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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavam-
paa sijoittaa rahastoihin, vai muodostaa oma sijoitussalkku ja hallinnoida sitä itse. Tavoit-
teena oli selvittää ovatko indeksirahastot kannattavampi sijoitusmuoto kuin aktiivisesti hoide-
tut rahastot vertaamalla niiden kustannuksia ja siten saada selville kannattaako aktiivisesta 
rahaston hoidosta maksaa suurempia hallinnointikuluja. Tämän jälkeen rahastojen tuottoja ja 
kuluja verrattiin itsenäisesti hallinnoitujen sijoitussalkkujen tuottoihin ja kuluihin, josta saa-
tiin selville kannattavin sijoitusmuoto. Tutkimuksesta on hyötyä aloitteleville sijoittajille, 
jotka ovat kiinnostuneita pitkäaikaisesta säästämisestä. 

Tutkimuksen tietoperustana on käytetty osake- ja rahastosijoittamisen kirjallisuutta, aikai-
sempia tutkimuksia sekä verkkoartikkeleita. Tutkimusmenetelminä on käytetty kvalitatiivista 
menetelmää vertailtavien rahastojen valitsemiseen, sekä kvantitatiivista menetelmää itsenäi-
sesti hallinnoitujen sijoitussalkkujen valintaan. Rahastojen tuotoista ja kustannuksista saadut 
tiedot ovat peräisin Morningstar-sivustolta sekä kunkin rahoituslaitoksen omilta sivuilta. 

Rahastot on valittu tutkimukseen siten, että jokaisesta rahoituslaitoksesta löytyy samoille 
markkinoille sijoittava indeksirahasto sekä aktiivisesti hoidettu rahasto. Itsenäisesti hallin-
noidut sijoitussalkut on valittu tutkimukseen Nordnetistä saatavilla olleiden tietojen pohjalta. 
Salkut on poimittu Suomi Finland-ryhmästä järjestämällä hakutulokset laskevaan järjestyk-
seen kolmen vuoden tuottojen mukaan. Tutkimukseen kuitenkin valitsin vain sellaiset salkut 
jotka olivat perustettu vähintään viisi vuotta sitten, koska Nordnetin suurin seurantaväli on 
viisi vuotta. Kävin läpi kaksisataaviisikymmentäviisi salkkua, joista sata oli vähintään viisi 
vuotta vanhoja ja olivat kelvollisia vertailuun.  

Tutkimuksessa on verrattu valittujen sijoitusratkaisujen tuottoja ja kustannuksia toisiinsa yk-
siselitteisesti, jotta saadaan mahdollisimman selvä vastaus, mikä vaihtoehdoista on taloudelli-
sesti kannattavin. Tutkimuksessa on myös huomioitu niin korkojen kuin myös kustannusten 
vaikutus pitkällä aikavälillä jota on havainnollistettu taulukoilla. 

Vertailun tuloksena kävi ilmi, että keskivertosijoittaja voi itsenäisellä hallinnoinnilla saada 
huomattavasti parempaa tuottoa kuin rahastot, mutta kuten tutkimuksessa myös käy ilmi, jo 
yhden prosentin muutoksella vuosikustannuksissa on merkittävä vaikutus kannattavuuteen pit-
källä aikavälillä.  

Pitkällä aikavälillä indeksirahastot ovat keskivertosijoittajalle kannattavin vaihtoehto, kun ot-
taa huomioon kustannusten suhteen tuottoihin, etenkin kuukausisäästämisessä. Itsenäinen 
hallinnointi voi olla kannattavampaa, mutta vain jos käy kauppaa aktiivisesti ja tekee hyviä 
sijoituspäätöksiä tai hyvin passiivisesti ja tekee muutaman korjauksen vuodessa. 
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The purpose of the thesis was to investigate whether it is more profitable to invest in mutual 
funds or to make one’s own investment portfolio and manage it oneself. The objective was to 
compare the costs and profits of index funds and actively managed mutual funds to find out 
whether one should pay the higher administrative fees or not. The next step was to compare 
the earlier results to the costs and profits of investment portfolios to learn which investment 
method is the most viable option for an average investor. This thesis benefits anyone who is 
interested in long term saving and investing their disposable income. 

The knowledge base of the thesis consists of literature about stock markets, investment port-
folio management and mutual fund investing. Other sources include internet articles and 
prior studies on the subjects. The mutual funds and index funds used for comparison in the 
thesis were selected qualitatively and the investment portfolios were selected quantitatively. 
The information about the costs and profits of the selected mutual funds and index funds 
were gathered from the respective websites of each service provider and the Morningstar-
website. The Information about the investment portfolios were gathered from a Nordnet ser-
vice called Shareville. 

The index funds were selected so that each service provider had similar index fund to offer 
and also had mutual funds that invested in the same markets. The investment portfolios were 
selected from a group called Suomi Finland in Shareville by ranking the investment portfolios 
in descending order by profits in three years. Then two hundred and fifty five investment 
portfolios were studied, of which one hundred were at least five years old and were suitable 
for comparison.  

The costs and profits of different investment solutions were compared to each other in a 
straight forward fashion, so that one could easily determine which option is the most profita-
ble. In the thesis the effect of costs and interests on profits in long term have also been con-
sidered and have been documented in charts. 

As result of the comparison it seems that average investor can make more profit by managing 
their own investment portfolio, but as also stated in the thesis, as small a change as one per-
cent in the annual costs can make a big difference in long term. 

As conclusion the index fund seems to be the optimal choice for average investor due to their 
cost to profit ratio. Managing one’s own investment portfolio can be more profitable under 
the right circumstances. One should either be very active on the stock markets and make 
good decisions or be very passive and make few corrections to their investment portfolio an-
nually. 

 

 Keywords: Index fund, mutual fund, investing, saving. 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................... 6 

2 Arvopaperimarkkinat .................................................................................... 8 

2.1 Arvopapereiden tuotot ......................................................................... 8 

2.2 Sijoittamisen riskit .............................................................................. 9 

2.3 Riskinsietokyky ja sen määrittäminen ..................................................... 10 

3 Osakesijoittaminen ..................................................................................... 12 

3.1 Osakesalkun muodostaminen ............................................................... 12 

3.2 Sijoitusstrategiat .............................................................................. 13 

3.3 Osakekaupan kustannukset .................................................................. 13 

4 Indeksirahastot.......................................................................................... 15 

4.1 Indeksirahastojen edut ....................................................................... 15 

4.2 Rahastoille maksettavat osinkotuotot ..................................................... 16 

4.3 Sijoitusrahastojen vertailu .................................................................. 17 

4.3.1 Osuuspankki ............................................................................ 17 

4.3.2 Nordea .................................................................................. 18 

4.3.3 Danske Invest .......................................................................... 19 

4.3.4 Nordnet ................................................................................. 20 

4.3.5 Yhteenveto indeksirahastoista ...................................................... 21 

5 Osakesalkkujen vertailu ............................................................................... 22 

5.1 Shareville ....................................................................................... 22 

5.2 Osakesalkkujen tuotot ....................................................................... 22 

6 Yhteenveto tuloksista ja pohdintaa ................................................................. 25 

7 Itsearviointi .............................................................................................. 26 

Lähteet ........................................................................................................ 28 

Kuviot .......................................................................................................... 32 

Taulukot ....................................................................................................... 32 

 



 

1 Johdanto 

Mediassa nousee ajoittain esille eläkkeiden määrät sekä varhaisimman eläkeiän nousu. Toisi-

naan on myös voinut kuulla sanottavan että eläke ei ole ikä vaan taloudellinen tilanne, jolloin 

voi jäädä pois töistä. 90-luvulla syntyneiden varhaisin vanhuuseläkeikä on 67–68 vuotta, mo-

net kuitenkin alkavat miettimään oman eläkkeensä suuruutta vasta 50-ikävuoden jälkeen. Jos 

on kiinnostunut jäämään eläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikää tai haluaa varautua tulojen 

laskuun ja kasvaviin lääkäri- ja lääkekustannuksiin, voi nuorempana aloittaa säästämisen elä-

keikää varten. Mitä aikaisemmin säästämisen aloittaa, sitä helpompaa varallisuutta on kerryt-

tää korkoa korolle-ilmiön vuoksi. Yleisimpiä sijoitus- ja säästämisvaihtoehtoja jotka erityisesti 

hyötyvät tästä ovat osakkeet ja rahastot. Sijoittaminen on myös pankkitilille säästämistä kan-

nattavampaa, koska korottomalla tilillä raha menettää jatkuvasti arvoaan inflaation vuoksi. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia oman osakesalkun perustamisen ja ylläpidon 

tuottavuutta ja verrata sitä sijoitusrahastojen tuottoihin eläkesäästämisen näkökulmasta. 

Vertailen myös indeksirahastoja aktiivisesti hallinnoituihin sijoitusrahastoihin selvittääkseni, 

että kannattaako aktiivisesta rahaston hallinnoimisesta maksaa suurempia hallinnointikuluja, 

vai onko passiivinen indeksirahasto yhtä kannattava sijoituskohde. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää onko pitkällä aikavälillä kannattavampaa hoitaa aktiivisesti omaa osakesalkkua 

vai sijoittaa rahastoon. 

Opinnäytetyön toisessa osassa tulen käymään läpi arvopaperimarkkinoita yleisesti, minkälaisia 

riskejä sijoittamiseen liittyy, kuinka määrittää oma riskinsietokyky ja kuinka riskit vaikuttavat 

tuottoihin. Kolmannessa osassa perehdyn tarkemmin osakesijoittamisen perusteisiin, kuten 

osakesalkun muodostaminen ja kuinka osakkeiden arvot määräytyy. Neljäs osa keskittyy in-

deksirahastoihin, jossa selvitän kuinka indeksirahastot toimivat käytännössä ja mitkä niiden 

edut ja heikkoudet ovat verrattua aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Tässä osassa vertailen 

myös eri pankkien tarjoamia sijoitusrahastoja ja niiden kustannuksia. Viidennessä osassa esit-

telen Shareville-palvelun ja tutkin siellä jaettuja osakesalkkuja, joista pyrin muodostamaan 

luotettavan vertailukohteen joka kuvastaa keskivertosijoittajan osakesalkkua ja siten osakesi-

joittamisen kannattavuutta. Kuudennessa osassa muodostan yhteenvedon keräämistäni tie-

doista ja pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen ”kumpi on kannattavampi sijoitusmuoto pit-

källä aikavälillä, osakesijoittaminen vai sijoitusrahastot?”. 

Tietoperustana tutkimuksessa käytetään osake- ja rahastosijoittamista sekä arvopaperimark-

kinoita yleisesti käsittelevää kirjallisuutta. Tutkimuksessa perehdytään myös aikaisempiin tut-

kimuksiin sekä useisiin verkkoartikkeleihin ja blogeihin jotka käsittelevät sijoittamisen eri 

osa-alueita. 
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Tutkimuskysymykseen vastaaminen on kolmivaiheinen prosessi jonka ensimmäinen vaihe on 

verrata kvalitatiivisesti valittuja indeksirahastoja ja aktiivisia sijoitusrahastoja toisiinsa. Ra-

hastojen valitseminen aloitetaan valitsemalla ensin rahoituslaitokset, joiden valikoimista löy-

tyy samoille markkinoille sijoittava indeksirahasto ja aktiivisesti hallinnoitu rahasto, yleisim-

piä ovat Amerikkalaisiin ja Aasialaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot ja niiden lisäksi Euroop-

palaisiin yrityksiin sijoittavat rahastot. Rahoituslaitoksiksi valittiin Osuuspankki, Nordea ja 

Danske Bank, koska jokainen näistä on tunnettu ja Suomessa toimiva yritys, jonka tarjoama 

rahastovalikoima on helposti saatavilla verkossa. Kunkin yrityksen rahastotarjonta käydään 

läpi, joista valitaan sellaiset rahastot, joille löytyy vertailukelpoiset vastakappaleet muiden 

yritysten valikoimista. Eli jokaisella pankilla täytyy olla indeksirahasto sekä aktiivisesti hoi-

dettu rahasto jotka sijoittavat samoille markkinoille. Rahastojen täytyy olla ainakin viisi 

vuotta vanhoja, jotta niiden tuotoista ja kuluista olisi vertailukelpoiset tiedot osakesalkkujen 

kanssa. Tiedot rahastojen tuotoista ja kuluista kerätään morningstar.fi-sivustolta, jotta välty-

tään virheellisiltä tuloksilta pankkien eri tavoin ilmoittamien tuottojen vuoksi. 

Toinen vaihe on muodostaa käsitys siitä, kuinka paljon keskivertosijoittaja voisi saada tuottoa 

hallinnoimalla omaa sijoitussalkkua. Vastaus pyritään saamaan laskemalla sadan osakesalkun 

tuottojen keskiarvo. Osakesalkut valitaan tutkimukseen kvantitatiivisen menetelmän kautta 

käyttämällä Nordnetin palvelua nimeltä Shareville, jossa sijoittajat voivat jakaa oman sijoi-

tussalkkunsa muiden käyttäjien kesken. Alun perin tarkoituksena oli kerätä tietoja salkuista 

niiden aktiivisuuden mukaan, eli selvittää keskituotto passiivisille sijoittajille, aktiivisille si-

joittajille, ja erittäin aktiivisille sijoittajille, tällöin olisi nähty kuinka paljon sijoittajan oma 

aktiivisuus tuottaa lisäarvoa ja onko aktiivisempi kaupankäynti kannattavaa kustannuksiin 

nähden. Tutkimusta tehdessä palvelun hakutoiminnot olivat kuitenkin vialliset ja otanta täytyi 

rajata muuten kuin käyttäjähaun rajauksilla. Otanta rajattiin Suomi Finland-ryhmään joka 

karsi 70 000 käyttäjää vähän yli kymmenentuhannen käyttäjän ryhmään. Käyttäjien salkkujen 

täytyy olla vähintään viisi vuotta vanhoja, koska viisi vuotta on Sharevillen pisin seurantaväli. 

Koska käyttäjiä ei voi järjestää viiden vuoden tuottojen mukaan, mikä poistaisi listauksesta 

automaattisesti alle viisi vuotta vanhat salkut, täytyy salkut käydä yksitellen läpi jotta saa-

daan karsittua salkut jotka eivät ole kelvollisia vertailuun, esimerkiksi riittämättömien tieto-

jen vuoksi.  

Kolmas ja viimeinen vaihe on kerätä yhteen aikaisemmista vaiheista saadut tiedot kunkin si-

joitusvaihtoehdon tuotoista ja kustannuksista ja saada lukuja vertailemalla yksiselitteinen 

vastaus, mikä sijoitusmuoto on kannattavin. Tuloksia tulkitaan myös eläkesäästämisen ja tut-

kijan omasta näkökulmasta. 
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2 Arvopaperimarkkinat 

Arvopaperimarkkinoilla ja juurikin sijoittamisella on merkittävä rooli talouden kokonaisku-

vassa. Kun yritykset tarvitsevat lisää pääomaa toiminnalleen, ne laskevat liikkeelle joko osak-

keita tai joukkovelkakirjoja. Sijoittajat ostavat edellä mainittuja arvopapereita ja yritys kas-

vattaa saamillaan varoilla toimintaansa ja siten myös mahdollisesti luo työpaikkoja sekä ta-

loudellista kasvua. (Peltomäki & Vahe. 2011, 11) 

Arvopaperimarkkinat on laaja käsite, joka voidaan jakaa useaan ryhmään, kontekstista riip-

puen. Ensimmäinen tapa on jakaa arvopaperimarkkinat raha- ja pääomamarkkinoihin niiden 

pitkäaikaisuuden mukaan. Rahamarkkinat koostuvat sijoitusten ja luottojen markkinoista, 

jotka ovat sijoitusajaltaan alle vuoden mittaisia. Yli vuoden mittaiset luotot, osakkeet ja pit-

käaikaiset rahoitukset, kuten joukkolainat, muodostavat pääomamarkkinat. Yleensä arvopa-

perimarkkinoista puhuttaessa tarkoitetaan pääomamarkkinoita. (Pörssisäätiö. 2010, 7) 

Toinen tapa on jakaa markkinat käteis- ja johdannaismarkkinoihin. Käteismarkkinoihin kuulu-

vat heti maksua vastaan luovutettavat arvopaperit, kuten osakkeet ja joukkovelkakirjat. Joh-

dannaismarkkinat sen sijaan koostuvat johdannaissopimuksista, jotka toteutuvat vasta myö-

hemmin sopimusajan päätyessä. Nimitys tulee siitä että sopimusten hinta johdetaan arvopa-

pereiden arvosta. Johdannaissopimuksia on kahdenlaisia, optioita ja futuureja. Molemmat 

johdannaissopimukset oikeuttavat osakkeiden myyntiin tai ostamiseen ennalta sovittuun hin-

taan sovitun ajan kuluttua. Optio on näistä kahdesta yleisempi, sillä se on ehdollinen, sijoit-

taja voi valita suorittaako kaupan vai ei. Futuuri on sitova, jolloin sijoittaja on sitoutunut suo-

rittamaan kaupan sopimusajan lopussa. (Pörssisäätiö. 2010, 7) 

Arvopaperimarkkinat voidaan myös jakaa osake- ja korkomarkkinoihin sen mukaan, hakevatko 

yritykset omaa- vai vierasta pääomaa. Yritykset voivat kerätä omaa pääomaa laskemalla liik-

keelle osakkeita ja vierasta pääomaa joukkolainoilla. (Pörssisäätiö. 2010, 7) 

Mikäli sijoittaja ei tahdo itse valita yksittäisiä arvopapereita joihin sijoittaa varojaan, hän voi 

sijoittaa rahastoon ostamalla rahasto-osuuksia. Rahasto sijoittaa asiakkaidensa varat rahaston 

säännösten mukaisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, kiinteistöihin, johdannaisiin tai muihin ar-

vopapereihin. Rahasto-osuuksien arvo määräytyy rahaston arvon mukaisesti. Rahaston arvoa 

nostaa ja laskee sen tekemät sijoitukset ja siihen sijoitetut varat. (Virta. 2016) 

2.1 Arvopapereiden tuotot 

Eri sijoitusinstrumentit tuottavat eri tavoin. Korkotuottoihin perustuvat sijoituskohteet, kuten 

joukkovelkakirjat ja pankkitalletukset eivät varsinaisesti kasvata arvoaan, mutta sijoittajalle 

maksetaan korkoa sijoitusten mukaan. Korkotuotot eivät kuitenkaan välttämättä kata inflaa-

tiota. Osakkeet eroavat muista arvopapereista siten, että ne tuovat sijoittajalle tuottoa kah-
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della tapaa, sijoituksen arvonnousulla sekä säännöllisillä tuloilla osinkojen muodossa. Arvon-

nousun tai osinkotulojen merkitys sijoittajalle vaihtelee osakkeen omistusajan mukaisesti, 

mitä pidempään sijoittaja omistaa tiettyä osaketta sitä suuremmaksi osinkojen osuus tuo-

toista kasvaa. Arvonnousun osuus on merkittävämpi lyhyellä aikavälillä kun osakkeita myydään 

voitolla. Keskimääräiset vuotuiset osinkotuotot ovat noin 4 % ja osakkeiden arvonnousu vuosit-

tain on noin 7 %. Pitkällä aikavälillä sijoittaja voi hyötyä molemmista tuottomahdollisuuksista. 

(Saario. 2016, 50, 97, 100) 

Osakkeen arvo määräytyy yhtiön arvon mukaan ja yhtiön arvo voidaan määritellä eri tavoin. 

Pörssivälittäjät ja sijoitustutkijat usein määrittävät yhtiön arvon sen ennakoitujen tulosten tai 

kassavirtojen nykyarvon mukaan, koska tällöin osake näyttää sijoittajalle halvemmalta. Toi-

nen tapa on määrittää yhtiön arvo sen tulevaisuudessa maksamien osinkojen nykyarvon mu-

kaan, koska pitkäaikaissijoittajat saavat tuottoa ainoastaan osinkojen muodossa.  

Koska osakkeiden arvot heittelehtivät paljon markkinatilanteiden mukaan, osakkeenomista-

jalle paras sijoituskohde on yritys joka maksaa joka vuosi enemmän osinkoa kuin edellisenä. 

Yrityksen ja samalla myös sen osakkeiden arvo kasvaa kun yrityksen tulos nousee. Tuloksen 

noustessa yritys voi maksaa sijoittajille myös enemmän osinkoja. Toisaalta yrityksen tuloksen 

laskiessa, tai yrityksen tehdessä tappiota, se maksaa sijoittajille osinkoja vähemmän kuin en-

nen tai ei ollenkaan. (Saario. 2016, 98) 

2.2 Sijoittamisen riskit 

Arvopaperimarkkinoilla riskit ja tuotto liitetään usein toisiinsa, vaikka suurempi riski ei ole 

tae suuremmista voitoista. Jos suuremman riskin sisältävän sijoituskohteen voitaisiin taata 

tuottavan muita kohteita paremmin, ei kyseessä olisi muita riskisempi sijoitus. Muita korke-

amman riskin omaavilla kohteilla on muita parempi tuotto-odotus, koska riskipitoiset kohteet 

hinnoitellaan markkinoilla alhaisiksi, jotta sijoittajat ottaisivat riskin. Riskin ja tuoton välillä 

ei siis ole suoraa yhteyttä, mutta riskit nostavat tuotto-odotuksia, kuin myös mahdollisia tap-

pioita. Rahoitusteoriassa riskillä tarkoitetaan pörssikurssin vaihtelua, mitä suurempi riski, sitä 

enemmän sijoituksen arvo vaihtelee. (Möttölä. 2014) 

Arvopaperimarkkinoiden riskejä on monenlaisia, joista osaan voi varautua hajauttamalla sijoi-

tuksia ja osaan vaikuttaa sijoitusaika. Hajauttaminen tarkoittaa varojen sijoittamista useam-

paan kohteeseen, esimerkiksi eri maissa ja toimialoilla toimiviin yrityksiin, joukkovelkakirjoi-

hin, johdannaisiin tai kiinteistöihin, varoja ei kannata laittaa vain yhteen tai kahteen kohtee-

seen. Ajallinen hajauttaminen puolestaan tarkoittaa sijoitettavan summan jakamaista pidem-

mälle aikavälille. Kaikkia varoja ei kannata sijoittaa heti kerralla ajoitusriskin vuoksi, vaikka 

osakkeet olisivat tänään halpoja, ne voivat ensi viikolla olla vielä halvempia. Säännöllisin vä-

liajoin sijoittava todennäköisesti tulee ostamaan osakkeita hyviin sekä huonoihin aikoihin, 
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mutta osakkeiden nousevan trendin vuoksi tuotot kuitenkin tasaantuvat pitkällä aikavälillä. 

(Pesonen. 2011, 30–31) 

Sijoituksia hajauttamalla voidaan laskea markkinariskiä, liikkeellelaskijariskiä sekä korkoris-

kiä. Markkinariski tarkoittaa markkinoiden yleisen laskusuhdanteen riskiä. Vaikka sijoittaja ei 

voi siihen omalla toiminnallaan vaikuttaa, voi sijoitussalkkua hajauttaa eri markkinoille, joi-

hin eivät vaikuta samat muutokset. Liikkeellelaskijariski liittyy yksittäisen osakkeen liikkeelle 

laskeneeseen yritykseen. Yrityksen heikentynyt taloudellinen tilanne tai huono julkisuus voi-

vat laskea osakkeen arvoa. Korkoriski puolestaan liittyy joukkovelkakirjoihin ja niiden jälki-

markkinoihin. Yleisen korkotason nouseminen laskee joukkovelkakirjan arvoa jälkimarkki-

noilla, koska markkinat voivat tarjota parempaa tuottoa korolle kuin joukkovelkakirja. Ha-

jauttamalla sijoituksia voi myös varautua valuuttakurssien muutoksiin. Jos varat on sijoitettu 

Pohjois-Amerikkalaiseen yritykseen tai rahastoon, on sijoitus silloin riippuvainen dollarin kurs-

sista. Yksittäisten sijoitusten tuotto-odotuksiin hajauttaminen ei kuitenkaan vaikuta. 

2.3 Riskinsietokyky ja sen määrittäminen 

Riskinsietokyky on yksi sijoittamisen tärkeimmistä asioista, mutta samalla myös yksi vaikeim-

mista. Koska suurempiin riskeihin liitetään suuremmat tuotto-odotukset, voi sijoittajan olla 

helppo hyväksyä riski joka kohdistuu useiden vuosien päähän. Riskinsietokykyä kuitenkin tes-

tataan silloin kun sijoitusten arvo lähtee laskuun. Ennen sijoituspäätösten tekemistä sijoitta-

jan tulee miettiä, mikä on suurin summa jonka on valmis altistamaan markkinaheilahtelulle. 

(Puttonen & Repo. 2011, 23–24)  

Riskinsietokykyä määrittäessä sijoittajan tulee kysyä itseltään, kuinka suuri tuotto-odotuksen 

tulee olla, jotta riski kannattaa ottaa. Riskinsietokykyyn liittyy myös muita kysymyksiä, kuten 

kuinka pitkä on sijoitusaika ja onko mahdollista että sijoituksia joutuu realisoimaan käteiseksi 

sijoitusaikana. Sijoittajan tulee myös tiedostaa muu rahantarve sijoitusaikana suhteutettuna 

omiin tuloihin. (Kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Sijoittajan neljä tärkeintä kysymystä (Puttonen & Repo. 2011, 18) 

Vaikka riskinsietokyky on jokaiselle sijoittajalle yksilöllinen, erään määrittelyn mukaan sijoit-

tajat voidaan kuitenkin jakaa kolmeen ryhmään. Varovaiset sijoittajat haluavat pääsääntöi-

sesti että sijoitusten arvo säilyy, jonka vuoksi riskien pitäminen matalina on ensisijaista ja si-

ten myös pienemmät tuotot on hyväksyttävä. Tuottojen tulee kuitenkin pysyä inflaation mu-

kana, koska muuten sijoittaja häviää rahaa reaaliarvon muodossa. Maltilliset eli riskineutraalit 

sijoittajat haluavat kasvattaa varojaan hallitusti, mikä tarkoittaa kohtalaisen riskin hyväksy-

mistä jos se tarkoittaa riskin mukaista tuottoa, kyse ei kuitenkaan ole äkkirikastumisen tavoit-

telusta ja suurista voitoista. Tuottohakuiset sijoittajat puolestaan tavoittelevat juurikin suu-

ria voittoja, jonka vuoksi ovat valmiita ottamaan suurempia riskejä. Tuottohakuiset sijoittajat 

ovat usein valmiita pitämään kiinni sijoituksistaan pitkiäkin aikoja tavoitellessaan korkeampaa 

tuottoa, eivätkä he tarvitse sijoittamiaan varoja jokapäiväisiin menoihin tai äkillisiin kustan-

nuksiin. (Pesonen. 2011, 33–34) 

  

Informaatio 
- Osaanko seurata markkinoi-

den kehitystä? 
- Osaanko arvioida sijoituskoh-

teiden riskejä? 
- Haluanko tehdä kaikki sijoi-

tuspäätökset itse? 
- Seuraanko itse tuoton ja ris-

kin kehitystä? 

Sijoitussumma 
- Minkälaista summaa olen si-

joittamassa? 
- Sijoitanko ylimääräisiä varoja 

vai onko sijoittamisella jokin 
tavoite? 

- Miten suurta osuutta varalli-
suudestani olen sijoitta-

massa? 

Sijoitushorisontti 
- Kuinka pitkä on sijoitusaika? 
- Joudunko likvidoimaan sijoi-

tuksia kesken sijoitusajan? 
- Kertasijoitus vai kuukau-

sisäästäminen? 

Riskinkantokyky 
- Suurin tappio jonka kestän? 
- Voinko minimoida riskit ha-

jauttamalla sijoituksia? 
- Pystynkö asennoitumaan si-

ten, että ”ilman riskiä en voi 

saada tuottoakaan”? 

Sijoituskohteen 

valinta 
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3 Osakesijoittaminen 

Osakekauppa koostuu ensi- ja jälkimarkkinoista. Ensimarkkinoilla pörssiin listautunut yhtiö ke-

rää pääomaa laskemalla liikkeelle osakkeita ja jälkimarkkinoilla sijoittajat käyvät niillä kaup-

paa pörsseissä ja välittäjien kautta. Osakesijoittamisen keskeisiä asioita on osakesalkun muo-

dostaminen ja samalla sijoitusten hajauttaminen. Sijoitussalkun muodostamiseen vaikuttaa 

paljon sijoittajan aloituspääoma, esimerkiksi 1000 euron sijoituksen hajauttamisesta kymme-

nen yrityksen osakkeisiin menisi Nordnetilla vähintään 30 euroa kaupankäyntikuluja jos sijoit-

taja on juuri avannut tilin, tavallisen hinnoittelun mukaan kaupankäyntikuluihin voisi mennä 

vähintään 90 euroa, joka on 9 % sijoitettavasta pääomasta, ja saman verran menee uudelleen 

kun osakkeita myydään. Sijoittajan kannattaa suhteuttaa sijoituksensa siten että odotettu 

tuotto kattaa kauppojen kustannukset ja sen jälkeen jää vielä voitolle.  

Osakesijoittaminen on sijoitusmuotona yksi suosituimmista ja arvopaperimarkkinoilla lähes 

puolet saatavista tuotoista koostuu osakeyhtiöiden maksamista osingoista. Osakesijoittami-

sesta tekee suosittua sen suuret tuotto-odotukset, jotka keskimäärin ovat noin 10 % vuodessa, 

kun taas esimerkiksi rahamarkkinasijoitusten tuotto-odotukset ovat noin 4 % vuodessa. Tähän 

myös sisältyy riskejä osakemarkkinoiden heilahtelujen vuoksi. Markkinoiden heilahtelu kuiten-

kin tasaantuu pitkällä aikavälillä, jolloin tavallista enemmän tuottaneet vuodet paikkaavat 

huonompien vuosien tappioita, jolloin yleensä päästään 11–12 % tuottoon vuodessa. (Seligson 

& Co) 

3.1 Osakesalkun muodostaminen 

Osakesalkun muodostamiseen ei ole yksiselitteistä ohjetta, mutta siihen on useita vaiheita 

joita noudattamalla sijoittaja voi muodostaa juuri itselleen oikeanlaisen salkun. Kun sijoittaja 

alkaa muodostamaan salkkuaan, tulisi ensiksi määrittää oma strategia ja noudattaa sitä.  Si-

joittajan tulisi laatia itselleen selkeät periaatteet joiden mukaan tehdä sijoituspäätöksiä. Ar-

vopapereita ostettaessa on hyvä kirjata ylös miksi ostit juuri kyseistä osaketta ja minkälai-

sessa markkinatilanteessa myyt kyseiset osakkeet, tuotto johon olet tyytyväien tai suurin tap-

pio jonka siedät. Sijoitustoiminnan tulee olla johdonmukaista, eikä se saa olla tunneperäistä. 

Jos haluaa menestyä sijoittajana, yrityksiin ei saa sijoittaa sen arvojen tai mission perus-

teella, osakkeita pitää pystyä käsittelemään pelkkinä numeroina. Myös tuottoihin ja tappioi-

hin tulee suhtautua pelkkinä numeroina, tappioita ei saa jäädä ajattelemaan rahana jonka 

olisi voinut käyttää johonkin muuhun. (Saario. 2016, 61, 64.) 

Seppo Saario mainitsee kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin” nyrkkisäännöksi sijoittaa 

pörssiosakkeisiin osuus joka on 100 – oma ikäsi. Sen mukaan 20-vuotiaana pörssiosakkeisiin tu-

lisi sijoittaa 80 prosenttia sijoitettavista varoista, 40-vuotiaana enää 60 prosenttia ja niin 

edelleen. Sääntö on järkeenkäypä kun ajatellaan että nuorempana pystyy ottamaan enemmän 
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riskejä, koska ei ole välttämättä vielä lapsia, asunto- tai autolainaa tai muita taloudellisia ra-

joitteita riskinotolle. Vanhemmalla iällä riittää että taloudellinen tilanne on turvattu ja voi 

tyytyä maltillisempiin riskeihin ja tuottoihin. (Saario. 2016, 63) 

3.2 Sijoitusstrategiat 

Jokainen sijoittaja voi muodostaa oman strategiansa omien periaatteidensa ja tavoitteidensa 

mukaisesti. Sijoitusstrategioita on aktiivisia ja passiivisia. Passiivinen sijoittaja voi valita osak-

keita hajautetusti tai markkina-arvojen mukaisesti. Markkina-arvojen mukaista sijoittamista 

kutsutaan indeksoinniksi, kun sijoitussalkun sisältö näyttää suurin piirtein samalta kuin mark-

kinat yleisesti. Strategia on käytännössä sama kuin indeksirahastoilla, mutta ilman välikäsiä. 

(Puttonen. 2009, 67) 

Aktiivisten sijoitusstrategioiden yhteinen periaate on ostaa aliarvostettuja osakkeita ja myydä 

yliarvostettuja osakkeita, jonka vuoksi niiden sijoitushorisontti on myös lyhyempi kuin passii-

visilla strategioilla. Se miten määrittää ali- ja yliarvostetut osakkeet riippuu täysin sijoittajan 

noudattamasta strategiasta. 

Sijoitusstrategiat eli menetelmät joilla osakesalkkuun valitaan osakkeita, voidaan kuitenkin 

jakaa kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on fundamentteihin perustuva arvonmääritys, 

jossa osakkeiden arvoa yritetään määrittää yritysten tilinpäätöstietojen, taseiden sekä kan-

santalouden analysoinnin perusteella. Toinen on osakkeiden vertaaminen muihin vastaaviin 

osakkeisiin. Yrityksen taseessa ilmoittamaa pääomaa verrataan suhteessa sen markkina-ar-

voon ja pyritään näin löytämään yli- ja aliarvostettuja osakkeita. Myös P/E-lukua käytetään 

tämän tyyppisessä arvonmäärityksessä, P/E-luku kertoo kuinka kauan osakkeella kestää mak-

saa itsensä takaisin ja se lasketaan jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella. Kol-

mas kategoria on määrittää osakkeen arvo käyttämällä sen hinta- ja kaupankäyntitietoja. Täl-

laiset strategiat yrittävät löytää trendejä ja kaavoja osakkeiden hintakehityksestä joiden pe-

rusteella voidaan määrittää paras hetki ostaa tai myydä osaketta. (Puttonen 2009, 68-69) 

Usein sijoittajat kuitenkin määrittävät osakkeen arvon yksittäisten tunnuslukujen perusteella, 

mutta halutessaan voivat hyödyntää analyysitalojen tai rahoituslaitosten tuottamia arvonmää-

ritysmallien mukaisia analyysiraportteja. Rahoituslaitosten raportit ovat usein heidän asiak-

kailleen ilmaisia ja riippumattomien analyytikkojen raportit taas maksullisia. (Kallunki & Nie-

melä. 2012, 32) 

3.3 Osakekaupan kustannukset 

Suoran osakekaupan kustannukset ovat pääsääntöisesti osakevälittäjän perimiä palkkioita 

osakkeiden myymisestä ja ostamisesta, osakevälittäjä perii sijoittajalta välityspalkkion joka 

on prosentuaalinen osuus tehdystä kaupasta. Jotkut välittäjät perivät myös salkun säilytys-
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maksuja, jotka vaihtelevat sijoitussalkun sisällön mukaisesti, esimerkiksi kotimaisten osakkei-

den säilyttäminen on halvempaa kuin ruotsalaisten osakkeiden. (Kallunki, Martikainen, Nie-

melä. 2007, 255-256) 

Osakekauppaa voi käydä Suomessa usean eri palvelutarjoajan välityksellä, mutta valitsin esi-

merkiksi Nordnetin, koska tutkimuksessa käytetään myös Nordnetin kautta hallinnoituja osa-

kesalkkuja. Hinnoittelu vaihtelee Nordnetilla sijoittajan aktiivisuuden mukaan, kotimaisilla 

osakkeilla kaupankäyntipalkkio vaihtelee 0,20 % ja 0,06 % välillä ja minimipalkkio 9€ ja 3€ vä-

lillä, USA:n markkinoilla kaupankäyntikustannukset vaihtelevat 0,30 % ja 0,12 % välillä. Hinnat 

riippuvat kauppojen määrästä edellisen kalenterikuukauden aikana, mitä enemmän kauppoja 

sijoittaja tekee, sitä halvempaa kaupankäynti on. Lähtökohtaisesti sijoittamisen aloittaminen 

kuitenkin vaatii jonkin verran pääomaa, mikäli haluaa muodostaa hyvin hajautetun salkun. 

Ensimmäisten viidenkymmenen kaupan kaupankäyntipalkkiot kotimaisilla osakkeilla vaihtele-

vat 0,20 % ja 0,10 % välillä ja minipalkkiot ovat 9-5 €, jonka vuoksi muutaman sadan euron si-

joituksille kustannukset ovat korkeat. Nordnet ei kuitenkaan veloita hallinnointimaksua pörs-

silistatuista osakkeista, mutta listaamattomista pohjoismaisista osakkeista peritään 2,50 €/kk 

per osakelaji. (Nordnet) 
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4 Indeksirahastot 

Indeksirahasto on sijoitusrahasto, jonka sijoitusstrategia on sijoittaa vertailuindeksin mukai-

sesti osakkeisiin. Esimerkiksi OMXH25-indeksi seuraa Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osa-

ketta. Indeksirahasto joka sijoittaa OMXH25-indeksin mukaisesti ostaa kaikkien 25 yrityksen 

osakkeita samassa suhteessa kuin niiden painoarvo on indeksissä. Indeksin sisältämien yritys-

ten painoarvot tarkistetaan yleensä kaksi kertaa vuodessa, jolloin indeksirahasto ostaa ja myy 

osakkeita siten että painoarvot täsmäävät, mikäli yritys putoaa pois 25 vaihdetuimman jou-

kosta, sen osakkeet myydään ja tilalle ostetaan tilalle nousseen yrityksen osakkeita. Mitä tar-

kemmin indeksin muutoksia seurataan, sitä korkeammat ovat hallinnointikulut, koska osak-

keita ostetaan ja myydään enemmän. (Taloussuomi. 2017)  

Pankkien tarjoamien indeksirahastojen lisäksi on myös pörssinoteerattuja indeksirahastoja, 

joita kutsutaan ETF-rahastoiksi. ETF on lyhenne sanoista Exchange Trade Fund. ETF-rahastot 

eroavat muista indeksirahastoista siten, että niiden rahasto-osuuksia voi myydä ja ostaa pörs-

sissä kuten osakkeita. Lähes kaikki suomalaiset pankit tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa ETF-

rahastoihin verkkopankissaan. Ensimmäinen perustettu ETF-rahasto on myös yksi maailman 

suosituimmista, sillä perustamisestaan asti, sen keskimääräinen tuotto on ollut 8,8 % vuodessa 

ja sen juoksevat kustannukset vuodessa ovat vain 0,1 %. Kyseinen rahasto on SPDR S&P 500 

ETF, joka sijoittaa Yhdysvaltojen 500 vaihdetuimpaan osakkeeseen S&P 500-indeksin mukai-

sesti. (Sijoittaja.fi)  

Indeksirahastoja ja varsinkin pörssinoteerattuja ETF-rahastoja on kritisoitu niiden toiminta-

mallin vuoksi. Kun ETF-rahastojen suosio kasvaa, suurempi osa markkinoilla olevasta rahamää-

rästä menee jo entuudestaan suuriin yrityksiin, koska ETF-rahastot sijoittavat indeksien pai-

noarvojen mukaisesti. Mitä enemmän rahaa menee ETF-rahastoihin, sitä enemmän rahaa me-

nee myös indeksiä johtaviin yrityksiin, joiden osakkeet tällöin tuottavat enemmän kuin taval-

lisesti. Nykyiset ETF-rahastot eivät myöskään ole käyneet läpi pörssiromahdusta, joten on vai-

kea ennustaa kuinka niille käy sellaisen seuraavan kerran tapahtuessa. Indeksirahastoihin si-

joittamisen yleistyminen merkitsee myös sitä, että indeksien ulkopuolella oleviin kasvaviin 

yrityksiin ei sijoiteta yhtä paljon kuin ennen. (Abramowicz. 2017)  

4.1 Indeksirahastojen edut 

Savant Capital Managementin tuottaman tutkimuksen mukaan, vain 18 % sijoitusrahastoista 

voitti vertailuindeksinsä ja 8 % jäi voitolle kulujen jälkeen. Kulujen jälkeen voitolle jääneet 

rahastot onnistuivat tuottamaan sijoittajalle keskimäärin 1,4 % vuodessa enemmän kuin in-

deksi, ja ne 82 % jotka hävisivät indeksille, maksoivat sijoittajalle keskimäärin 3 % vuodessa. 

Tulosten mukaan sijoittajalla on siis 82 % mahdollisuus hävitä 3 % vuodessa tai 18 % mahdolli-

suus voittaa 1,4 % vuodessa. Tutkimuksen otanta oli 312 rahastoa joiden kehittymistä seurat-

tiin 15 vuoden ajan. (Savant Capital Management. 2001, 10–11) 
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Sijoitusrahastojen juoksevat kustannukset ovat yksi merkittävimmistä eroista aktiivisesti hoi-

dettujen rahastojen ja passiivisten indeksirahastojen välillä. Jos sijoitat kaksisataa euroa kuu-

kaudessa rahastoon, jonka tuotto on 7 % ja juoksevat kustannukset 0,5 % vuodessa, on varalli-

suutta kertynyt 20 vuoden jälkeen 99 237,49 €. Jos rahaston hallinnointikulut ovat 2 %, varoja 

kertyy 83 326,20 €, joka tarkoittaa että hallinnointikuluihin menee 20 vuodessa 15 911,29 € 

enemmän. Jo yhden prosentin muutos kustannuksissa merkitsee yli 10 000 euron tappiota pit-

källä aikavälillä. Koska kustannukset ovat prosentuaalisia, suuremmilla sijoituksilla erot ovat 

vielä merkittävämmät ja pienemmillä sijoituksilla erotkin ovat pienemmät. Sama tapahtuu 

myös sijoitusajan myötä, mitä pidempään säästää, sitä suuremmiksi erot kasvavat. Indeksira-

hastoilla hallinnointikulut ovat pääasiassa alle yhden prosentin. (Taloussuomi. 2017)  

 

Taulukko 1. Esimerkki kulujen vaikutuksesta pitkällä aikavälillä 

Aktiivisesti hoidettujen rahastojen kustannuksia nostavat osakkeiden jatkuva myynti ja osta-

minen. Rahaston käymän osakekaupan kustannukset eivät sisälly hallinnointi kustannuksiin, 

vaan ovat ”piilotettuja kustannuksia”, joita ei yleensä mainita rahastoesitteissä. Aktiivisesta 

salkun hoitamisesta ei siis välttämättä kannata maksaa, vaikka poikkeuksiakin on. 

4.2 Rahastoille maksettavat osinkotuotot 

Pitkällä aikavälillä osakemarkkinoiden tuotoista lähes puolet koostuu pörssiyhtiöiden maksa-

mista osingoista. Kun rahastoyhtiö sijoittaa asiakkaidensa varoja osakkeisiin, maksaa pörssiyh-

tiö osinkoja rahastolle. Se mitä rahasto tekee sille maksetuilla osingoilla jakaa rahastot kah-

teen ryhmään: kasvuosuuksiin ja tuotto-osuuksiin. (Haataja. 2018) 

Tuotto-osuudellinen rahasto jakaa osingot asiakkaille rahasto-osuuksien mukaisesti. Sijoittaja 

joutuu kuitenkin maksamaan tästä osinkoveroa, joka on joko 25,5 % (osingot alle 30 000 €) tai 

28,9 % (osingot yli 30 000 €). Tuotto-osuudellinen rahasto voi olla sopiva vaihtoehto sijoitta-

jalle, joka haluaa tuotot kulutukseen eikä säästöön. Tällöin kannattaa valita rahasto, joka si-

joittaa korkeaa osinkotuottoa maksaviin yrityksiin. 

Kasvuosuusrahasto on parempi vaihtoehto pitkäaikaissijoittajalle, sillä osingot sijoitetaan uu-

delleen rahaston sijoitussuunnitelman mukaisiin osakkeisiin. Koska osinkoa ei makseta sijoit-

tajalle, vaan se jää rahastoyhtiön uudelleen sijoitettavaksi, ei sijoittajan tarvitse maksaa siitä 

Juoksevat 

kulut/vuosi

Säästöt

5 Vuodessa

Säästöt

10 Vuodessa

Säästöt

15 Vuodessa

Säästöt

20 Vuodessa

0,5 % 14 552,95 €    34 491,74 €    61 809,62 €      99 237,49 €       

1,5 % 14 131,32 €    32 600,40 €    56 738,74 €      88 286,58 €       

2,0 % 13 924,59 €    31 696,29 €    54 377,98 €      83 326,20 €       

Säästöön 200 €/kk

7 % tuotto/vuosi



 17 
 

 

veroa. Kasvuosuusrahastossa osingot ovat periaatteessa verovapaata tuloa sijoittajalle, sillä 

vaikka sijoittaja ei itse saa osinkotuloa, osingot kuitenkin kasvattavat rahaston ja sen rahasto-

osuuksien arvoa. On kuitenkin olemassa tilanteita, jolloin rahaston osinkotulot eivät ole täysin 

verovapaita. Mikäli rahasto on rekisteröity EU-alueelle ja se sijoittaa Yhdysvaltoihin, joutuu 

se maksamaan osinkotuloista lähdeveroa, joka määräytyy kyseisen EU-maan ja Yhdysvaltojen 

välisen verosopimuksen mukaan. (Haataja. 2018) 

4.3 Sijoitusrahastojen vertailu 

Indeksirahastojen tuottoja, kustannuksia ja siten kannattavuutta selventääkseni, vertailen 

pohjoismaisten rahoitusyhtiöiden tarjoamia indeksirahastoja niiden aktiivisesti hoidettuihin 

rahastoihin, jotka sijoittavat samoille markkinoille. Valitsin rahoituslaitoksiksi Osuuspankin, 

Nordean ja Danske Bankin, koska ne ovat tunnettuja pohjoismaisia yrityksiä jotka toimivat 

Suomessa. Tarkoituksena on huomioida eroavaisuuksia yritysten välillä hinnoittelun, tuotta-

vuuden ja tarjonnan suhteen. Otin vertailuun mukaan myös Nordnetin, koska useassa sijoitta-

miseen liittyvässä blogissa tai artikkelissa jonka olen lukenut, on mainittu tai mainostettu 

Nordnetin superrahastoja ja halusin nähdä kuinka heidän indeksirahastot vertautuvat kilpaili-

joihin. Koska Nordnetin superrahastot ovat poikkeuksellisesti kuluttomia, en huomioi niitä 

keskiarvoissa. 

Vertailussa perehdyin rahastojen kumulatiiviseen tuottoon viiden vuoden ajalta ja kuinka kun-

kin rahaston vertailuindeksit ovat kehittyneet. Kuluissa huomioin merkintäpalkkion joka veloi-

tetaan kun rahasto-osuuksia ostetaan, lunastuspalkkion, joka veloitetaan kun rahasto-osuuksia 

myydään ja juoksevat kustannukset, jotka kattavat suurimman osan rahaston kuluista pitkällä 

aikavälillä sillä ne koostuvat hallinnointikuluista ja mahdollisista tuottosidonnaisista palkki-

oista. Koska pankkien sivuilla kerrotut kumulatiiviset tuotot oli merkitty keskenään eri ta-

valla, keräsin tiedot kustannuksista ja tuotoista Morningstar.fi-sivulta, jotta kaikki luvut olisi 

verrattavissa toisiinsa. Perehdyin kumulatiivisiin tuottoihin viiden vuoden ajalta siksi, että 

osakesalkkujen pisin seuranta aika on viisi vuotta, jolloin tuotot ovat vertailukelpoisia keske-

nään.  

4.3.1 Osuuspankki 

Osuuspankilla on 32 omaa osakerahastoa, joista kuusi ovat indeksirahastoja. OP-Maailma ja 

OP-Suomi ovat kuitenkin perustettu 09/2017 (OP-Maailma) ja 06/2018 (OP-Suomi), joten 

niistä ei ole riittävästi tietoja vertailuun. Indeksirahastojen lisäksi Osuuspankilla on viisi 

muuta kategoriaa joihin rahastoja on lajiteltu, osakerahastot, korkorahastot, muut rahastot, 

rahastot säästämiseen ja vastuulliset rahastot. Vaikka aktiivisesti hoidettujen rahastojen vali-

koima on laaja, indeksirahastot keskittyvät ainoastaan maantieteellisiin markkina-alueisiin, 

kuten Aasian, Euroopan tai Amerikan markkinoihin. 
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Taulukko 2. Osuuspankin indeksirahastojen vertailu 

Kun vertaa Osuuspankin indeksirahastoja suurin piirtein samoille markkinoille sijoittaviin ak-

tiivisesti hoidettuihin rahastoihin, huomaa että erot tuottojen välillä ei ole kauhean suuret. 

Suurin ero on OP-Amerikka Indeksillä ja OP-Amerikka Pienyhtiöillä, mutta tässä tulee huomi-

oida että rahastojen sijoituskohteissa on eroja, sillä OP-Amerikka Pienyhtiöt sijoittaa Pohjois-

Amerikkalaisiin pienyrityksiin, kun taas OP-Amerikka Indeksi sijoittaa MSCI North America in-

deksin mukaisesti suuriin ja keksisuuriin yrityksiin. Jouduin valitsemaan OP-Amerikka Pienyh-

tiöt koska muut Amerikkaan sijoittavat rahastot olivat perustettu 2014 tai myöhemmin, joten 

niistä ei ollut saatavilla vertailukelpoisia tietoja.  

Taulukko 3. Osuuspankin aktiivisesti hoidettujen rahastojen vertailu 

Kulujen osalta erot indeksirahastojen ja aktiivisesti hoidettujen rahastojen välillä ovat huo-

mattavammat, sillä indeksirahastoilla juoksevat kustannukset ovat 0,39–0,41 %, kun aktiivi-

silla rahastoilla ne vaihtelevat 1,60–2,50 % välillä. Aktiivisesti hoidettujen rahastojen kulut 

ovat 4-5 kertaiset indeksirahastoihin verrattuna, jolla on suuri merkitys kymmenen tai kah-

denkymmenen vuoden päästä. Kun huomioi sekä tuotot että kulut, voi todeta että vertailta-

vista rahastoista indeksirahastot olisivat kannattavampi vaihtoehto. Huomion arvoista on myös 

se että aktiivisista rahastoista ainoastaan OP-Kehittyvä Aasia on ainoa joka tuotti vertailuin-

deksiään paremmin. 

4.3.2 Nordea 

Nordean valikoimasta löytyy 57 rahastoa, joista kolme ovat indeksirahastoja. Kaikki 57 eivät 

kuitenkaan ole Nordean itse hallinnoimia, vaan rahastoja löytyy sellaisilta yhtiöiltä kuten, 

JPMorgan, Brown Advisory, Wellington, Goldman Sachs ja Schroders. Rahastot on jaettu seit-

semään kategoriaan joita ovat osakerahastot, korkorahastot, yhdistelmärahastot, vaihtoehtoi-

set rahastot, Premium varainhoitorahastot, yhteisö- ja instituutiorahastot sekä tuotto-osuu-

det. Premium varainhoitorahastot ovat siitä poikkeavia, että niiden kaikkien kymmenen suu-

rinta omistusta ovat kaikki Nordean muita rahastoja, niiden lisäksi rahastot sijoittavat myös 

osakkeisiin kuten muutkin. Tällaisten rahastojen kanssa tulee olla tarkka rahaston maksamista 

Osuuspankki/

indeksirahastot

Kumulatiivinen 

tuotto-% 5 vuotta

Vertailuindeksin 

tuotto-%

Juoksevat 

Kustannukset

Merkintä 

palkkio

Lunastus 

palkkio

OP-Aasia Indeksi A 7,03 % 7,73 % 0,41 % 0,06 % 0,06 %

OP-Amerikka Indeksi A 13,48 % 13,83 % 0,39 % 0,06 % 0,06 %

OP-Eurooppa Indeksi A 3,88 % 4,38 % 0,39 % 0,15 % 0,15 %

Op-Pohjoismaat Indeksi A 4,63 % 4,25 % 0,39 % 0,10 % 0,10 %

Osuuspankki/

aktiiviset rahastot

Kumulatiivinen 

tuotto-% 5 vuotta

Vertailuindeksin 

tuotto-%

Juoksevat 

Kustannukset

Merkintä 

palkkio

Lunastus 

palkkio

OP-Kehittyvä Aasia 7,09 % 6,69 % 2,50 % 1,00 % 1,00 %

OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,36 % 10,34 % 1,96 % 1,00 % 1,00 %

OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,18 % - 1,86 % 1,00 % 1,00 %

OP-Suomi A 7,87 % 10,07 % 1,60 % 0,00 % 1,00 %
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hallinnointikuluista, koska muille rahastoille maksetut hallinnointikulut ovat pois sijoittajan 

tuotoista. 

Taulukko 4. Nordean indeksirahastojen vertailu 

Toisin kun Osuuspankilla, Nordean indeksirahastot ovat tuottaneet paremmin kun aktiivisesti 

hoidetut rahastot, mutta Nordean aktiivisten rahastojen kulut ovat alhaisemmat kuin Osuus-

pankilla. Nordean Aktiivisesti hoidettujen rahastojen kulut ovat kuitenkin suurimmillaan jopa 

kaksinkertaiset indeksirahastoihin verrattuna, jonka vuoksi myös Nordean osalta voi todeta 

että verrattavissa olevista rahastoista passiivinen indeksirahasto on kannattavampi sijoitus-

kohde. 

 

Taulukko 5. Nordean aktiivisesti hoidettujen rahastojen vertailu 

4.3.3 Danske Invest 

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy on Danske Bankin sijoitusratkaisuihin keskittyvä tytäryhtiö. 

Danske Investin valikoimasta löytyy 62 rahastoa, joista kolme ovat indeksirahastoja. 62 rahas-

tosta yhdeksän ovat voittaneet vertailuindeksinsä edellisen viiden vuoden aikana. Danske In-

vestin valikoima vaikuttaa laajalta, mutta suurimmasta osasta rahastoja on kaksi versiota, 

kasvuosuus ja tuotto-osuus, jotka on erotettu K- ja T-päätteillä. Valikoima on jaettu osakkei-

siin, joukkolainoihin, vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin sekä ratkaisu- ja yhdistelmärahastoihin. 

Osakkeilla ja joukkolainoilla on vielä yhteensä 11 alaryhmää jotka vaihtelevat maantieteelli-

sistä sijainneista erilaisiin lainamuotoihin. 

 

Taulukko 6. Danske Investin indeksirahastojen vertailu 

Indeksirahastot ovat juoksevilta kustannuksiltaan samaa luokkaa Osuuspankin kanssa, mutta 

Enhanced Index rahastoissa ei ole ollenkaan merkintä- tai lunastuspalkkioita. Danske Invest on 

Nordea/

indeksirahastot

Kumulatiivinen 

tuotto-% 5 vuotta

Vertailuindeksin 

tuotto-%

Juoksevat 

Kustannukset

Merkintä 

palkkio

Lunastus 

palkkio

Suomi Passiivinen B 10,30 % 11,10 % 0,75 % 1,00 % 1,00 %

Eurooppa Passiivinen B 4,69 % 5,07 % 0,75 % 1,00 % 1,00 %

Maailma Passivinen B 10,51 % 11,06 % 0,75 % 1,00 % 1,00 %

Nordea/

aktiiviset rahastot

Kumulatiivinen 

tuotto-% 5 vuotta

Vertailuindeksin 

tuotto-%

Juoksevat 

Kustannukset

Merkintä 

palkkio

Lunastus 

palkkio

Suomi 7,74 % 11,14 % 1,41 % 1,00 % 1,00 %

Maailma 9,68 % 11,06 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

Eurooppa 3,54 % 5,18 % 1,50 % 1,00 % 1,00 %

Danske Invest/

indeksirahastot

Kumulatiivinen 

tuotto-% 5 vuotta

Vertailuindeksin 

tuotto-%

Juoksevat 

Kustannukset

Merkintä 

palkkio

Lunastus 

palkkio

Europe Enhanced index T 5,14 % 4,98 % 0,39 % 0,00 % 0,00 %

North America Enhanced Index T 12,68 % 14,27 % 0,39 % 0,00 % 0,00 %

Teknologia Indeksi T 19,10 % 19,29 % 0,50 % 1,00 % 1,00 %
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vertailtavista rahoituslaitoksista ainoa, jolla on indeksirahasto joka ei keskity maantieteelli-

selle alueelle, vaan teknologia-alan yrityksiin. Tuottojen osalta Europe Enhanced Index ja 

North America Enhanced Index ovat hyvin lähellä kilpailijoitaan. Enhanced Index-rahastot 

poikkeavat muista indeksirahastoista siten, että niille sallitaan tavallista enemmän poik-

keavuutta vertailuindeksistä, jolla yritetään tuottaa lisäarvoa sijoituksille. 

 

Taulukko 7. Danske Investin aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen vertailu 

Myöskään Danske Investin aktiivisesti hoidetut rahastot eivät tuottaneet enempää kuin vertai-

luindeksinsä tai vastaavat indeksirahastot, mutta juoksevat kustannukset ovat yllättävän al-

haiset. Pohjois-Amerikka Osake T:n juoksevat kustannukset ovat jopa alhaisemmat kuin Nor-

dean indeksirahastojen. Teknologia Indeksi T:lle ei löytynyt vertailukohtaa, mutta se on tuot-

tanut parhaiten kaikista vertailussa olleista rahastoista. Se on myös ainoa rahasto vertailussa 

joka sijoittaa osakkeisiin toimialan eikä sijainnin mukaan. 

4.3.4 Nordnet 

Nordnet toimii pääsääntöisesti arvopaperien välittäjänä, mutta sen tarjonnasta löytyy kuiten-

kin neljä omaa rahastoa jotka keskittyvät pohjoismaisiin markkinoihin. Nordnetin superrahas-

tot ovat indeksirahastoja joissa ei ole ollenkaan juoksevia kustannuksia kuten hallinnointi- tai 

säilytyskuluja. Kuluttomuuden vuoksi Nordnetin rahastot ovat mielenkiintoinen vaihtoehto 

pitkäaikaissijoittajalle ja halusin verrata niitä muiden rahastoyhtiöiden tarjoamiin vaihtoeh-

toihin. 

 

Taulukko 8. Nordnetin superrahastojen vertailu 

Nordnetin valikoimassa on neljä indeksirahastoa, joista jokainen sijoittaa nimensä mukaisen 

pohjoismaan osakkeisiin. Muista rahoituslaitoksista poiketen Nordnetin neljästä rahastosta 

kolme tuotti paremmin kuin niiden vertailuindeksinsä, aiemmin esitellyistä yhdeksästätoista 

rahastosta vain kolme oli voittanut vertailuindeksinsä. Koska muilla rahoituslaitoksilla ei ollut 

tarjolla omaa sijoitusrahastoa norjalaisille, ruotsalaisille tai tanskalaisille osakkeille, on vai-

kea arvioida Nordnetin rahastojen tuottavuutta muuten kuin vertailuindeksien myötä. Pelk-

kien lukujen pohjalta rahastot ovat kannattavia sijoituskohteita, niin tuottojen kuin myös ku-

luttomuuden puolesta.  

Danske Invest/

aktiiviset  rahastot

Kumulatiivinen 

tuotto-% 5 vuotta

Vertailuindeksin 

tuotto-%

Juoksevat 

Kustannukset

Merkintä 

palkkio

Lunastus 

palkkio

Eurooppa Osake T 3,77 % 5,14 % 1,35 % 1,00 % 1,00 %

Pohjois-Amerikka Osake T 11,81 % 12,23 % 0,60 % 1,00 % 1,00 %

Nordnet

Kumulatiivinen 

tuotto 5 vuotta

Vertailuindeksin 

tuotto

Juoksevat 

Kustannukset

Merkintä

palkkio

Lunastus

palkkio

Superfonden Sverige 5,93 % 4,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Superrahasto Suomi 10,98 % 10,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Superfondet Norge 3,97 % 4,34 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Superfonden Danmark 8,99 % 7,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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4.3.5 Yhteenveto indeksirahastoista 

Kaikkien indeksirahastojen viiden vuoden kumulatiivisten tuottojen keskiarvo on 9,14 % ja ku-

lujen 0,51 % vuodessa. Aktiivisesti hoidettujen rahastojen tuottojen keskiarvo on 7,12 % ja ku-

lujen 1,53 %. Aktiivisesti hoidettujen rahastojen kustannuksissa oli huomattavia eroja, mutta 

keskimäärin ne olivat kuitenkin kolminkertaiset indeksirahastoihin verrattuna. Ottaen huomi-

oon että indeksirahastot tuottivat keskimäärin 2,02 % enemmän vuodessa, alhaisemmilla kus-

tannuksilla, voidaan päätellä että vertailluista rahastoista indeksirahastot ovat kannattavampi 

vaihtoehto. Jos aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin verrataan ainoastaan samoille alueille si-

joittavia indeksirahastoja, eli ilman Teknologia Indeksi T-rahastoa, on indeksirahastojen tuot-

tojen keskiarvo enää 8,04 %, joka on kuitenkin 0,92 % parempi kuin aktiivisesti hoidetuilla ra-

hastoilla. Teknologia Indeksi T ei vaikuttanut kulujen keskiarvoon, jolloin indeksirahastot ovat 

kuitenkin kannattavampi vaihtoehto.  

Sijoituspäätöksiä tehdessä tulee kuitenkin huomioida että aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla 

on paljon monipuolisempi tarjonta, ja valikoimasta voi löytyä rahastoja jotka sijoittavat tuot-

tavammille markkinoille joille ei ole tarjolla indeksirahastoja. 

Nordnetin valikoimassa olevat indeksirahastot ovat myös mielenkiintoisia vaihtoehtoja, vaik-

kakin tarjonta on ainakin toistaiseksi varsin rajallinen. Rahastot ovat kuitenkin kuluttomia, 

jonka vuoksi ne sopivat erityisesti vasta aloittaville sijoittajille, jotka eivät välttämättä osaa 

perehtyä rahastojen tunnuslukuihin. Varsinkin Superrahasto Suomi on hyvä aloittelijalle, 

koska kotimaisten pörssiyhtiöiden kehitystä on helpompi seurata, ja rahasto myös tuotti pa-

remmin kuin Nordean tai Osuuspankin suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot. Muiden ra-

hastojen tuottoja on vaikea arvioida muuten kuin vertailuindeksien mukaan, mutta kuten 

aiemmin esitellyistä rahastoista näkee, Pohjois-Amerikkaan ja maailmanlaajuisesti sijoittavat 

rahastot tuottavat paremmin, myös kulujen jälkeen. 
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5 Osakesalkkujen vertailu 

Aloitin prosessin rajaamalla osakesalkut Suomi Finland-ryhmän käyttäjien jakamiin salkkuihin. 

Kävin Shareville-palvelussa läpi 255 salkkua yksitellen, kunnes olin löytänyt sata sellaista 

jotka kelpasivat vertailuun. Salkkujen tuli olla perustettu vähintään viisi vuotta sitten, suoma-

laisten omistamia, eikä salkun arvon kehityksessä saanut olla poikkeuksellisia piikkejä. Pii-

keillä tarkoitan useiden kymmenien tai jopa satojen prosenttien arvonmuutoksia päivässä. 

Sharevillen keskustelupalstalla eräs käyttäjä kysyi, mistä nämä vääristymät johtuvat, ja toi-

nen käyttäjä osasi kertoa, että toisinaan Shareville saattaa jättää osakekaupassa ostohinnan 

huomioimatta, jolloin osaketta myytäessä sen arvo on kokonaan voittoa. Tällaiset salkut täy-

tyi karsia jotta virheellisesti lasketut myyntivoitot eivät vääristäisi tuloksia. 

Koska käyttäjät täytyi järjestää laskevasti sen mukaan kenen salkku oli tuottanut parhaiten 

kolmen vuoden aikana, kävin läpi ryhmän 255 parasta sijoittajaa kolmen vuoden sijoitus-

ajalla, järjestys ei kuitenkaan ollut sama viiden vuoden tuottojen osalta. Tällöin kyseessä ei 

ole 100 parasta sijoittajaa, vaan tulokset ovat enemmän sattumanvaraisia, jonka huomaa 

tuottojen vaihtelusta. Osa valituista salkuista on tuottanut erittäin hyvin ja osa on tehnyt jon-

kin verran tappiota. Mielestäni lähes sattumanvarainen otanta sopii paremmin muodostamaan 

kuvan keskivertosijoittajan sijoitussalkusta, kuin sata parasta sijoittajaa.  

5.1 Shareville 

Shareville on Nordnetin ”sijoittamisen sosiaalinen media”, jossa käyttäjät voivat jakaa osake-

salkkunsa ja seurata toisten salkkuja, aloitteleva sijoittaja voi esimerkiksi seurata kokeneem-

man sijoittajan salkkua ja tehdä sijoituspäätöksiä sitä hyödyntäen. Sharevillessä voi myös 

luoda ja liittyä ryhmiin, yksi näistä ryhmistä on Suomi Finland, jossa on kirjoitushetkellä 

10 601 jäsentä ja 1 853 julkaisua. Suomi Finland-ryhmässä on lähes päivittäin keskustelua 

kurssimuutoksista, osingoista ja sijoitusvinkeistä. 

Palvelun hakutoiminnot olivat vialliset tutkimusta tehdessäni, sillä käyttäjiä haettaessa yksi-

kin suodatin rajasi hakutulokset nollaan. Kun suodattimen otti pois käytöstä, hakutuloksia tuli 

noin 70 000. Palvelusta pystyi vain hakemaan yksittäisiä käyttäjiä nimimerkillä. Tämän vuoksi 

käytin Suomi Finland-ryhmän jäseniä tutkimuksessa, koska se oli ainoa tapa rajata palvelun 

käyttäjiä millään tavalla, ja sain samalla pääsääntöisesti suomalaisista profiileista koostuvan 

otannan. 

5.2 Osakesalkkujen tuotot 

Osakesalkkujen tuotoissa oli huomattavaa vaihtelua, parhaimmillaan salkut olivat moninker-

taistaneet sijoituksensa, kun toiset taas olivat tehneet tappiota. Sijoittajan aktiivisuudella on 

merkitystä salkun arvon kehityksen kannalta, mutta koska tutkimusta tehdessä ei ollut saata-

villa tietoja osakekauppojen määristä, on mahdotonta sanoa kuinka aktiivisesti sijoittajat 
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ovat vaihtaneet osakkeita. Aktiivisuuden myötä olisi voinut laskea kuinka paljon keskivertosi-

joittajalle maksaa oman salkun hallinnointi, Shareville kuitenkin huomioi kaupankäyntikulut 

arvon kehityksen muodostavissa myyntivoitoissa ja -tappioissa, jolloin tuloksissa näkyvistä 

tuotosta ei tarvitse enää vähentää kuluja. 

Ensisilmäyksellä osakesalkkujen tuotot vaikuttavat huomattavasti paljon paremmilta kuin ra-

hastojen, mutta todellisuudessa luvut ovat lähempänä rahastojen tuottoja. Shareville näyttää 

osakesalkun arvon eri tavalla kuin Morningstar-sivulla merkitään rahastojen kumulatiiviset 

tuotot. Sharevillen osakesalkkujen kumulatiiviset tuotot viidelle vuodelle voidaan laskea kaa-

valla ((172,05/100)^(1/5))-1, jolloin sijoitussalkkujen keskimääräinen kumulatiivinen tuotto 

olisi 11,46 %. (Pulkkinen 2018) 

Otin mukaan vertailuun myös sharpen luvun, koska se kertoo kuinka kannattavia riskejä sijoit-

tajat ovat ottaneet. Mikäli luku on positiivinen, sijoittaja on tehnyt voittoa vähällä riskillä, 

mikäli luku on negatiivinen, on salkussa ollut tarpeetonta ailahtelua tuottoihin nähden. Kes-

kiarvo huomioiden (0,91), otannan salkut ovat suurimmaksi osaksi olleet järkevästi hallinoi-

tuja. Sharpen luku ei itsessään kerro mitään kannattavuudesta tai tuottavuudesta, mutta aut-

taa muodostaan kuvaa keskivertosijoittajan salkun hallinnoinnista. Koko otannasta sharpen 

luku oli noin kolmanneksella alle 0,50 ja puolella alle 1,00. 

Osakesijoittaminen voi olla kannattavaa, mutta se vaatii sijoittajalta perehtymistä ja aktiivi-

suutta sijoitusten hallinnoinnin osalta sekä jonkin verran pääomaa. Toki pitkäaikaisessa sijoit-

tamisessa, kuten eläkesäästämisessä, ei tarvitse käydä kauppaa jatkuvasti. Varat voi hajaut-

taa arvopapereihin ja odottaa maltillisesti niiden arvon nousua ja tehdä korjausliikkeitä vain 

tarvittaessa, tällöin tuotot ovat tietenkin maltillisemmat, eikä osakkeiden arvon nousu muu-

tenkaan realisoidu voitoksi vasta kuin osakkeita myytäessä. Kyse on kuitenkin pitkän aikavälin 

sijoittamisesta ja siihen sisältyy kurssien heilahtelua. Osakkeita ei välttämättä tarvitse myydä 

jokaisen notkahduksen kohdalla, koska kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden seurantavä-

lillä tuotot keskimäärin tasaantuvat 8-9 % kasvuun per vuosi. Myyntipäätös on kuitenkin sijoit-

tajalla itsellään ja jotkut osakkeet voi olla parempi myydä pois jos markkinatilanne on sen 

mukainen. Rahastojen kustannuksiin verrattuna 0,20 % palkkio tehdystä kaupasta silloin täl-

löin on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin aktiivisten rahastojen noin 1,50 % vuodessa. 

Pienillä summilla ei kuitenkaan kannata lähetä tekemään sijoituksia, koska minimipalkkiot 

nousevat helposti useampaan prosenttiin per tehty kauppa. 
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Taulukko 9. Suomalaiset sijoitussalkut 

  

Nimimerkki Tuotto 5v Sharpen luku Nimimerkki Tuotto 5v Sharpen luku

1 Tivoni 64 519,91 % 0,08 51 Tan3 209,95 % 0,73

2 HraH 350,54 % 3,33 52 JuhaTheGreat 84,66 % -0,30

3 Miika 729,29 % -1,02 53 Tuomasp 176,87 % 1,40

4 NISSINEN 422,36 % 1,80 54 Kapitalisti83 124,85 % 0,63

5 Jekku 110,18 % 1,32 55 Lukiolainen 537,74 % 0,89

6 Navajo -51,44 % 0,85 56 Competizione 230,95 % 1,24

7 JaegerLeCoultre 160,34 % 2,56 57 Ulatek 108,21 % 0,94

8 NestoriG 266,26 % 2,33 58 Matias41 101,53 % 1,80

9 Ropeteus 271,26 % 2,38 59 Mr U 96,61 % 0,02

10 Wallu 147,74 % -0,07 60 Elias68 144,22 % 1,73

11 Valyrian 314,77 % 3,28 61 HeikkoPeikko 101,01 % -0,50

12 Hamppuankka 132,39 % 1,58 62 Tmu 129,92 % 1,74

13 Isojanis 227,65 % 1,03 63 Altius 143,64 % -1,06

14 Okman 317,31 % 2,67 64 Chillit 135,13 % 1,04

15 Royal George 398,92 % 1,04 65 Kaife 94,57 % -0,43

16 Kristallipallon omistaja 351,36 % 2,12 66 Spider haynes 233,20 % 0,99

17 Don ICT 218,66 % -0,69 67 JJVH 134,59 % -1,09

18 Vamalos 160,82 % 2,03 68 Meklari83 115,35 % 0,59

19 TusinaTollo 142,71 % 2,08 69 FuzzyDunlop 163,65 % 1,95

20 STING485 -75,91 % -0,86 70 Matrsuusi47 121,54 % 0,35

21 Jape 273,59 % 0,10 71 Saunatonttu 300,05 % 0,66

22 Elitisti 254,88 % -1,11 72 Aon 100,81 % 1,18

23 Zpl 194,75 % 1,13 73 Calahonda 133,53 % 0,79

24 SiloPoski 152,20 % 1,80 74 Upinator 70,86 % 0,53

25 Feelix 200,53 % 2,15 75 Länkkänä 240,66 % 1,33

26 Dialio 221,22 % 2,28 76 Sweetdreams 75,31 % 0,47

27 Doogy 213,59 % 2,26 77 Lapikas 122,30 % 0,98

28 Warren E Buffett 144,50 % 0,81 78 Black Cats 108,36 % -0,02

29 Fenu 26,68 % 1,42 79 Näsville 90,22 % 0,47

30 Thy 154,22 % 0,98 80 Jouska 100,39 % 1,01

31 Antti H 42,95 % 0,20 81 Xjl 58,31 % 0,27

32 Mania 144,96 % 1,54 82 Leeli 170,08 % 1,30

33 Geminaatta 227,49 % 0,71 83 Jols 140,75 % -1,15

34 Gibli 77,51 % 2,46 84 Severi 99,59 % 1,23

35 MissWS 33,04 % -0,05 85 Matthew11 184,61 % 1,32

36 Guillermo 105,63 % 0,32 86 Hostin Duffman 427,54 % -0,57

37 Duunari 158,42 % -0,61 87 Mastermind 112,14 % 0,87

38 Apache 119,62 % 1,43 88 Arrow3 94,18 % 1,55

39 Oktaavi 314,84 % 1,57 89 Notareal 122,14 % 1,46

40 Jopelix 91,90 % 0,40 90 Fredu 124,55 % 1,12

41 Sg1000 272,62 % 1,59 91 Aatos66 36,84 % -0,61

42 SalkkuSimo 268,51 % 1,47 92 Eläkepommi 55,69 % -0,34

43 Stockmaster 311,17 % 0,82 93 Anttap 68,67 % 1,00

44 Fobuli 134,10 % 2,23 94 HogRider 100,72 % 0,73

45 Kunhan_koitan 142,92 % 1,79 95 JJ 118,43 % -0,14

46 Mattmillen 206,90 % -0,17 96 NNNNN 112,48 % 1,57

47 OuuGiii 201,16 % 1,33 97 Astrolabe 94,97 % -0,13

48 Pekka 169,15 % 0,89 98 Kontio 116,08 % -0,07

49 Kipo 34,52 % 0,26 99 Pyrpalo 129,15 % 1,09

50 Ale-X 166,94 % 1,26 100 Potkupallohippi 131,99 % 0,84

Keskiarvo 172,05 % 0,91

Suomalaiset sijoitussalkut

Tiedot kerätty Sharevillestä 9.-11.10.2018
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6 Yhteenveto tuloksista ja pohdintaa 

Käytännössä tutkimuksessa oli kyse selvittää kannattaako sijoituspäätökset jättää ammattilai-

sille ja maksaa rahastonhoidosta, sijoittaa halvempiin indeksirahastoihin joiden sisältö mää-

räytyy vertailuindeksin mukaisesti vai tehdä itse sijoituspäätökset ja hallinnoida omaa salk-

kua. Tulokset on saatu vertailemalla kunkin sijoitusvaihtoehdon tuottoja ja kustannuksia toi-

siinsa, jotta voidaan yksinkertaisesti päätellä, mikä vaihtoehto on tuottanut parhaiten kustan-

nuksiinsa nähden. 

Ensin vertasin eri rahoituslaitosten tarjoamia aktiivisesti hoidettuja rahastoja samoille mark-

kinoille sijoittavin indeksirahastoihin. Vertailluista kohteista kannattavampi sijoitusvaihtoehto 

oli indeksirahastot, koska ne tuottivat vähän enemmän ja kustannukset olivat vain kolman-

neksen aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin verrattuna. Indeksirahastojen keskimääräiset tuo-

tot viiden vuoden ajan oli 9,14 % ja kulut 0,51 %, kun taas aktiivisesti hallinnoitujen sijoitusra-

hastojen keskimääräiset tuotot olivat 7,12 % ja kulut 1,53 %. Vaikka indeksirahastojen keskiar-

vosta jätettäisiin pois Teknologia Indeksi T, jolle ei löytynyt vertailukohtaa, olisi tuottojen 

keskiarvo 8,04 % joka on silti parempi kuin aktiivisilla rahastoilla. 

Seuraavaksi vertailin suomalaisten hallinnoimia sijoitussalkkuja toisiinsa Nordnetin Sharevil-

lestä saatavilla olleiden tietojen mukaan. Vertailussa olleiden sadan salkun keskimääräinen 

tuotto oli Sharevillen lukujen mukaan 172,05 %. Jotta luvusta saatiin vertailukelpoinen tutki-

musta varten, laskin sen kumulatiivisen tuoton viidelle vuodelle joka oli 11,46 %. Koska sal-

kuista ei ollut saatavilla tietoja tehtyjen kauppojen määrästä, en voinut laskea tai arvioida 

sijoitusten keskimääräisiä kustannuksia. Kustannukset kuitenkin vaihtelevat suuresti sijoitta-

jan aktiivisuuden mukaan ja ovat tällöin tapauskohtaisia. Shareville kuitenkin sisällyttää kau-

pankäyntikustannukset salkun arvonmuutoksiin, joten tulokseksi saatu 11,46 % on nettotuot-

toa. 

Lopputuloksena voidaan todeta että keskivertosijoittajalle itsenäinen salkunhoito on rahasto-

sijoittamista kannattavampi ratkaisu. Itsenäinen sijoittaminen kuitenkin vaatii perehtymistä 

osakemarkkinoihin ja yleistä tietämystä siitä mitä on tekemässä. On myös syytä huomioida 

että osakekauppojen kustannukset ovat alkuun 0,20 % tai 9 euroa jokaisesta tehdystä kau-

pasta, kun indeksirahastojen keskimääräiset kulut olivat 0,51 % vuodessa. Lähestyin aihetta 

eläkesäästämisen näkökulmasta, eli kyse oli pitkäaikaisesta säästämisestä. Kuten aiemmin 

tutkimuksessa todettiin, jo yhden prosentin muutos vuosittaisissa kustannuksissa voi merkitä 

suuria eroja kustannuksissa ja sitä myötä voitoissa pitkällä aikavälillä. Itse valitsisin tutkimuk-

sen pohjalta sijoituskohteeksi indeksirahaston, koska omaan talouteeni kuukausittainen sääs-

täminen sopii parhaiten, eikä osakekauppoja kannata tehdä kerran kuussa muutamalla sadalla 

eurolla kustannusten vuoksi. Rahastoon sijoittaminen ei myöskään vaadi tuntemusta osake-

markkinoista, joka tekee siitä kokemattomalle sijoittajalle helpoimman vaihtoehdon. Jos si-
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joittajalla on aikaa, mielenkiintoa ja pääomaa sijoitussalkun muodostamiseen ja hallinnoimi-

seen, on itsenäinen salkunhoito kannattavin ratkaisu. Koska sijoitustoiminnassa ei kuitenkaan 

koskaan tarvitse valita ehdottomasti osakesijoittamisen ja rahastojen väliltä, voisi pääomaa 

ensin kerryttää rahastosijoittamisella ja vaihtaa osakesijoittamiseen kun pääomaa ja tunte-

musta alasta on kertynyt riittävästi. Ennen kun aloitin toteuttamaan tutkimusta, odotin tulos-

ten olevan päinvastaiset. On helppo luulla että ammatikseen sijoitusrahastoja hallinnoivat ih-

miset saisivat markkinoista enemmän irti kuin seurantaindeksiä noudattava passiivinen ra-

hasto, mutta kurssien muutoksia ei voi kuitenkaan ennustaa, jolloin kyse on enemmän strate-

gian noudattamisesta, johon periaatteessa pystyy kuka tahansa. Eroja kuitenkin syntyy strate-

gian muodostuksessa, eikä se ole alaa tuntemattomalle yksinkertaista. 

7 Itsearviointi 

Tutkimuksen toteuttaminen oli haastava prosessi, sillä en ole koskaan ollut erityisen hyvä kir-

joittamaan kymmeniä sivuja tekstiä. Olen yleensä töissäni pyrkinyt tehokkuuteen, mikä tar-

koittaa teksteissä lyhyttä ja ytimekästä ja vastaamista esitettyihin kysymyksiin. Tutkimuksen 

edetessä kuitenkin huomasin, että mitä enemmän aiheeseen perehtyi, sitä enemmän siitä löy-

tyi aiheita joista kirjoittaa, jonka vuoksi myös kirjoittaminen itsessään tuntui helpommalta. 

Tässä kohtaa ongelmaksi tuli kuitenkin aiheen rajaaminen. Monet tutkimukseni aihetta sivua-

vat artikkelit olivat kiinnostavia ja osa käsitteli markkinatilannetta yleisesti, sijoittamisesta 

olisi voinut kirjoittaa paljon enemmänkin, mutta suurella osalla ei olisi ollut tekemistä tutki-

muskysymyksen kanssa. Rajaamisen ohella toinen ongelma toteutuksessani oli suunnittelu. En 

tehnyt konkreettista suunnitelmaa kuinka etenen työn kanssa tai perehtynyt aiheeseen kovin 

paljoa etukäteen, sen sijaan suunnittelin työlle alustavan sisällysluettelon joka mielestäni 

kattaa oleelliset aiheet teorian puolesta ja kirjasin ylös ideat kuinka kerätä tarvittavat tiedot 

tutkimuksen toteuttamiseksi. Tutkimuksen aihe myös muuttui vähän aiheanalyysin ja tutki-

mussuunnitelman jälkeen eikä aineiston keruu toteutus vaiheessa onnistunut niin kuin olin 

alun perin suunnitellut, jonka vuoksi jouduin tekemään muutoksia työhön puolivälissä. Loppu-

jen lopuksi opin prosessin aikana paljon suunnittelun tärkeydestä, aikataulutuksesta sekä jon-

kin verran itsekurista ja omista työskentelytavoistani.  

Uskon että moni tutkimuksen aikana oppimistani asioista on käytännöllisiä taitoja työelä-

mässä. Tämän prosessin jälkeen olen paljon tietoisempi omista heikkouksistani ja vahvuuksis-

tani jotka vaikuttavat projektien parissa työskentelyyn ja osaan paremmin varautua mahdolli-

siin haasteisiin tulevaisuudessa. Arvostan myös töiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheita 

enemmän ja tiedän nyt, että niihin käytetty aika työn alussa säästää paljolta vaivalta myö-

hemmin. Jälkeenpäin ajateltuna minun olisi pitänyt perehtyä ja avata lukijoille enemmän ai-

heen taustoja ja merkitystä nykypäivänä, mutta en pitänyt niitä suunnitteluvaiheessa oleelli-
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sina lopputuloksen kannalta. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen toteutus oli mielekkäämpi ja pal-

kitsevampi kokonaisuus kun alun perin odotin, ja olen tyytyväinen omaan työskentelyyni sekä 

lopulliseen työhön.  
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