovat yleensä
indeksirahastoja ja Helsingin pörssissä tällä hetkellä yksi pörssinoteerattu rahasto,
OMXH25 ETF, joka seuraa OMXH25 indeksiä. ETF-rahastojen kulut muodostuvat usein
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suhteellisen korkeiksi ja tämä karsii piensijoittajia pois. Lisäksi sijoitustuotteena ETFrahastot ovat suhteellisen monimutkainen kohde. (Kauppalehti.fi, 2018. Pesonen, 2011)

3.3

Verotus

Verotus on yksi olennainen osa sijoittajan valitessa sijoitus kohteita. Muutokset
verotuksessa kuitenkin ohjaavat sijoittajia alhaisemman verokohtelun kohteisiin. Verotus
ei kuitenkaan saa yksistään olla syy sijoittaa johonkin kohteeseen, sillä verotuksen
muutokset voivat vaikuttaa kohteen tuottoon. Sijoittajan osinkotulot ja voitot verotetaan
suomessa pääomatuloina. Pääomaatulojen verotus on ajan kuluessa muuttunut ja tulee
varmasti muuttumaan myös tulevaisuudessa. Seuraavaksi tullaan käsittelemään voittojen
ja osinkojen verotusta sekä tappioiden vähentämistä verotuksessa.

Myyntivoitot osakkeista ja rahastoista ovat verotettavaa tuloa ja ne kirjataan verottajan
mukaan pääomatuloiksi. Pääomatulovero piensijoittajalle on 30% aina 30 000 euroon
saakka ja tämän ylittävältä osalta 32%. Mikäli sijoituksia myydään kalenterivuoden aikana
alle tuhannen euron arvosta ovat voitot verovapaita, mutta jos myyntisumma kasvaa yli
tuhannen euron, täytyy koko myyntivoitosta maksaa vero. Myyntivoitto lasketaan
vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta. Hankintahinta pitää sisällään ostohinnan
sekä välityspalkkiot. (Pörssisäätiö.fi, 2014)

Myyntivoittojen verotukseen on myös toinen tapa, hankintameno-olettama. Laskemalla
selviää, kumpi laskentatapa on edullisempi. Hankintameno-olettama on 20%
myyntihinnasta, jos kohteen on omistanut alle kymmenen vuotta ja yli kymmenen vuotta
omistetuille voidaan käyttää 40% hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama
lasketaan ottamalla myyntihinnasta 40%, jolloin saadaan laskennallinen ostohinta.
Verotettava tulo on tällöin myyntihinta vähennettynä laskennallisella hankintahinnalla. On
myös hyvä huomioida, ettei Hankintameno-olettamaa käytettäessä kaupankäyntikuluja voi
vähentää myyntivoitoista. (Vero.fi, 2018)

Taulukko 1, Hankintameno-olettama
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Yllä olevassa laskelmassa on laskettu voiton normaali verotus ja sen jälkeen on käytetty
yli 10 vuoden hankintameno-olettamaa. Sijoittaja on ostanut 1000 kappaletta osaketta A,
kahden euron kappalehintaan. Normaalisti maksettava vero olisi 2391 euroa ja tässä olisi
saatu vähentää kaupankäyntikulut 30e. Seuraavassa tilanteessa sijoittaja on omistanut
osakkeet yli kymmenen vuotta, jolloin voidaan käyttää 40% hankintameno-olettamaa.
Maksettava vero on 1800 euroa ja voitto 6200 euroa. Samoilla luvuilla voidaan laskea
myös hankintameno-olettama alle 10 vuoden omistusajalle. Tällöin hankintamenoolettama on 20% myyntihinnasta, joka vastaa oikeaa ostohintaa. Tässä esimerkissä ei ole
kannattavaa käyttää alle 10 vuoden hankintameno-olettamaa, sillä kaupankäyntikuluja ei
saa vähentää voitoista ja sijoittajan voitot pienenevät.

Pörssiyhtiöstä saatavat osingot ovat veronalaista pääomatuloa. Osinkojen verotus
poikkeaa hieman normaalista pääomatulojen verotuksesta. Osingoista 85% on
veronalaista ja näin ollen 15% osingoista on verovapaata. Piensijoittajalle osingoista
maksettava pääomatulovero on 25,5% ja mikäli pääomatulot ylittävät 30 000euroa
vuodessa joutuu sijoittaja maksamaan osingoista 28,9% veron. (Vero.fi, 2018)

Myyntitappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, mutta ainoastaan pääomatuloista.
Myyntitappioita voidaan vähentää kuluvan vuoden verotuksessa, sekä seuraavan viiden
vuoden aikana syntyteistä pääomatuloista. Pääomatuloista ei kuitenkaan voi tehdä
vähennystä, mikäli myydyn omaisuuden hankintahinnat ovat olleet yhteensä alle 1000
euroa. (Vero.fi, 2018)

3.4

Sijoitussuunnitelman laatiminen

Moni opiskelija on ollut jossain vaiheessa työelämässä ja ansainnut joka kuukausi tietyn
summan rahaa. Osalla on jäänyt varoja säästöön ja osa on kuluttanut kaiken.
Opiskelemaan siirryttyä tulotaso on laskenut ja kulutustottumukset säilyneet ennallaan.
Tämä johtaa tilanteeseen, että menot ovat suuremmat kuin tulot. Tähän tilanteeseen moni
opiskelija on ajautunut, eikä pääse sieltä pois.

Oma talous täytyy suunnitella ensimmäisenä niin, että joka kuukausi jää rahaa säästöön.
Summa voi olla alkuun pieni ja sitä voi pikkuhiljaa kasvattaa. Tärkeämpää on pitää
säästetyt varat sijoitettuna suunnitelman mukaan, kuin lähteä heti alussa liian suurella
summalla, joka pitäisi nostaa pois sijoituksista. Lähdetään oletuksesta, että aloittavalla
sijoittajalla ei ole säästössä mitään ja kaikki rahat menevät kulutukseen. Tuntuu, ettei raha
riitä millään seuraavaan palkka- tai tukipäivään asti.
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Seuraava vaihe on tehdä sijoitussuunnitelma, joka on aloittavan sijoittajan yksi
tärkeimmistä välineistä kasvattaa omaa varallisuutta. Hyvä sijoitussuunnitelma kertoo
sijoittamisen tavoitteet ja kuinka kauan sijoituksissa on tarkoitus pitää varoja. Lisäksi
suunnitelmaan kannattaa kirjata kuinka paljon haluaa ottaa riskiä, sekä miten paljon aikoo
käyttää aikaa eri kohteiden tutkimiseen ja sijoitusten tekemiseen. Lisäksi suunnitelmia voi
olla useampia, eri tavoitteille ja ajanjaksoille. Tärkeintä sijoitussuunnitelmaa laatiessa on
ottaa huomioon oma riskinsietokyky, joka määrittää tuotto-odotuksen, sillä tuotto ja riski
kulkevat käsi kädessä. (Pesonen, 2011)

Viimeinen vaihe on suunnitelmien laittaminen käytäntöön. Varoja on saatu säästettyä ja
kasassa on jo pieni pesämuna. Seurataan suunnitelmaa ja mikäli elämäntilanne on
muuttunut suuresti, voi suunnitelmaan tehdä muutoksia.

3.5

Sijoitussuunnitelmaesimerkit opiskelijalle

Seuraavaksi esitetään esimerkkejä, millainen sijoitussuunnitelma voi olla ja käydään läpi
kolme eri riskiprofiilin sijoittajaa ja niiden pohjalta käsitellään neljä erilaista sijoitussalkkua.
Esimerkit ovat kuvitteellisia, mutta hyvinkin mahdollisia ja näiden esimerkkien pohjalta voi
laatia omaan elämäntilanteeseen sopivan suunnitelman.

Jotta vertailu eri riskiprofiilien välillä olisi selkeämpää, oletetaan että kaikilla profiileilla on
sama määrä rahaa käytössä. Kuten kuviosta 5 käy ilmi, että työssä käyvällä opiskelijalla
on keskimäärin, asumismenojen jälkeen, käytössä 850 euroa kuukaudessa.
Esimerkkiopiskelija on budjetoinut oman talouden ja löytänyt sieltä säästökohteita.
Aiemmin laskujen ja muiden menojen jälkeen, ei jäänyt rahaa ollenkaan säästöön. Nyt
turhat menot on karsittu pois ja kuukaudessa jää 150€ säästöön. Ensimmäisenä vuonna
rakennetaan talouden puskuri, jolla vältetään myös sijoitusten ennenaikainen myyminen.
Sijoittajien riskiprofiiliin vaikuttaa myös kuinka pitkään aikoo varoja pitää sijoitettuna.
Lyhyen ajan sijoittajan ei ole suositeltavaa ottaa suuria riskejä, mutta pidemmällä ajalla
riskiä voi lisätä oman harkinnan mukaan.

ASP-tili on käsitelty erillisenä salkkuna, kuviossa 10, sillä ensiasunnon säästämistä varten
ASP-tili on erittäin hyvä kohde sen riskittömän tuoton ollessa 5%. ASP-tilille säästämistä
ei kuitenkaan kannata aloittaa liian aikaisin, sillä ASP-tilin lisäkorko maksetaan kuluvalta
ja viideltä seuraavalta vuodelta. Korko maksetaan vain, jos säästetyt varat käytetään
ensiasunnon ostoon tai rakentamiseen. ASP-tilille olisi hyvä saada säästettyä 150€
kuukaudessa, sillä tarkoituksena on saada säästettyä 10% asunnon hinnasta.
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Esimerkissä tämä tarkoittaa 50% painotusta ASP-tiliin, mutta mikäli oma taloudellinen
tilanne ei salli tätä, kannattaa ASP-tilin avaamista odottaa, kunnes rahaa jää enemmän
säästöön.

Osakesijoittamisessa täytyy kuitenkin huomioida kaupankäyntikulut, mitkä
palveluntarjoajasta riippuen ovat noin 5 euroa toimeksiantoa kohden. Tästä syystä
osakesijoitukset kannattaa tehdä suuremmissa erissä ja esimerkiksi sijoittaa 500 euroa
kerralla. Vaihtoehtoisesti sijoittaja voisi kuukausittain merkitä osakerahasto-osuuksia
riskiprofiilille sopivalla summalla.

Esimerkissä käytetään oletuksena seuraavia tuotto-odotuksia, osakkeet 8%,
yhdistelmärahasto 4%, korkorahasto 2%, tili 0,1% ja ASP-tili 5%. Rahastot joihin
esimerkeissä sijoitetaan ovat kasvuosuuksia eli rahastojen tuotot lisätään rahaston
arvoon, tällöin vero maksetaan vasta kun rahasto lunastetaan. Osakesijoituksissa osingot
sijoitetaan uudelleen ja verojen vaikutusta ei ole huomioitu. Tuotto-odotukset perustuvat
historiatietoihin, eivätkä ne ole tae tulevasta.

3.5.1

Varovainen sijoittaja

Varovainen sijoittaja ei halua ottaa suuria riskejä sijoittamisessa, vaan tarkoituksena on
säilyttää säästöjen arvo ja hakea pientä tuottoa. Varovaisen sijoittajan sijoitushorisontti on
melko lyhyt, jolloin riskejä on syytä välttää. Varovainen sijoittaja sijoittaa pääasiassa
matalariskisiin kohteisiin ja tällöin kyseessä ovat tili, korko- ja yhdistelmärahasto.
Yhdistelmärahastossa pääpaino kuitenkin korkotuotteissa. Painotus voi opiskelijan
normaali tilanteessa olla esimerkiksi 30% yhdistelmärahastoon, 50% korkorahastoon ja
20% tilille. (Pesonen, 2011)
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Varovaisen sijoittajan esimerkki salkku

20%
30%

Yhdistelmärahastot
Korkorahastot
Tili

50%

Kuvio 7, Varovaisen sijoittajan esimerkkisalkku

Riskiprofiililtaan varovaisen opiskelijan suunnitelmassa voisi sijoitukset jakaa kuvion 7
tavalla. Ensimmäisen vuoden jälkeen tilille on kertynyt 1800€ ja tämä on suhteellisen hyvä
taloudellinen puskuri. Tämän jälkeen aloitetaan sijoittaminen, ja siirretään tilille joka
kuukausi 30 euroa ja yhdistelmärahastoon 45 euroa ja korkorahastoon 75 euroa.
Kuukausittain säästämällä ajallinen hajautus tulee tehtyä automaattisesti ja rahastoihin
sijoitettaessa varat tulee jaettua useampaan sijoituskohteeseen.
Kahdessa vuodessa varovaisella on tilillä 2160€, yhdistelmärahaston arvo voisi suotuisan
kehityksen jälkeen olla 555€ ja korkorahaston arvo 915€. Kahden ensimmäisen vuoden
aikana sijoitusten arvo olisi noussut 30€. Varovainen sijoittaja olisi onnistunut
tavoitteessaan, säilyttää sijoitusten arvo ja saavuttaa pientä tuottoa.

3.5.2

Maltillinen sijoittaja

Maltillinen sijoittaja tavoittelee varoilleen hallittua arvonnousua ja hyväksyy kohtalaisen
riskin saadakseen parempaa tuottoa. Maltillisella säästäjällä on usein tavoite, uuden auton
hankinta tai vaikka maailmanympärysmatka. Maltillisella riskiprofiililla on laitettava osa
varoista osakkeisiin tai muihin riskiä sisältäviin kohteisiin, jotta voidaan voittaa inflaation
vaikutus. Maltillinen sijoittaja tarvitsee malttia ja suositeltu sijoitusaika on 3-5 vuotta.
Maltillisen sijoittajan jakosuhde eri sijoituskohteiden välillä voi perustilanteessa olla
esimerkiksi seuraava. Tilille 10%, osakkeiden, yhdistelmä- ja korkorahastoihin kaikkiin
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30% jolloin osakekurssien romahdus ei vaikuta maltillisen säästäjän varoihin niin
merkittävästi. (OP-Ryhmä, 2018)

Maltillisen sijoittajan esimerkkisalkku

10%

Tili

30%

yhdistelmärahastot

30%

Korkorahastot
Osakkeet
30%

Kuvio 8, Maltillisen sijoittajan esimerkkisallku

Profiililtaan maltillisen opiskelijan sijoitussalkku voi näyttää esimerkiksi kuivion 8
kaltaiselta. Maltillinen on ensimmäisen vuoden aikana kerännyt tilille varoja pahan päivän
varalle ja aloitetaan suunnitelman seuraava vaihe, sijoittaminen. Maltillisen sijoittajan
sijoitukset olisivat suunnitelman mukaan seuraavat, tilille 15€, osakkeisiin 45€, sekä
kumpaankin rahastoon 45€. Suotuisten markkinoiden tilanteessa sijoitusten arvo voisi
neljän vuoden kuluttua olla yhteensä 7615€. Tämä luku sisältää sijoitettuja varoja 7200€
ja arvonnousua 415€.

Maltillinen sijoittaja on ottanut enemmän riskiä kuin varovainen sijoittaja, mutta suotuisan
markkinan johdosta saanut myös tuottoa otetulle riskilleen. Epäsuotuisan
markkinatilanteen vallitessa tuotto olisi pienempi. Esimerkiksi jos osakkeiden arvo olisi
heikossa markkinatilanteessa laskenut 8%. Tällöin osakkeiden arvo olisi noin 465€
pienempi, mutta maltillisen sijoittajan osakepaino sijoitussalkussa on verrattain alhainen ja
tästä syystä salkun tappio olisi noin 50 euroa.
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3.5.3

Tuottohakuinen sijoittaja

Tuottohakuinen sijoittaja hakee markkinoilta nopeaa sijoitusten arvon nousua,
keskimääräistä markkinaa nopeammin ja hänellä on aikaa pitää varansa sijoitettuna.
Lyhyen aikavälin muutokset eivät tuottohakuista sijoittajaa häiritse, vaan tähtäin on pitkän
aikavälin tuotossa. Arvonvaihtelua tuottohakuinen sijoittaja hyväksyy paljonkin ja hän
todennäköisesti sijoittaa osakkeisiin suoraan tai jonkin osakerahaston välityksellä.
Tuottohakuisen sijoittajan sijoitusaika on vähintään 5 vuotta, mutta tämä ei tarkoita,
etteikö sijoittaja voisi pitää varoja sijoitettuna pidempäänkin. Tuottohakuisenkin sijoittajan
on hyvä ottaa salkkuunsa hieman matalariskisempiä sijoituskohteita. Salkun voi jakaa
esimerkiksi Kuvion 9 tavalla. (OP-Ryhmä, 2018)

Tuottohakuisen sijoittajan esimerkkisalkku

10%

Osakkeet

10%

Yhdistelmärahastot

50%

Korkorahastot
Tili
30%

Kuvio 9, Tuottohakuisen sijoittajan esimerkkisalkku

Tuottohakuisen profiilin omaava opiskelija voisi rakentaa esimerkiksi yllä olevan kuvion 9
mukaisen salkun. Tuottohakuinen on kuitenkin ensin turvannut taloutensa, samoin kuin
varovainen ja maltillinen sijoittaja. Suunnitelman mukaan tuottohakuinen laittaa tilille 10%,
korkorahastoon 10%, yhdistelmärahastoon 30% ja osakkeisiin 50%. Tällä jaottelulla
turvataan ainakin osa sijoitettavista varoista markkinoiden vaihdellessa voimakkaasti.
Tuottohakuinen voisi laittaa esimerkkisalkun mukaan tilille 15€ ja korkorahastoon 15€
kuukaudessa. Yhdistelmärahastoon menisi 45€ ja osakkeisiin 75€ joka kuukausi. Koska
tuottohakuisen sijoitusaika on pitkä, sietää hän riskiä enemmän ja historiatietojen
perusteella markkinoiden kehittyessä suotuisasti myös voitot ovat kohtuullisen suuria.
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Kuuden vuoden periodilla tuottohakuisen sijoituksissa oleva varallisuus on yhteensä
12260€, joista sijoitettuja varoja on 10800€ ja tuottoa 1460€.

Tuottohakuinen on saanut suotuisan markkinajakson aikana itselleen mukavan tuoton,
mutta tilanne olisi melko lailla päinvastainen, jos markkinakehitys olisi ollut negatiivinen
saman 8%. Tällöin tuottohakuisen sijoittajan salkku olisi tuottanut tappiota noin 700€.
Tappio voisi olla vieläkin suurempi, mikäli tuottohakuinen sijoittaja olisi sijoittanut kaikki
osakkeisiin. Tuottohakuinen sijoittaja on tietoinen mahdollisista tappiosta ja kykenee
tekemään rationaalisia päätöksiä, vaikka markkinoilla olisikin suurta vaihtelua.

3.5.4

Maltillinen ASP-sijoittaja

Maltillinen ASP-sijoittaja on riskiprofiililtaan lähes identtinen maltillisen sijoittajan kanssa,
mutta ASP-sijoittajalla on kuukaudessa mahdollisuus säästää yhteensä 300€. Tämä
summa jaetaan kuvion 10 tavalla. ASP-tilin painotus on tarkoituksella suuressa osassa,
sillä sijoittajalla on tavoitteena hankkia oma asunto ja ASP-tili on erittäin hyvä riskitön
sijoituskohde.

Maltillisen ASP-sijoittajan esimerkkisalkku

5%
15%

Tili
yhdistelmärahastot

Korkorahastot

50%

15%

Osakkeet
ASP-Tili
15%

Kuvio 10, Maltillisen ASP-sijoittajan esimerkkisalkku

Kuten aiemmin huomattiin suotuisan markkinan tilanteessa, olisi maltillisen sijoittajan
salkku tuottanut neljässä vuodessa noin 415€. Lisäksi maltillisella sijoittajalla olisi tilillä
puskurivaroja pahan päivän varalle. Sijoittamalla puolet säästöön jäävistä varoista ASPtilille olisi ensiasuntoa varten sijoittavalla erittäin hyvä määrä varoja säästössä. Pelkästään
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ASP- tilillä olisi noin 8050€, josta tuottoa olisi noin 850 euroa. Salkun muiden kohteiden
tuotto olisi sama kuin aiemmin eli 415 euroa.

ASP-tilille sijoittaminen on normaalista sijoitustoiminnasta hyvin poikkeava tilanne ja
ainoastaan kertaluontoinen mahdollisuus. Mikäli omissa tavoitteissa ei ole oman asunnon
hankinta, ei ASP-tilille ole järkevää sijoittaa. Tämän esimerkin mallia voi käyttää myös
muiden riskiprofiilien kanssa, jolloin painotus muuttuu vastaavalla tavalla kuin maltillisen
sijoittajan profiilissa.

.
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4

Pohdinta

Tämän produktityyppisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opiskelijoille suunnattu
säästämisen ja sijoittamisen opas. Oppaan tarkoituksena oli lisätä opiskelijoiden
tietämystä oman talouden hallinnasta ja säästämisen ja sijoittamisen perusteista.
Produktissa on pyritty tuomaan tarvittava tieto helposti ja nopeasti saataville.

4.1

Aiheen ajankohtaisuus ja johtopäätökset

Aihe on mielestäni ajankohtainen, sillä sijoittamista on mediassa käsitelty viime aikoina
melko paljon ja ihmisten yleinen käsitys sijoittamisesta on huonolla tasolla. Monet
ajattelevat, ettei sijoittaminen ole heitä varten ja että sijoittaminen on keinottelua tai vain
rikkaiden harrastus.

Sijoittaminen käsitteenä määritellään eri tavoin, mutta sillä tarkoitetaan ennen kaikkea
sijoituskohteen ostoa, sen omistusta ja lopuksi myymistä tarkoituksenaan saada tuottoa
sijoitetulle pääomalle. Sijoittaminen koostuu kuitenkin useasta vaiheesta ja kokonaisuus
on hyvä hahmottaa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Oman sijoitusprofiilin
tunnistaminen on yksi tärkeimmistä asioista sijoittamisessa. Sijoitusprofiili määrittää hyvin
pitkälti sijoitusten tuotto-odotuksen ja niiden sisältämän riskin. Sijoitusprofiilin lisäksi on
hyvä tietää sijoitusaika ja miten sijoitukset tulisi hajauttaa. (Pesonen, 2011)

Oman talouden hallinta on opiskelijalle tärkeää ja sen kautta opiskelijallakin on
mahdollisuus aloittaa sijoittaminen, sillä se ei vaadi suurta alku pääomaa vaan
päättäväisyyttä ja sopivan suunnitelman. Jokaisella olisi hyvä olla säästössä rahaa noin
kolmen kuukauden nettopalkkaa vastaava summa, joka luo turvaa talouteen yllättäviin
menoihin. Tällä ennakoinnilla voidaan välttää pikavippien ja kalliiden kulutusluottojen
ottaminen.

Olennainen osa sijoittamista on sijoituskohteet ja niiden tunteminen. Tilit luokitellaan usein
enemmänkin säästämisen tuotteiksi, mutta niistä on apua opiskelijan talouden
hallinnassa. Sijoitustuotteista osakkeet ovat kaikkein riskisempiä, vaikka niiden riskiä
voidaan pienentää hajauttamalla. Rahastot ovat pankkien tai pankkiiriliikkeiden tarjoamia
palveluita, joissa sijoittajan varat sijoitetaan rahaston sääntöjen mukaan useampaan
osakkeeseen tai korkoinstrumentteihin. Rahastoja hallinnoi rahastoyhtiön salkunhoitaja,
jolloin niiden seuraaminen on ammattilaisen käsissä. Tästä syystä aloittavalle sijoittajalle
rahastot ovat hyvä vaihtoehto.
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Sijoittamisen aloittaminen edellyttää perehtymistä tuotteisiin ja niiden riskeihin.
Riskinsietokyky ja sijoitusaika kannattaa miettiä tarkkaan ennen ensimmäistä sijoitusta.
Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja sijoitussuunnitelman seuraaminen on helpompaa.
Aloittavan sijoittajan on syytä lähteä rauhallisesti liikkeelle ja pikkuhiljaa, kokemuksen
karttuessa, kasvattaa sijoitussalkun riskiä.

4.2

Oman työn arviointi ja jatkotutkimusehdotukset

Sijoittamisen oppaita ja sijoittamista yleisesti on tutkittu opinnäytetöissä ennenkin.
Opiskelijan näkökulmasta sijoittamista ei kuitenkaan ole kovin usein tarkasteltu ja
mielestäni opiskelijan elämäntilanne on poikkeuksellinen. Opiskelijan tulot muodostuvat
kuitenkin erinäisistä tuista ja mahdollisesti palkasta. Sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja
sen aloittaminen on tärkeää tehdä hyvissä ajoin. Kärsivällisyys kuitenkin palkitaan
myöhemmin, kun korkoa korolle ilmiö alkaa toimia.

Aikataulullisesti produktin tekeminen lähti hieman hitaasti käyntiin ja loppua kohden päivät
pitenivät. Opinnäytetyön eniten aikaa vaatinut työvaihe oli viitekehyksen kirjoittaminen,
sillä tietoa sijoittamisesta on tarjolla niin paljon, että oikean tiedon löytämiseen meni oma
aikansa.

Oma mielenkiinto sijoittamiseen auttoi työn tekemisessä ja motivaatio oli korkealla koko
tekemisen ajan. Aiheen valinta ja rajaus onnistuivat suhteellisen helposti. Rajausta
helpotti aloittavalle sijoittajalle suunnattu opas, jolloin monimutkaiset sijoitustuotteet olivat
luonnollista rajata ulkopuolelle. Sijoitusprofiilien tekemisessä joutui pohtimaan miten eri
profiilit tulisi esittää, jotta profiilien erot tulisivat riittävän selkeästi esille.

Opintolainan hyödyntäminen sijoittamisessa olisi mahdollinen jatkotutkimuksen kohde ja
samalla voisi selvittää onko opiskelijoilla ylipäätään mahdollista ja kannattavaa sijoittaa
opintolainaa. Lisäksi jatkotutkimukseen voisi ottaa lisäksi monimutkaisemmat
sijoitustuotteet, kuten johdannaiset ja nyt ajankohtaiset kryptovaluutat.
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Vaihe 3: Laskennan tulos
Ansiotulot ja ennakonpidätykset

Päätoimen palkat ja luontoisedut
Koko vuoden bruttotulo

11850,00

Saatu bruttotulo vuoden alusta
Ennakonpidätys
Opintoraha
Koko vuoden bruttotulo

2252,52

Saatu bruttotulo vuoden alusta

2252,52

Ennakonpidätys

0,00

Ansiotuloista tehtävät vähennykset

Valtion ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset
Tulonhankkimisvähennys

750,00

Työeläkemaksut

752,48

Työttömyysvakuutusmaksut

225,15

Vain kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset
Ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa

3570,00

Perusvähennys kunnallisverotuksessa

2073,12

Verosta tehtävät vähennykset

Työtulovähennys

1122,00

Verojen laskennassa käytetyt tuloveroprosentit

Verotuskunta

Helsinki

Kunnan tuloveroprosentti

18,00

Seurakunnan tuloveroprosentti

1,00

Laskelma veroista ja maksuista

Koko vuoden verot ja maksut yhteensä

157,04

Loppuvuoden verontarve yhteensä

157,04

Tulevat tulot yhteensä

11850,00

Lasketut veroprosentit

Perusprosentti

1,5

Lisäprosentti

28,0

Palkasta menee perusprosentin lisäksi eläkevakuutusmaksua 6,35 % ja työttömyysvakuutusmaksua 1,90 %. Jos lasket,
paljonko palkasta jää käteen verojen ja maksujen jälkeen, lisää perusprosenttiin 8,25 prosenttiyksikköä.
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