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1 JOHDANTO 

 

 

Meitä molempia on jo pitkään kiinnostanut sijoittaminen. Haluamme oppia ja saada lisää tietoa 

sijoittamisesta. Molemmilla oli kiinnostus tehdä opinnäytetyö sijoittamisesta, joten päätimme, 

että tehdään se yhdessä. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui indeksisijoittaminen sen mielen-

kiintoisuuden ansiosta. Indeksisijoittamisesta ei kovin paljoa tietoa löydy netistä, joten halu-

simme tutkia sitä syvemmin.  

 

Indeksisijoittaminen on jakanut sijoittajien keskuudessa paljon mielipiteitä, joten halusimme ot-

taa siitä selvää. Joidenkin mielestä indeksisijoittaminen on tylsää ja liian helppoa, ja jotkut taas 

pitävät sitä erittäin kannattavana. Teimme kyselytutkimuksen sijoitusneuvojille ja ammattisijoit-

tajille saadaksemme tietoa indeksisijoittamisesta. Halusimme tietää, kannattaako indekseihin 

sijoittaa ja mitkä ovat indeksisijoittamisen hyviä ja huonoja puolia. Lisäksi vertailemme kysely-

tutkimuksemme vastauksia ulkomaisiinsijoitustutkimuksiin ja -tilastoihin ja tutkimme niiden 

eroja 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa käsittelemme 

erilaisia sijoitustapoja, kuten osakesijoittamista, kiinteistösijoittamista ja sijoittamista valuut-

taan, tukeutuen kirjallisuuteen ja nettiartikkeleihin. Toisessa luvussa perehdymme työmme 

pääaiheeseen indeksisijoittamiseen, joka on jaettu rahaston valintaan, kuluihin ja verotukseen 

sekä hyötyihin ja haittoihin. Kolmannessa luvussa kerromme tutkimuksen taustaa ja tietoja, 

joita haluamme sijoittajilta saada. Neljännessä luvussa käymme läpi kyselytutkimuksen tulok-

sia ja näytämme sijoittajien vastauksia. Viidennessä luvussa vertailemme kyselytutkimuksen 

tuloksia ulkomaisiin sijoitustutkimuksiin ja tilastoihin. Kuudennessa luvussa teemme työstä yh-

teenvedon, jossa kerromme mielipiteitämme ja tiivistämme työmme loppuun. 
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2 SIJOITTAMINEN KOKONAISVALTAISESTI 

 

 

Tässä luvussa kerromme sijoittamisesta kokonaisvaltaisesti ja eri sijoitusmenetelmistä. Eri si-

joitustavoista kerromme lyhyesti. Painopisteemme työssä on indeksisijoittaminen, johon pe-

rehdymme tarkemmin ja laajemmin.  

 

Sijoittaminen ei ole ainoastaan rikkaiden puuhaa vaan asia, josta jokainen voi hyötyä. Jos on 

ylimääräistä rahaa, se kannattaa ehdottomasti sijoittaa. Sijoittamiseen pääsee kiinni pienellä-

kin rahamäärällä. Sijoitusrahastoihin voi sijoittaa jo kympillä tai parilla kuukaudessa.  Sijoitta-

minen onnistuu melkeinpä keneltä tahansa eikä tarvitse olla rikaskaan.  

 

Oikeastaan kaikki sijoittavat johonkin. Jotkut vähentävät työntekoa ja sijoittavat vapaa-aikaan, 

jotta voivat matkustella tai harrastaa enemmän. Rahallisesti mietittynä sijoittaminen on rahan 

siirtämistä tulevaisuuteen. Säästämällä rahaa ja sijoittamalla ne, tulevaisuus näyttää valoisam-

malta. Sijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa, johon tarvitaan kylmäpäisyyttä ja kärsivällisyyttä. 

 

Erilaisia sijoitustapoja on monenlaisia. Sijoittajana voi valita juuri itsellesi sopivan tavan sijoit-

taa. Ennen sijoittamisen aloittamista kannattaa lukea tietoa aiheesta. Pankeista on saatavilla 

myös sijoitusneuvojia, joilta saa tietoa ja apua sijoittamiseen. Sijoittaa voi esimerkiksi osakkei-

siin, rahastoihin, kiinteistöihin tai valuuttaan/kryptovaluuttaan. Niin sanotusti vähän erikoisina 

sijoituskohteina voidaan pitää autoja, taidetta ja kultaa.  

 

 

2.1 Osakesijoittaminen 

 

Mietittäessä sijoittamista jokaiselle tulee ehkä ensimmäisenä mieleen osakesijoittaminen. Osa-

kesijoittaminen on nykypäivänä kätevää tai ainakin kätevämpää kuin se on aikaisemmin ollut. 

Osakkeita voi myydä ja ostaa verkkopalvelussa erittäin helposti ja kätevästi. Osakesijoittami-

sessa sijoitetaan suoraan yksittäiseen yritykseen ostamalla sen osakekantaan kuuluvia osak-

keita. (Hämäläinen & Oksaharju 2017, 51-55.)    

 

Yleensä osakesijoittaminen tapahtuu pörssin välityksellä, mutta myös listaamattomien yrityk-

sien osakkeita pystyy ostamaan. Viisainta osakesijoittamisessa on sijoittaa pitkäksi aikaa, 
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koska osakemarkkinoilla tapahtuu paljon pieniä ja suuria muutoksia, joten pitkällä aikavälillä 

varsinkin pienien muutoksien vaikutus häviää. (Hämäläinen & Oksaharju 2017, 51-55.) 

 

Osakkeiden omistamiseen täytyy olla arvo-osuustili, johon osakeomistukset kirjataan. Arvo-

osuustili on sähköisten arvopapereiden säilytystili, jossa säilytetään kotimaisia tai ulkomaisia 

arvopapereita. Tarvitaan myös pankkitili, jolle osingot tilitetään. Arvo-osuustilejä pystyy avaa-

maan lähes missä tahansa pankissa sekä arvopaperivälittäjillä. Välittäjät ja pankit päättävät 

itse tilin käyttömaksuista, ja ne voivat olla eri suuruisia eri pankeilla. (Hämäläinen & Oksaharju 

2017, 100.) 

 

Osakkeiden hintoihin vaikuttavat monet asiat. Osakkeiden hintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi kilpailutilanne, osakeyhtiön tulos, osakekohtainen osinko, tulevaisuuden näkymät, 

luonnonmullistukset, markkinoiden suhdanteet ja näkymät ja poliittiset levottomuudet. (Hämä-

läinen & Oksaharju 2017, 123.) 

 

 

2.2  Kiinteistösijoittaminen 

 

Kiinteistösijoittaminen on ehkä tunnetuin sijoitusmuoto. Varsinkin suomalaisten keskuudessa 

kiinteistösijoittaminen on pidetty sijoitusmuoto. Kiinteistösijoituksesta mielenkiintoisen tekee ta-

sainen kassavirta. Ostamalla kiinteistöjä tai osakkeita ja vuokraamalla niitä, tietää tarkasti pal-

jonko tulee tienaamaan. Mahdollinen kiinteistön arvonnousu, kehityspotentiaali, inflaatiosuoja 

ja hajautushyöty ovat syitä, joiden takia kiinteistösijoittaminen on suosittua. (Vuokranantajat 

2019.) 

 

Kiinteistösijoittamisessa on myös erilaisia tapoja. Yksi kiinteistösijoittamistapa on ostaa kiin-

teistö ja vuokrata sitä eteenpäin. Toinen tapa on ostaa niin sanotusti halpa asunto, joka vaatii 

remonttia. Asunnon remontointi nykyaikaiseksi kannattaa, koska silloin siitä on mahdollista 

saada myydessä huomattavasti enemmän rahaa, mitä siitä on alun perin itse maksanut. Re-

montointi toki maksaa, mutta jos on itse näppärä käsistään, säästää huomattavan summan 

rahaa. Kolmas tapa on ostaa asunto ja painottaa asunnon arvonnousuun eli toivoa, että tule-

vaisuudessa asunnosta saisi enemmän rahaa. (Vuokranantajat 2019.)  
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Miinuspuolia on myös kiinteistösijoittamisessa. Asunnon ostaminen vaatii ison pääoman, jotta 

asunnon ostaminen onnistuu. Kunnossapito on myös yksi huono puoli. Kerrostalo osakkeissa 

on hoito- sekä kunnossapito kuluja. Esimerkiksi kerrostalon putkiremontti maksaa paljon talon-

yhtiölle, jolloin jokainen osakkeenomistaja joutuu maksamaan tietyn summan. Sijoitusasunnon 

myyminen voidaan myös laskea riskitekijöiksi. Sijoittaja haluaa luopua omasta sijoitusasun-

nosta, mutta myyntiajat saattavatkin olla pitkiä. Asunnon myyntii voi mennä jopa vuosia, jos 

halukasta ostajaa ei löydy. (Valkonen 2018.)  

 

Suomessa vuoden 2018 lopussa suorat kiinteistösijoitukset olivat yhteensä noin 69,5miljardia-

euroa. Suomalaistenkolme suosituinta kiinteistösijoitus muotoa olivat asunnot, toimistot ja lii-

ketilat. (KUVIO 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kiinteistösijoituksen jakauma Suomessa 2018. (Mukaillen KTI Kiinteistötieto Oy 

2018, 4-5.) 

 

 

2.3 Sijoittaminen valuuttaan tai kryptovaluuttaan 

 

Valuuttamarkkinoita voidaan pitää yhtenä maailman suurimpana markkinana. Valuuttamarkki-

noilla toimivat esimerkiksi keskuspankit. Valuuttakaupassa valuutta vaihdetaan toiseen valuut-

taan. Valuutan arvo muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella. Valuuttakauppaa käydään 

koko ajan paitsi viikonloppuisin. Valuuttakaupasta mielenkiintoisen sijoittajille tekee kaupan-

käynnin vähäinen kustannusrakenne. Sijoitusmarkkinoilla sijoittajan on helppo vertailla Euron 
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(EUR) ja Yhdysvaltain dollarin (USD) kehitystä. Jotkin yritykset käyttävät valuuttakauppaa suo-

jana, jotta huonot tulokset pysyvät piilossa. (Inderes 2017.) 

 

Valuuttasijoittamisesta päästäänkin kryptovaluuttaan. Jokainen on varmasti kuullut Bitcoinista. 

Bitcoin on tunnetuin kryptovaluutta. Muita kryptovaluuttoja ovat mm. Ripple (XRP), Monero 

(XMR), EOS ja NEO. Kryptovaluutat ovat avoimeen lähdekoodiin perustuvia. Kryptovaluuttojen 

ja muiden valuuttojen erona on se, etteivät ne ole keskuspankin tai jonkin muun liikkeelle las-

kelmia valuuttoja. Kryptovaluutat perustuvat joihinkin ohjelmien ajavien tietokoneiden muodos-

tamaan vertaisverkkoon Internetissä. Kryptot eivät siis periaatteessa ole rahaa, vaan ne ovat 

vaihdannan välineitä. Kryptojen arvot määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella krypto-

markkinoilla verkossa. (Bitcoinkeskus 2019.) 
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3 INDEKSISIJOITTAMINEN 

 

 

Indeksisijoittaminen on yksi monista sijoittamisen vaihtoehdoista. Indeksisijoittaminen mielle-

tään lähtökohtaisesti edulliseksi ja helpoksi, ja sitä se pääsääntöisesti onkin. On kuitenkin hyvä 

muistaa, että myös indeksisijoittamiseen liittyy riskejä yhtä lailla kuin kaikkeen muuhunkin si-

joittamiseen. Indeksisijoittamisessa tärkeintä on tietää, miten indeksi muodostetaan, mitä eri 

indeksejä on tarjolla ja mitä mitkäkin indeksit pitävät sisällään. Tällä tavoin sijoittaja pystyy 

minimoimaan turhat tappiot sekä saavuttamaan korkeita tuottoja. Osakeindeksejä voidaan 

muodostaa mm. seuraavilla yleisimmillä erilaista strategiaa hyödyntävillä tavoilla: pienyhtiöin-

deksi, keskisuuret yhtiöt – indeksi, suuryhtiöindeksi, arvo-osakeindeksi, kasvuosakeindeksi ja 

laatuosakeindeksi. Lisäksi muita vähemmän suosittuja vaihtoehtoja ovat osinko-osakeindeksi, 

momentti-indeksi ja minimivolatiliteetti ja riskipainotettu indeksi. (Sijoittaja 2019.) 

 

Indeksi on suhdeluku, jonka tarkoituksena on kuvata hyödyke- tai arvopaperijoukon kokonais-

tilannetta eli pääasiassa osakkeiden kurssinkehitystä. Indeksi on mahdollista muodostaa mel-

kein mistä tahansa joukosta arvopapereita, kunhan tiedossa on kaksi oleellista asiaa: yhden 

arvopaperin suhteellinen paino indeksissä ja arvopapereiden hinta. (Sijoittaja 2019.) 

 

Indeksejä on yleisesti ottaen kolmenlaisia. Ensimmäinen näistä on markkina-arvolla painotettu 

indeksi. Tässä osakkeiden osuus perustuu yrityksien markkina-arvoon eli osakkeen hinta ker-

rottuna osakkeiden lukumäärällä. Mitä korkeampi yhtiön markkina-arvo on, sitä isompi paino 

sillä on indeksissä. Tämän muodon hyvänä puolena voi pitää sitä, että vakaat ja isot yhtiöt ovat 

ylipainossa, ja ne yleensä selviävät läpi talouden eri syklien. Tämän takia suurin osa indek-

seistä on juuri näitä markkina-arvolla painotettuja indeksejä. Seuraava indeksin muoto on ta-

sapainotettu indeksi. Tässä osakkeen paino on kaikilla sama. Tässä hyvänä puolena on se, 

ettei yhtiöitä painoteta arvon mukaan, vaan indeksi on tasapainotettu tasan kaikkien yhtiöiden 

kesken. Nämä kaksi edellä mainittua muotoa ovat ne kannattavimmat vaihtoehdot. Viimeinen 

indeksin muoto on hintapainotettu indeksi, jossa yhden osakkeen osuus määritellään sen hin-

nan mukaan, eli mitä korkeampi hinta, sitä korkeampi paino sillä on myös indeksissä. Hinta-

painotetussa indeksissä ei juurikaan ole hyviä puolia. (Haataja 2018.) 
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Indeksisijoittamisessa on kaksi tapaa. Nämä ovat indeksisijoittaminen indeksirahastoon ja in-

deksisijoittaminen ETF-rahastoon (Exchange Trade Fund) eli pörssinoteerattuihin indek-

siosuusrahastoihin. Näiden ero yksinkertaisuudessaan on siinä, että ETF-rahastot on listattu 

pörssiin, kun indeksirahastoja ei puolestaan ole listattu pörssiin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

ETF-rahastoja voi ostaa ja myydä samalla tavalla kuin tavallisia pörssiosakkeitakin, kun taas 

indeksirahastoissa ei tätä mahdollisuutta ole. (OP 2019.) 

 

 

3.1 Rahaston valinta 

 

Rahaston valintaan on syytä käyttää aikaa, sillä parhaan rahaston valinta ei ole helppoa. Vaih-

toehtoja on tuhansia ja tuhansia niin pankeilla kuin eri rahastoyhtiöillä. Rahastoilla voi sijoittaa 

esimerkiksi omaisuusluokkiin, maantieteellisille alueille tai erityistä strategiaa hyödyntäen. Tä-

män takia rahastojen valinnassa onkin tärkeää tietää oma sijoitusstrategia.  

 

Rahastot voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka ovat aktiiviset rahastot, passiiviset rahastot ja 

piiloindeksoivat rahastot. Aktiivisissa rahastoissa salkunhoitaja hoitaa rahaston sijoituspäätök-

set joko omaan harkintaan pohjautuen tai rahastoyhtiön sijoitusstrategian pohjalta. Passiiviset 

rahastot pyrkivät seuraamaan kohdeindeksiä salkunhoitajan sijoituspäätöksien sijaan, eli ne 

eivät yritä voittaa markkinoita vaan seuraavat niitä. Passiivisissa rahastoissa on yleisesti ottaen 

alhaisimmat kulut. Piiloindeksoivia rahastoja kannattaa välttää, koska ne näyttäytyvät aktiivi-

sina rahastoina veloittaen aktiivisen rahaston kulut, mutta toiminnaltaan ne ovat todellisuu-

dessa passiivisia rahastoja. (Sijoittaja 2019.) 

 

Seuraavien rahaston valinnan kohtien avulla itselleen sopivan rahaston löytäminen on entistä 

helpompaa. Listan kohdat ovat luo strategia, hajauta tehokkaasti, huomioi kulut ja riskit, muista 

verotus ja hyödynnä indeksirahastoihin ja ETF-rahastoihin tarkoitettuja työkaluja. Strategiaa 

luodessa on tärkeintä määritellä itselle suunnitelma sijoittamiseen ja sille tavoitteet. Ensimmäi-

senä pitää tiedostaa, mille markkinoille haluaa sijoittaa. Tämän jälkeen sijoittajan pitää pyrkiä 

käsittämään markkinoiden käyttäytymistä, jotta osaa huomioida mahdollisia riskejä. Nykyään 

välittäjän valinnastakin on tehty helpompaa sitä varten tehtyjen välittäjävertailutyökalujen 

avulla. (Sijoittaja 2019.) 

 



8 

 

Sijoitusten hajauttamisen a ja o on sijoitusvarallisuuden hajauttaminen erilaisiin omaisuusluok-

kiin. Indeksirahastot ja ETF:t ovat nykyään niin monipuolisia, että jo muutamalla rahastolla saa 

hajautettua sijoitussalkun todella monipuolisesti. Lähtökohtaisesti passiiviset indeksirahastot 

ja ETF-rahastot ovat jo hyvin edullinen sijoitustapa, mutta niidenkin valinnassa on tärkeää kiin-

nittää huomiota kuluihin ja mahdollisiin riskeihin. Samoille markkinoille sijoittavien ETF:ien ja 

samaa indeksiä seuraavien indeksirahastojen kuluissakin saattaa joskus olla merkittäviäkin 

eroja. (Sijoittaja 2019.) 

 

Sijoittajan on hyvä muistaa ETF valitessaan verotus. Yksinkertaisimpia ovat suomalaiset ETF-

rahastot, sillä ulkomaalaiset ETF:t ovat monimutkaisempia verotukseltaan. Lisäksi olisi hyvä 

valita ETF, joka ei jaa tuotto-osuuksia, koska ne taas hankaloittavat ETF:ien verotusta. ETF:n 

valinta on työlästä ja vie paljon aikaa. Viimeisenä kannattaa hyödyntää työkaluja, jotka on tar-

koitettu helpottamaan erilaisten indeksirahastojen ja ETF-rahastojen vertailua ja itselleen par-

haan rahaston valitsemista. (Sijoittaja 2019.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että indeksirahastot sopivat parhaiten säännölliseen kuukau-

sisäästämiseen tähtääville ja aloittaville sijoittajille. Indeksirahastoihin sijoittamisessa riittää, 

että tietää, miten osakemarkkinat ja indeksirahastot toimivat. ETF-rahastot ovat puolestaan 

hieman monimutkaisempia niiden laajan tarjonnan ja vierasperäisten termien takia. Ne vaativat 

sijoittajalta enemmän perehtymistä, jotta sijoittaja löytää itselleen sopivan ETF:n ja ymmärtää 

niiden vierasperäisten termien merkitykset. ETF:t sopivat siis lähtökohtaisesti pidempään si-

joittaneille. 

 

 

3.1.1 Indeksirahastot 

 

Indeksirahasto on osakkeista, korkosijoituksista tai arvopapereista muodostettu rahasto, jonka 

tarkoituksena on seurata indeksiä. Mitä paremmin se siinä onnistuu, sitä parempi indeksira-

hasto on kyseessä. Indeksirahastoja ei ole merkitty pörssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä ei 

voi ostaa markkinoilta ollenkaan, vaan ne merkitään samalla tavalla kuin tavalliset rahastot. 

Indeksirahastojen muodostamisessa on kyse siitä, että salkunhoitaja merkitsee rahastoon 

osakkeita täysin samassa suhteessa, kuin ne ovat indeksissä. Indeksirahaston tarkoitus ei ole 

ottaa aktiivista kantaa osakkeista, eli se ei myöskään tee aktiivisesti kauppaa osakkeilla. In-
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deksirahastot ovat siis passiivisia rahastoja. Tämä tarkoittaa sitä, että indeksirahaston osak-

keet pysyvät aina samoina. Ainoastaan niiden osakkeiden painoja voidaan muuttaa, jos osa-

keindeksin rakenteeseen tulee muutoksia. Indeksirahastoja pystyy ostamaan ja myymään pel-

kästään kerran päivässä päivän päätöskurssilla ja niitä voi ostaa ainakin pankeilta tai rahasto- 

ja sijoituspalvelutoimijoilta esimerkkeinä Danske Bank ja Nordnet. (Sijoittaja 2019.) 

 

 

3.1.2 ETF-rahastot 

 

ETF (Exchange Traded Fund) on pörssinoteerattu rahasto, joilla käydään pörssissä kauppaa 

samalla tavalla kuin tavallisilla osakkeillakin. ETF-rahastot ovat siis huomattavasti joustavam-

pia kuin indeksirahastot, sillä niitä voi ostaa ja myydä pörssin auki ollessa koska vain. (Heikin-

heimo, H. 2017.) ETF:iä on rakenteeltaan kahdenlaisia, jotka ovat: fyysinen ETF ja synteettinen 

ETF. Fyysinen ETF on rahasto, jolle tyypillistä on sisältää suoraan indeksinmukaiset arvopa-

perit, eli sen tarkoituksena on ostaa kaikkia komponentteja siinä suhteessa, jossa ne ovat in-

deksissäkin. Tätä sanotaan toiselta nimeltään indeksin fyysiseksi replikoinniksi. Sijoitussalk-

kua, joka on koottu pelkästään indeksijohdannaisista, kutsutaan synteettiseksi ETF:ksi. (Euro-

paeus, J. 2014). Synteettinen ETF on koottu siten, että tämä ETF:n välittäjä omistaa vakuuksia 

sisältävän kokonaisuuden, joka yleensä kohdistetaan indeksin sisällään pitämiin arvopaperei-

hin. Toisinaan se voi olla myös täysin riippumaton ETF:n vertailuindeksistä. Vakuutta vastaan 

ETF:n liikkeellelaskija tekee TRS:n eli ns. total return swapin. Tämä tarkoittaa kassavirtojen 

vaihtosopimusta. Oleellista tässä on tietää, että ETF:n liikkeelle laskija ei omista ETF:n sisäl-

lään pitämiä arvopapereita, mutta se on kuitenkin oikeutettu indeksin mukaiseen tuottoon. (Sal-

kunrakentaja 2012.) Fyysiset ETF:t ovat suuressa suosiossa Amerikassa, kun taas Euroo-

passa synteettiset ETF:t ovat suositumpia. (Heikinheimo 2017.)  

 

Suurin osa ETF-rahastoista seuraa jotain tiettyä indeksiä, joten niiden tärkein tehtävä onkin 

seurata indeksiä mahdollisimman tarkasti. ETF-rahastojen vertailu on tänä päivänä helpompaa 

ETF-työkalun avulla, lisäksi samaa indeksiä seuraavat ETF:t on helppo järjestää tehokkaim-

masta tehottomimpaan niiden kaupankäynti- ja hallinnointikulujen myötä. (Sijoittaja 2019.) 

 

ETF:n oston kannalta on oleellista tietää ETF:n NAV-arvo, joka kuvastaa sen sisältämien ar-

vopapereiden markkina-arvon. Lisäksi sijoittajan on tärkeintä tietää tracking difference eli tuot-

toero indeksiin, joka on ETF:n tärkein edullisuutta kuvaava tunnusluku. Mitä pienempi tuottoero 
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indeksiin on, sitä paremmin indeksin seuraaminen on onnistunut ja sitä parempi ETF on ky-

seessä. (Sijoittaja 2019.) 

 

ETF-rahastoissa on nykyään todella laaja ja monipuolinen valikoima, niitä on tällä hetkellä kai-

ken kaikkiaan 7 680. (Etfgi 2019). Suomessa ETF-rahastojen kaupankäyntimahdollisuutta tar-

joavat melkein kaikki osakkeiden välittäjät. ETF-rahastoilla pystyy sijoittamaan esimerkiksi 

osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin ja raaka-aineisiin. Lisäksi sijoittaminen on mahdollista lä-

hes mihin tahansa maantieteelliselle alueelle tai toimialalle. (Sijoittaja 2019.) 

 

 

3.2 Kulut ja verot 

 

Tässä luvussa pohdimme indeksirahastojen ja ETF-rahastojen kuluja, verotusta ja sääntelyä. 

Morningstar:in tutkimuksessa todetaan, että ETF-rahastot ovat yksityissijoittajalle huomatta-

vasti kustannustehokkaampi muoto sijoittaa indeksiin, mutta isoille kuten institutionaalisille si-

joittajille indeksirahastot ovat monesti edullisempi vaihtoehto. (Cook, H. 2013.) Hyvinä alhai-

sina keskimääräisinä kuluina pidetään 0,5 %-0,75 % aktiivisesti hoidetun salkun kohdalla. Yli 

1,5 % kuluja voidaan pitää korkeina. Passiivisten indeksirahastojen tavallinen suhde on noin 

0,2 %. (Investopedia 2019). 

 

Suomessa maksetaan indeksirahastojen ja ETF-osuuksien myynnistä luovutusvoittoista pää-

omatuloveroa kuten muistakin arvopapereista. Suomessa pääomatuloverotus on 30 000 eu-

roon asti 30 %. Pääomatulojen ylittäessä 30 000 euron rajan vuodessa pääomatulovero on 34 

%. Indeksirahastojen erittäin hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että niiden sisältämien yhtiöi-

den osingoista ei tarvitse maksaa veroa ollenkaan. Lisäksi suurin osa indeksirahastoista sijoit-

taa osingot automaattisesti uudestaan. (Rikaserakko 2018.) ETF-rahastojen kohdalla vero-

tusta hankaloittaa monesti se, että sijoittajalla on monesti ulkomaisia arvopapereita. Lisäksi 

suomalaisen sijoittajan kannattaa suosia ETF:iä, jotka eivät jaa tuotto-osuuksia. Tällöin ETF:n 

verotus pysyy yksinkertaisempana sijoittajan näkökulmasta.  
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3.3  Indeksisijoittamisen hyödyt ja haitat 

 

Sijoittamisesta puhuttaessa yleensä halutaan tietää, mitkä ovat jonkin tietyn sijoittamisen hyö-

dyt ja haitat. Jokaisella sijoittamisen muodolla ja tavalla on niin hyötyjä kuin haittojakin, niin 

myös indeksirahastoissa ja ETF-rahastoissakin. 

 

Indeksirahastoihin sijoittaminen sopii kaikille, koska niihin sijoittaminen on erittäin helppoa. Li-

säksi niiden valikoima ja toimintatavat on helppo ymmärtää, koska ne ovat hyvin samanlaiset 

kaikilla. Muutamat indeksirahastojen välittäjät tarjoavat kokonaan kuluttomia indeksirahastoja, 

kuten Nordnet Superrahastot. Tätä voidaan pitää suurena hyötynä, koska kulut ovat aina suo-

raan pois indeksirahaston mahdollisesta tuotosta. Lisäksi aloittelevankin sijoittajan on helppo 

ymmärtää indeksirahaston hinta, koska sen hinta on aina sama kuin sen omistaman arvopa-

perisalkun arvo. Tällöin sijoittaja tietää ostaessaan tarkalleen indeksirahaston todellisen hin-

nan, eikä ylihinnalla ostamisen riskiä ole laisinkaan. (Rikaserakko 2017.) 

 

ETF-rahastoissakin on omat hyötynsä, mutta ne poikkeavat indeksirahaston hyödyistä jonkin 

verran. ETF-rahastojen joustavuus on niiden yksi suurimpia hyötyjä sijoittajalle. Tällä tarkoi-

tamme sitä, että ETF-rahastoilla käydään kauppaa aivan samalla tavalla kuin tavallisilla osak-

keillakin, eli niitä voi ostaa ja myydä milloin tahansa pörssin ollessa auki. Lisäksi myytäessä ne 

pystytään heti muuttamaan rahaksi, joten niiden hinnan näkee saman tien kaupankäyntihet-

kellä. ETF-rahastoissa hajauttaminen on todella yksinkertaista, koska eri ETF-rahastoja on kai-

ken kaikkiaan 7 680 ja tämän lisäksi niillä on mahdollista sijoittaa eri omaisuusluokkiin ja stra-

tegioihin monipuolisesti. Viimeisenä hyötynä on hyvä mainita ETF-rahastojen kulut, sillä ne 

ovat lähtökohtaisesta todella alhaiset. Halvimpien ETF:ien vuosittaiset kulut ovat jopa alle 0,1 

%. (Sijoittaja 2019.) 

 

Suomalaisen sijoittajan näkökulmasta indeksirahaston haittana voidaan pitää sitä, että Suo-

messa niiden juoksevat kulut ovat isommat kuin esimerkiksi ETF:issä. Myöskään erilaisia in-

deksirahastoja ei ole läheskään yhtä paljon tarjolla kuin erilaisia ETF:iä on. Tämä on selkeä 

haitta siitä näkökulmasta, että indeksirahastoilla hajauttaminen ei ole niin helppoa kuin se on 

ETF:illä. Indeksirahastojen joustamattomuus saattaa olla tekijä, joka saa sijoittajan helposti 

valitsemaan ETF-rahaston indeksirahaston sijaan. Indeksirahastoja pystyy ostamaan ja myy-

mään ainoastaan kerran päivässä niiden päätöskurssilla. Lisäksi epävarmuutta tuo se, että 
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indeksirahaston toimeksiannosta joutuu kertomaan etukäteen. Tällöin indeksirahaston todelli-

nen osto- tai myyntihinta ei ole sijoittajan tiedossa, mitä voidaan pitää selkeänä haittana indek-

sirahastoon sijoittamisessa. (Rikaserakko 2017.) 

 

ETF:issä olisi puolestaan tärkeää valita sellainen välittäjä, joka tarjoaa ETF-kuukausisäästä-

mistä ilman kuluja, jolloin joutuu maksamaan vain niiden myynneistä. Niillä välittäjillä, joilla ei 

ole tätä mahdollisuutta, sijoittaja joutuu maksamaan ETF:istä kaupankäyntikuluja. Tämä on 

ETF:ien haitta, koska lisäkulut ovat suoraan pois niiden tuotoista. Varsinkin aloittelevalle sijoit-

tajalle ETF:ien suurin haitta on niiden monimutkaisuus ja erilaiset toimintatavat, jotka vaativat 

paljon perehtymistä ennen sijoittamisen aloittamista, ja ilman ETF-rahastoihin sopivia työkaluja 

niiden vertailu on todella hankalaa ja vaivalloista. ETF-rahastoihin sijoittamisessa on tärkeää 

huomioida se, että kaikki ETF:t eivät seuraa indeksiä ja tällöin ne ovat aktiivisia. Eritoten aloit-

televalle sijoittajalle saattaa seurata tästä yllättäviäkin kuluja, jotka koetaan haittana. Lisäksi 

ETF-sijoittaminen vaatii arvo-osuustiliä. Tämä ei aiheuta toimenpiteitä, jos sijoittajalla sellainen 

jo on esimerkiksi osakesijoittamisen myötä. Sijoittajalle, jolta tätä tiliä ei entuudestaan ole koi-

tuu lisää vaivaa ja kuluja sen avaamisen myötä. (Sijoittaja 2019.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

Tietoa indeksisijoittamisesta hankimme kyselytutkimuksen avulla. Teimme kyselyn Webropol- 

sivustoa käyttäen. Sivustolla pystyi luomaan oman näköisen kyselyn ja jakamaan sen sähkö-

postin tai julkisen nettilinkin kautta sijoittajille.  

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tutkimuksen aineiston hankintaan voidaan käyttää kahta eri menetelmää. Tiedonhankintame-

netelmät jaetaan määrällisiin (kvantitatiivinen) tai laadullisiin (kvalitatiivinen) menetelmiin. Jois-

sakin tutkimustapauksissa tutkija saattaa päättyä käyttämään molempia menetelmiä. (Heikkilä 

2014, 6-9.) 

 

Määrällisellä (kvantitatiivinen) tutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi kyselylomaketta, jolla ha-

lutaan saada tietyn kohderyhmän mielipiteitä prosentteina. Määrällinen tutkimus tulisi kohdis-

taa suurelle ryhmälle, että vastauksia saadaan paljon. (Heikkilä 2014, 6-9.) 

 

Laadullisessa (kvalitatiivinen) tutkimuksessa kohderyhmä on yleensä pienempi kuin määrälli-

sessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa ei keskitytä niinkään prosenttivastauksiin 

vaan halutaan saada tarkempia vastauksia, kuten avoimia vastauksia. (Heikkilä 2014, 6-9.) 

 

Tutkimuksessa päädyimme sekoittamaan sekä laadullista että määrällistä tapaa. Tutkimuk-

semme sisältää monivalintakysymyksiä, joista saadaan prosentuaalisia vastauksia, ja avoimia 

kysymyksiä, joista halusimme saada sijoittajien omia henkilökohtaisia mielipiteitä.  

 

 

4.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksemme tavoitteena oli vertailla indeksisijoittamista eri maiden välisesti kyselytutki-

muksen avulla. Tavoitteemme oli saada vastauksia myös ulkomailta, mutta lailliset ongelmat 

tulivat esteeksi. Osassa maista sijoittamisen parissa työskenteleviä kielletään ottamasta kan-

taa ulkomaisiin sijoituskysymyksiin. Muokkasimme tavoitteitamme ja lähetimme kyselyn vain 
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suomalaisille sijoitusneuvojille ja ammattisijoittajille. Vertailemme työn kuudennessa luvussa 

saamiamme suomalaisten sijoittajien vastauksia ulkomaisiin sijoitustutkimuksiin ja -tilastoihin. 

 

Lähetimme kyselyitä Linkedinsovelluksen kautta sekä suoraan sijoittajien omiin sähköpostei-

hin. Kannattavin yhteydenottotapa oli lähettää kysely suoraan sijoittajien omiin sähköposteihin. 

LinkedInin kautta yhteydenotto oli erittäin haastavaa. Kaikille LinkedInin käyttäjille ei esimer-

kiksi voinut lähettää viestiä, jos ei ollut Linkedini:ssä memberjäsen. Kyselytutkimukseen 

saimme yhteensä 7 vastausta. Lähetimme kyselyitämme noin 90 ulkomaalaiselle sijoittajalle 

tai sijoitusneuvojalle ja noin 50 suomalaiselle sijoittajalle tai sijoitusneuvojalle. 
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5 TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa kerromme ja tarkastelemme kyselytutkimuksen vastauksia. Pohdimme vastan-

neiden mielipiteitä ja syitä. Kuvioista ja taulukoista voi seurata vastanneiden tuloksia. Jaoimme 

vastanneiden tulokset taustatietoihin, sijoittamiseen ja tulevaisuuden näkymiin. Käytimme 

Webropol-sivuston kyselytutkimuksen taulukoita ja kuvioita.  

 

 

5.1 Taustatiedot 

 

Kaikki vastaajamme olivat sukupuoleltaan miehiä ja kansalaisuudeltaan suomalaisia (KUVIO 

2.) Olisimme toivoneet, että sukupuolijakauma olisi ollut tasapuolinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Sukupuoli. 
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Kokemusta sijoittamisesta kyselyn vastaajilla on runsaasti. Kyselyyn vastanneita on seitse-

män, joka on odotettua vähemmän. 29 % vastanneista on sijoittanut 5-10 vuotta. Yli 10 vuotta 

sijoittaneita on 71 % kyselyyn vastanneista. (TAULUKKO 1.) 

 

TAULUKKO 1. Sijoituskokemusta vastaajillamme on seuraavan taulukon mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Sijoittaminen 

 

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kyselyyn vastanneiden sijoittajien sijoittamiseen liit-

tyvistä perustiedoista ei käy mitään poikkeavaa ilmi. Sijoittajien eroavaisuudet siinä, sijoittaako 

ammatikseen vai ei, ovat ihan normaaleja, koska siihen vaikuttaa sijoittajan sijoitusstrategia. 

Lisäksi siihen vaikuttaa se, kuinka paljon sijoittajalla on käytettävissään pääomaa sijoituksia 

varten, ja tietenkin se, onko sijoittaminen niin kannattavaa, että sitä pystyy tekemään täysipäi-

väisesti ammatikseen. (KUVIO 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Sijoitatko ammatiksesi. 
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Sijoittajista noin kolmannes sijoittaa päivittäin ja toinen kolmannes taas yhdestä kahteen ker-

taan vuodessa. Loput sijoittavat jotain näiden kahden edellä mainitun sijoitusaktiivisuuden vä-

liltä. (KUVIO 4.) Nämä vastaukset kertovat sijoittajien suhtautumisesta sijoittamiseen. Päivit-

täin sijoittavat ovat luultavasti ammatikseen sijoittavia sijoittajia, joilla on jo pidempi kokemus 

sijoittamisesta. Loput muutaman kerran vuodessa sijoittavat sijoittajat hakevat yleensä pientä 

lisätuottoa omaisuudelleen. Heille se on enemmänkin harrastus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Kuinka aktiivisesti sijoitat? 

 

 

 

TAULUKKO 2. Kuinka aktiivisesti sijoitat? Muu? 
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Sijoittajat valitsevat indeksit sisällön, hinnan, hajautuksen sekä pankkien tarjoamien vaihtoeh-

tojen perusteella. Indeksin valinnan kriteereissä ei käy ilmi suuria eroja sijoittajien välillä. (TAU-

LUKKO 3.) 

 

TAULUKKO 3. Millä perusteella valitset indeksit, joihin sijoitat? 

 

 

 

 

Sijoittajista peräti 86 % sijoittaa tuloistaan 11-20 %. Lähes jokainen kyselyyn vastannut sijoit-

taja sijoittaa siis yhtä paljon tuloistaan, mutta sijoittamisen aktiivisuudessa on suuriakin eroja. 

Tästä voidaan päätellä, että sijoittajien tulotasoissa on todella suuria eroja. (KUVIO 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Kuinka monta prosenttia tuloistasi sijoitat? 
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DowJones30 liikkuu sopivan räväkästi omaan rytmiin ja tuottotavoitteeseen nähden 

Toimin työssäni asiakasvarojen sijoittajana. Indeksisijoittamisen osalta valitsemme tyypillisesti 
indeksirahaston kehittyneiltä markkinoilta, kuten Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Näiltä osin 
näemme haastavampana voittaa aktiivisella sijoittamisella indeksi nyt kun tuotto-odotukset 
ovat pitkää keskiarvoaan matalammalla vallitsevan poikkeuksellisen alhaisen korkotason 
johdosta. Kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjä, Intia, Kiina, Afrikka näemme, että aktiivisella 
osakevalinnalla voidaan saavuttaa helpommin indeksin ylittävää tuottoa. Indeksien kautta 
sijoittamalla saadaan helposti ja kulutehokkaasti laaja-alainen hajautus. 

Niiden sisällön perusteella. Perusteena sisältö maantieteellisen jakauman, toimialapainotusten 
tai sijoitusteema mukaan (esim. Kestävä kehitys). Myös kulut vaikuttavat valintaan, sekä 
valuutta jolla indeksi (yleensä ETF) on noteerattu. 

Käytän indeksirahastoja lähinnä semmoisillla markkinoilla mitä en tunne. Esim kehittyvät 
markkinat 

Hinnan, hajautuksen, omaisuuslajin 

hajautan salkkua indekseillä. Pankkien tarjoamia vaihtoehtoja. 

Maantieteellisen hajauttamisen näkökulmasta sekä kohteen likviditeetin osalta. 
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Mielestämme yllättävää vastauksissa oli kertasijoituksen suuruus indeksirahastoon, kun sijoit-

tajista peräti 57 % valitsi vastausvaihtoehdokseen kohdan 1 000-4 999€. (KUVIO 6.) Tämä 

täytyy kertoa sijoittajien korkeasta tulotasosta, koska indeksien kulut ovat lähtökohtaisesti hy-

vin matalat. Tämän takia sijoittajien ei tarvitsisi sijoittaa noin suurta summaa kerralla välttääk-

seen kuluja syömästä tuottoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Kuinka suuri kertasijoituksesi indeksirahastoon on noin? 

 

 

TAULUKKO 4. Kuinka suuri kertasijoituksesi indeksirahastoon on noin? Muu vaihtoehto vas-

taus. 

 

 

 

 

 

Kyselystä käy ilmi, että kaikki sijoittajat sijoittavat eri indeksien liikkeellelaskijan kautta eri in-

dekseihin. Sijoittajat ovat sijoittaneet esimerkiksi OP:n, Isharesin, Seligsonin ja Handelsbanke-

nin tarjoamiin indekseihin. (TAULUKKO 5.) Tämä kertoo siitä, miten paljon eri indeksin liikkeel-

lelaskijoita on ja miten laaja ja monipuolinen indeksitarjonta on niin Suomessa kuin etenkin 

globaalisti. 
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Muu? 250000 futuurilla 
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Sijoittajista kuusi vastasi kysymykseen mihin indeksirahastoihin olet sijoittanut. Kaksi vastaa-

jaa suosii Handelsbankenin indeksirahastoja. Muita sijoittajien suosimia indeksirahastoja ovat 

OP Eurooppa indeksi, IShares ja Seligsonin indeksirahastot. 

 

TAULUKKO 5. Avoin tekstikentän vastaukset. Mihin indeksirahastoihin olet sijoittanut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki vastanneet olivat yhtä mieltä siitä, että indekseihin sijoittaminen on kannattavaa (KUVIO 

7.) Perusteluina kysymykseen, miksi indekseihin sijoittaminen on kannattavaa, jokaisella nousi 

hyvin samanlaisia asioita esiin, kuten kustannustehokkuus ja laaja-alainen hajautus helposti. 

(KUVIO 7.) Tämä kertoo siitä, että suorien osakkeiden kautta globaalisti sijoittaminen vaatii 

todella paljon perehtymistä, kun taas globaalisti indekseihin sijoittamisessa joku alan ammatti-

lainen tekee perehtymisen osakkeisiin puolestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Onko indekseihin sijoittaminen mielestäsi kannattavaa. 

 

 

 

 

100%
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Kyllä, miksi?

Ei, Miksi?

Onko indekseihin 
sijoittaminen mielestäsi 

kannattavaa?

Vastausvaihtoehdot Teksti 

 OP Eurooppa indeksi 

 IShares 

 Kehittyvät markkinat, USA, Globaalii indeksirahasto 

 Seligsonin indeksirahastot 

 Handelsbanken 

 Handelsbanken USA Indeksi Criteria 
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Sijoittajista seitsemän vastasi kysymykseen indeksisijoittamisen kannattavuudesta. Jokaisen 

sijoittajan mielestä indeksisijoittaminen on kannattavaa. Syitä tähän ovat kustannustehokkuus 

ja laaja-alainen hajautus. (TAULUKKO 6.) 

 

TAULUKKO 6. Minkä takia indekseihin sijoittaminen on kannattavaa. 

 

 

 

 

 

Sijoittajat olivat hyvin yksimielisiä vastauksissaan siihen, sijoittavatko he ainoastaan kotimaisiin 

indekseihin. Vastaus oli ei. Vastauksien perusteella sijoittajat sijoittavat hyvin globaalisti ja ke-

hittyville markkinoille, joita he eivät niinkään tunne entuudestaan. Tästä voidaan päätellä, että 

sijoittajat tuntevat kotimaan markkinat sen verran hyvin, että uskovat voittavan indeksit suorilla 

osakesijoituksilla kotimaan sijoituksissa. Tämän takia sijoittajien sijoittamisessa pääpaino on 

ulkomaalaisiin indekseihin, eivätkä he sijoita juurikaan kotimaan indekseihin. (KUVIO 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Onko sijoittamasi indeksit ainoastaan kotimaasi indeksejä. 

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Kyllä

Ei, Missä muualla?

Onko sijoittamasi indeksit 
ainoastaan kotimaasi 

indeksejä?

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Kyllä, miksi? Kustannustehokas ja vipu 

Kyllä, miksi? 
Indeksien kautta sijoittamalla saadaan helposti ja kulutehokkaasti laaja-
alainen hajautus. 

Kyllä, miksi? Lue hyvät puolet kohta 13 

Kyllä, miksi? Helppo tapa ostaa koko markkina 

Kyllä, miksi? Hyvä hajautus ja alhaiset kulut 

Kyllä, miksi? Pitkässäjuoksussa ei kannata maksaa salkunhoitajalle 

Kyllä, miksi? 
Kulutehokasta, mutta ei välttämättä tuottojen kannalta paras vaihtoehto 
pienillä markkinoilla esim. Pohjoismaat, joissa osakevalinnalla voi 
päästä selvästi parempaan tuottoon indeksiin nähden. 

 



22 

 

Suurin osa sijoittajista suosii USA:n ja Euroopan indeksejä. Kahdelta vastaajalta on myös Aa-

sian indeksejä. Voidaan siis todeta, että USA:n ja Euroopan indeksit ovat suurimmassa suosi-

ossa. (TAULUKKO 7.) 

 

 

TAULUKKO 7. Ovatko sijoittamasi indeksit ainoastaan kotimaan indeksejä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavassa taulukossa sijoittajat kertovat mitä kannattaa ottaa huomioon indekseihin sijoit-

tamisessa. Sijoittajat suosittelevat tutkimaan tarkkaan, mihin indekseihin sijoittaa sekä otta-

maan huomioon maantieteellisen ja toimialakohtaisen hajautuksen. (TAULUKKO 8.) 

 

 

TAULUKKO 8. Mitä mielestäsi on tärkeää ottaa huomioon indekseihin sijoittamisessa. 

 

 

 

Vastaukset 

Toimin työssäni asiakasvarojen sijoittajana. Indeksisijoittamisen osalta valitsemme tyypillisesti 
indeksirahaston kehittyneiltä markkinoilta, kuten Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Näiltä osin 
näemme haastavampana voittaa aktiivisella sijoittamisella indeksi nyt kun tuotto-odotukset 
ovat pitkää keskiarvoaan matalammalla vallitsevan poikkeuksellisen alhaisen korkotason 
johdosta. Kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjä, Intia, Kiina, Afrikka näemme, että aktiivisella 
osakevalinnalla voidaan saavuttaa helpommin indeksin ylittävää tuottoa. Indeksien kautta 
sijoittamalla saadaan helposti ja kulutehokkaasti laaja-alainen hajautus. 

Tutki tarkkaan mihin indeksiin olet sijoittamassa. Ota huomioon maantieteellinen ja 
toimialakohtainen hajautus ja sen riittävyys portfoliota kootessasi 

Miten on rakennettu? Onko etf vai ibdeksirahasto.... onko esim käytetty optioita tai onko vipua. 

Kulut 

Pitää tietää indeksin liikkeelle laskija 

Kulutehokasta tapa sijoittaa hajautetusti. Indeksi ei välttämättä ole tuottojen kannalta paras 
vaihtoehto pienillä markkinoilla esim. Pohjoismaat, joissa osakevalinnalla voi päästä selvästi 
parempaan tuottoon indeksiin nähden. 

 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Ei, Missä muualla? Usa 

Ei, Missä muualla? Eurooppa ja Pohjois-Amerikka 

Ei, Missä muualla? Usa, kiina, eurooppa 

Ei, Missä muualla? Ei yhtään kotimaista 

Ei, Missä muualla? USA, Eurooppa ja Aasia 

Ei, Missä muualla? pohjoismaat 

Ei, Missä muualla? USA, Eurooppa 
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Taulukossa 9 sijoittajat kertovat indeksirahastojen hyviä ja huonoja puolia. Indeksirahastojen 

hyviä puolia ovat mm. kustannustehokkuus, hyvä hajautus ja laaja valikoima. Huonoja puolia 

on myös, kuten indeksirahastoihin sijoittaminen vaatii osaamista ja ei ylituottomahdollisuutta. 

(TAULUKKO 9.) 

 

 

TAULUKKO 9. Indeksirahaston hyvät ja huonot puolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaukset 

+Kustannustehokkuus ja vipu 
 
- keskiarvoistaa tuoton 

Hyvää: Laaja-alainen hajautus helposti ja kulutehokkaati. 
Huonoa: "Tyydytään" indeksin tuottoon, eikä edes pyritä saavuttamaan lisätuottoa. 

Hyvät: 
- Kulutehokkuus passiivisuuden kautta 
- Laaja hajautus yhdellä transaktiolla 
- Verotehokkuus käytettäessä kasvuosuuksia 
- Todella laaja valikoima erilaisia  
- Mahdollisuus ottaa näkemystä maantieteellisesti, toimialoittain, teeman mukaan, valuuttojen 
suhteen 
 
Huonot 
- Vaatii osaamista (oikeanlaisen salkun rakentaminen, oikeanlaisilla indeksirahastoilla) 
- Ylituoton mahdollisuutta ei ole 
- Korko-ETF sijoittaminen vaatii ymmärrystä myös korkomarkkinoiden lainalaisuuksista 

Hyvä puoli on ainoastaan kulurakenne. Huonoin puoli on että niin iso osa sijoitujsista on 
nykyään sijoitettu indeksiläheisesti. Kaikkien rahat on samassa korissa.. 

Hyvät: Hyvä hajautus, markkinan mukainen tuotto ja alhaiset kulut 
 
Huonot: Ei ylituottoa 

Hyvä: edullinen ja hyvä hajautus 
Huono: tulee mukaan sellaisia yhtiöitä missä potentiaali on huono. Liikaa tavaraa yleensä 
sisällä. 

Hintataso ja hajautus. 
Epävarmempina aikoina osakevalinta ratkaisevampaa, mihin indeksirahasto ei ota kantaa. 
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Viidellä sijoittajalla on noin 15 % sijoitussalkun sisällöstä indeksirahastoja. Yhdellä vastaajista 

sijoitussalkku ei sisällä lainkaan indeksirahastoja ja yhdellä vastaajista sijoitussalkku sisältää 

jopa 90 % indeksirahastoja. Lähes kaikilla on jonkin verran indeksirahastoja sijoitussalkussa. 

(TAULUKKO 10.) 

 

TAULUKKO 10. Kuinka monta prosenttia indeksirahastot ovat koko sijoitussalkkusi arvosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoittajista 72 %:lla on sijoitussalkustaan 3-4 indeksirahastoa. Yhdellä sijoittajalla oli 5-7 in-

deksirahastoa. Lisäksi yhdellä sijoittajalla ei ollut ollenkaan indeksirahastoja, vaan hän sijoitti 

pelkästään suorien osakkeiden kautta. Kysymyksen vastauksista merkille pantavaa oli se, että 

yhdelläkään sijoittajista ei ollut 1-2 indeksirahastoa. Myöskään yhtään sijoittajaa ei vastannut 

kyselyyn, jolla olisi ollut yli 7 indeksirahastoa. (KUVIO 9.) Näistä voidaan päätellä se, että si-

joittajien indeksisijoittamisen päätarkoitus on hajauttaa sijoitussalkkuaan sopivassa määrin 

pienentääkseen sijoituksien riskitasoa ja säilyttääkseen kuitenkin riittävän tuotto-odotuksen. 

Vastauksien tuloksista on selkeästi pääteltävissä, että sijoittajat pyrkivät hakemaan balanssia 

tuotto-odotuksien ja riskien välillä. Sen takia sijoittajilla ei ollut kolmea vähempää indeksirahas-

toja sijoitussalkussaan, koska silloin sijoitusriski jää liian suureksi heidän sijoitusstrategiaansa 

ajatellen. Sitten myöskään kellään ei ollut 7 indeksirahastoa enempää sijoitussalkussaan, 

koska silloin indeksirahastojen määrä voi syödä jo merkittävästi suorien osakkeiden tuotto-

odotuksia liikaa. 

Vastaukset 

Nolla% 

20% 

90 

15% 

10% - 20% tilanteesta riippuen 

15% 

10% 
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KUVIO 9. Kuinka monta indeksirahastoa sijoitussalkustasi löytyy. 

 

 

Kyselyn pohjalta tutkimme sijoittajien indeksisijoittamisen kuluja. Indeksisijoittamisen kuluissa 

sijoittajien välillä oli todella vaikea löytää eroavaisuuksia. Yli puolet vastaajista kertoi, että si-

joittamissaan indekseissä merkintäpalkkio on 0 %. Korkeinkin merkintäpalkkio kyselyn perus-

teella oli vain 0,2 %. Hallinnointikulujen puolella yleisin vastaus oli 0,2-0,6 %. Yhdellä vastaa-

jista hallinnointikulut indekseissään olivat alhaisimmillaan jopa 0,07 %. Kaikilla vastaajilla ko-

konaiskulutkin olivat 0,5 % tai sen alle. Tästä voidaankin todeta, että indeksisijoittamisessa on 

hyvin matalat kulut globaalistikin. (TAULUKKO 11.) Tietenkin on hyvä muistaa, että pienissä 

kuluissa jo 0,1 % erokin on merkittävä ja vaikuttaa tuotto-odotukseen negatiivisesti. 

 

TAULUKKO 11. Kuinka paljon sijoittamasi indeksirahastojen kulut ovat keskimäärin? (Mer-

kintä- ja hallinnointipalkkio) 
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Kuinka monta indeksirahastoa 
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Vastaukset 

0,4 %hallinnointi, ei merkintäkuluja 

0,5% 

6€/0,15% osto/myynti 
0,2% hallinnointi 

Merkintä 0! Hallinnointi 0,2-0,6 

Merkintä 0% ja hallinnointi n. 0,35% 

merkintä 0%, hallinointi 0,2-0,6% 

Merkintä 0 - 0,2% 
Hallinnointi 0,07 - 0,20 
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Indeksisijoittamisen sisältäkin löytyy vaihtoehtoja, joten halusimme selvittää, kumpaa tapaa 

kyselyymme vastanneet sijoittajat suosivat indekseihin sijoittamisessa. Sijoittajista melkein 

kolme neljästä suosi indeksisijoittamista indeksirahastoihin ja loput sijoittajista suosivat ETF-

rahastoja mieluummin kuin indeksirahastoja. (KUVIO 10.) Indeksirahastojen suurempi suosio 

saattaa selittyä sillä, että indeksirahastot ovat passiivisia. Uskommekin, että sijoittajat arvosta-

vat tässä vaihtoehdossa sijoittamisen helppoutta, kun ei tarvitse perehtyä, tutkia ja sijoittaa 

aktiivisesti. Lisäksi tutkimuksen mukaan globaalisti peräti 80 % aktiivisista rahastoista häviää 

passiivisille rahastoille. Kotimaassa tilanne oli vieläkin kehnompi sillä, kaikki aktiiviset rahastot 

hävisivät passiivisille rahastovaihtoehdoille. (Sijoittaja 2016).  

 

Uskomme sijoittajien, jotka vastasivat sijoittavansa ETF-rahastoihin, sijoittavan pääsääntöi-

sesti globaaleihin indekseihin. Silloin heillä on keskimäärin 20 % mahdollisuus voittaa passiivi-

set indeksit. ETF:t jaetaan myös passiivisiin ja aktiivisiin rahastoihin. Tämän takia sekin on 

mahdollista, että ETF:ään sijoittavat sijoittajat sijoittavatkin näihin passiivisiin vaihtoehtoihin 

aktiivisen sijaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 10. Kumpaa tapaa suosit Indekseihin sijoittamisessa? 

 

 

Seuraavana halusimme selvittää sijoittajien strategiaa osakeindekseihin sijoittamisessa. Vas-

tausvaihtoehdoista eniten ääniä saivat pienyhtiöindeksi, keskisuuret yhtiöt -indeksi ja suuret 

yhtiöt -indeksi. Näiden osuus vastaajista oli 43 %. Seuraavaksi eniten ääniä saivat yhtä mo-

nella äänellä arvo-osakeindeksi, kasvuosakeindeksi sekä laatuosakeindeksi. Nämä edellä 

mainitut vastausvaihtoehdot ovat ns. varmoja valintoja pois lukien kasvuosakeindeksi. Var-

71%

29%

0% 20% 40% 60% 80%

Indeksisijoittaminen
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Indeksisijoittaminen ETF-
rahastoihin

Kumpaa tapaa suosit 
indekseihin sijoittamisessa?
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moilla valinnoilla tarkoitamme indeksejä, joissa on normaali tuotto-odotus ja riskitaso. Kas-

vuosakeindeksiin sijoittaminen kuuluisi joukkoon myös, mikäli talous kasvaisi merkittävästi ja 

tulevaisuuden talouden kasvuennusteetkin olisivat myönteisiä. Sijoittajat eivät ole nähneet 

kannattavina vaihtoehtoina osinko-osakeindeksiä, momentti-indeksiä tai minimi volatiliteetti ja 

riskipainotettua indeksiä, koska nämä kohdat eivät saaneet ääniä ollenkaan. (KUVIO 11.) Var-

sinkin osinko-osakeindeksin välttely on varma hälyttävä merkki. Silloin sijoitusmarkkinoilla on 

epävarmuustekijöitä, joten yrityksien tuloksen tekoon ja sitä kautta maksukykyyn ei uskota. 

Mielestämme tämän hetken sijoitusnäkymät ovat hyvin epävarmat ja tämän kysymyksen vas-

taukset tukevat melko vahvasti meidän mielipidettämme. 

 

 

KUVIO 11. Mitä strategiaa hyödynnät osakeindekseihin sijoittamisessa. 

 

 

Sijoittajista yksi hyödyntää osakeindekseihin sijoittamisessa shorttaamista futuureilla. (TAU-

LUKKO 12.) Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja ja sijoitusyritys tekevät sopimuksen tulevaisuu-

teen ostaa tai myydä tuote kohde-etuutena tietyllä hinnalla tiettyyn hetkeen. (Sijoitustieto 

2015).  
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TAULUKKO 12. Mitä strategiaa hyödynnät osakeindekseihin sijoittamisessa? Ei mikään edellä 

mainituista, mikä? 

 

 

 

 

 

Kysymys vastuullisuuden vaikuttamisesta sijoituspäätöksiin jakoi sijoittajien mielipiteet kahtia. 

Vastaajista 57 % sanoi vastuullisuuden vaikuttavan sijoituspäätöksiin heidän valitessaan in-

deksejä, joihin sijoittaa. Loput vastaajista eli 43 % vastasi, ettei vastuullisuudella ole väliä hei-

dän sijoituspäätöksiinsä. (KUVIO 12.) Tämän pohjalta voidaan tulkita, että vastuullisuus elää 

tietynlaista muutoksen murrosta yhteiskunnassa tällä hetkellä. Voisi olettaa, että sijoittami-

sessa pätee sama kuin yrityksien toimissa tällä hetkellä. Halutaan olla vastuullisia kaikessa 

tekemisessä, mutta jos sillä on negatiivisia vaikutuksia, kuten lisäkustannuksia tai se vaikuttaa 

tuloksen tekoon, mennään oma toiminta edellä eikä niin ajatella vastuullisuutta. Vastaukset 

tähän kysymykseen yllättivät hieman. Me emme uskoneet, että vastuullisuus olisi vielä näin 

vahvasti levinnyt sijoittamiseen. 10 vuotta sitten, kun olisi kysynyt vastaavan kysymyksen, luul-

tavasti kukaan vastaajista ei olisi kertonut toimivansa vastuullisesti sijoitusmarkkinoilla. Toi-

saalta olisiko siihen edes ollut mahdollisuutta, koska silloin yrityksienkin vastuullisuus oli vielä 

minimaalista nykypäivään verrattuna. Tästä 10 vuotta eteenpäin voi olla, että kaikki sijoittajat 

sijoittavat vastuullisesti ja yrityksistä luultavasti ne pärjäävät, jotka toimivat vastuullisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 12.Vaikuttaako vastuullisuus sijoituspäätöksiisi. 
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Vastausvaihtoehdot Teksti 

Ei mikään edellä mainituista, Mikä? Shorttaminen furuureilla / CFD 
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Tuloksista käy ilmi, että 57 % sijoittajista vastasi heidän indeksiensä keskimääräisen vuosi-

tuoton olleen 9-11 %. Kyselyyn vastanneiden muiden sijoittajien vastaukset jakaantuivat tasan 

vastausvaihtoehtojen 4-6 %, 7-8 % ja 12-14 % kesken. Yhdelläkään sijoittajalla ei siis ollut 

keskimääräisesti alle 4 % eikä yli 14 % vuosituottoa. (KUVIO 13.) Sijoittajien indeksien keski-

määräistä vuosituottoa verrattaessa esimerkiksi Helsingin pörssin osakkeiden keskimääräi-

seen 6,1 % tuottoon edellisen 20 vuoden aikana, kuusi seitsemästä pääsi indeksisijoituksillaan 

korkeampaan tuottoon kuin Helsingin pörssin 20 edellisen vuoden suorien osakkeiden keski-

määräinen vuosituotto oli. (Sijoittaja 2019.) Tietenkään nämä eivät ole täysin vertailukelpoisia, 

koska kyselyymme vastanneilla sijoittajilla oli myös sijoituksia globaaleihin indekseihin. Tämä 

vertaus antaa kuitenkin osviittaa siitä, että kyselyyn vastanneiden sijoittajien indeksien keski-

määräiset vuosituotot ovat pääsääntöisesti korkeampia kuin suorien kotimaisten osakkeiden 

vuosituotot. Lisäksi mielestämme sijoittajien indeksien vuosituotot ovat kyllä vertailukelpoisia 

ulkomaistenkin suorien osakkeiden keskimääräisiin vuosituottoihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. Kuinka monta prosenttia indeksiesi keskimääräinen vuosituotto on ollut. 
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5.3 Tulevaisuuden näkymät 

 

Kysyimme sijoittajilta myös, miltä lähitulevaisuuden sijoitusnäkymät näyttävät. Muutama vas-

taaja on sitä mieltä, että tulevaisuus näyttää epävarmalta. Syynä tähän ovat monet riskitekijät, 

kuten Italian ja Euroopan tilanne sekä Brexit. Myös kauppasota ja Kiinan kasvun hyytyminen 

ovat syitä epävarmoihin aikoihin. Osa vastaajista suosii, että tulevaisuudessa kannattaa sijoit-

taa mieluummin osakkeisiin. Yksi sijoittaja ei ottanut kantaa tähän kysymykseen. (TAULUKKO 

13.) 

 

 

TAULUKKO 13. Miltä mielestäsi lähitulevaisuuden sijoitusnäkymät näyttävät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaukset 

Talvi on tulossa 

Niin kauan kun keskuspankit jatkavat elvyttävää rahapolitiikka osakkeilla on varaa nousta. 
Lisäksi jos kauppasodassa nähdään myönnytyksiä ja brexit- neuvottelut etenevät nykyisen 
laisesti, uskon että osakesijoittaminen 1-2 tähtäimellä on kannattavaa. Koroissa en pitäisi tällä 
hetkellä varoja, koska kun korot nousevat nykyiseltä (hyvin alhainen) tasoltaan, on niissä 
odotetravissa tappioita. 

Sijoittaminen on maraton! Lähitulevaisuudessa haastavaa, tulossa hyviä ostopaikkoja. 

Epävarmoilta, sillä reilusti riskitekijöitä mm. kauppasota, Italian / Euroopan tilanne, Brexit, 
Kiinan kasvun hyytyminen. Toisaalta osakkeet edelleen houkuttaa, sillä varteenotettavat 
vaihtoehdot vähissä. 

osakkeet voittaa pidemmällä ajalla 

Epävarmemmilta. Salkussa siirtymässä pitkistä omistuksista lyhyempään kaupankäyntiin. 
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Sijoittajista 71 % suosittelee sijoittamaan ETF-rahastoissa osakkeisiin lähitulevaisuudessa. Lo-

put 29 % suosittelee hajauttamaan useampaan eri ETF-rahastoihin. Osakkeiden suosio johtuu 

tulevaisuuden epävarmoista ajoista kuten taulukossa 13 todettiin. (KUVIO 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 14. Mihin suosittelisit ETF-rahastoissa sijoittamaan lähitulevaisuudessa. 
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6 INDEKSISIJOITTAMISEN VERTAILU  

 

 

Tässä luvussa vertailemme kyselytutkimuksen vastauksia erilaisiin ulkomaalaisiin indeksitilas-

toihin ja tutkimuksiin. Tarkoituksena on saada erilaisia näkemyksiä siitä, miten suomalaiset 

indeksisijoitukset eroavat ulkomaalaisten tavoista vai onko eroavaisuuksia lainkaan. Löysimme 

internetistä tutkimuksia ja tilastoja liittyen indeksisijoittamisen keskimääräiseen vuosituottoon, 

indeksien keskimääräisiin kuluihin ja suositaanko enemmän indeksirahastoja vai ETF rahas-

toja.  

 

 

6.1 Indeksisijoittamisen keskimääräinen vuosituotto 

 

Tarkastelimme kansainvälisiä tilastoja ja löysimme seuraavia tietoja indeksirahastojen keski-

määräisistä vuosituotoista. Amerikan tämän hetkinen indeksien keskimääräinen vuosituotto 

viimeisen vuoden ajalta on 17,90 %. Aasian tämän hetkinen indeksien keskimääräinen vuosi-

tuotto viimeisen vuoden ajalta on 10,15 %. EMEA:n (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) tämän het-

kinen indeksien keskimääräinen vuosituotto viimeisen vuoden ajalta on 18,60 %. (WSJ Mar-

kets 2019.) Viimeisen vuoden ajalta voidaan todeta, että kannattavinta on ollut sijoittaa 

EMEA:n indekseihin ja toisiksi kannattavinta Amerikan indekseihin.  Meidän tekemämme tut-

kimuksen vastanneiden indeksien keskimääräinen vuosituotto on 9,36 %.  

 

Neljällä kyselytutkimukseen vastanneista indeksien keskimääräinen vuosituotto on 9-11 %. Lo-

put kolme vastaajaa jakautuvat 4-6 %, 7-8 % ja 12-14 % vuosituottoon. Ainoastaan yksi vas-

taajistamme on päässyt loistavaan vuosituottoon eli 12-14 %.  

 

 

6.2 Indeksirahastojen keskimääräiset kulut 

 

Indeksirahastojen keskimääräiset kulut vaihtelevat monella. Kulut voivat olla joko hallintakuluja 

tai merkintäkuluja. Kulusuhde on summa, jonka yritykset perivät sijoittajalta sijoitusrahaston 

hallinnasta. Kansainvälisiin tilastoihin verrattuna hyvinä alhaisina keskimääräisinä kuluina pi-

detään 0,5 %-0,75 % aktiivisesti hoidetun salkun kohdalla. Yli 1,5 % kuluja voidaan pitää kor-

keana. Passiivisten indeksirahastojen tavallinen suhde on noin 0,2 %. Sijoitusrahastojen kulut 
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ovat tyypillisesti korkeammat kuin ETF-rahastojen kulut. (Investopedia 2019.) Euroopassa tyy-

pillisesti indeksirahastojen keskimääräiset kulut ovat 0,73 % ja ETF-rahastojen keskimääräiset 

kulut ovat 0,39 %. (Morningstar 2013.) 

 

Tutkimukseen vastanneet sijoittajat ovat päässet edellä mainittujen tilastojen perusteella hyviin 

tuloksiin. Suurimmalla osalla tutkimukseen vastanneista merkintä kulut ovat 0 %. Ainoastaan 

yhdellä vastaajista merkintäkulut ovat 0,15 %. Hallinnointikuluissa voi huomata suurempia 

eroja. Kahdella vastaajalla hallinnointikulut ovat 0,2%-0,6 %. Neljällä vastaajalla kulut ovat 0,2 

%-0,5 %. Yhdellä vastaajista kulut ovat 0,07 %-0,2 %. Näistä tuloksista voidaan todeta, että 

vastaajillamme on todella alhaiset keskimääräiset kulut. Korkeimmillaan kulut ovat 0,6 % ja 

taas alimmillaan 0,07 %. Tästä voidaan todeta, että vastaajamme ovat löytäneet erittäin mata-

lakuluisia indeksirahastoja, koska heidän indeksirahastojensa keskimääräiset kulut alittavat 

jopa eurooppalaisten ETF-rahastojen keskimääräiset kulut.  

 

 

6.3 Sijoittaminen indeksirahastoihin vai ETF-rahastoihin 

 

Journal of Financial Planingin ja FPA Research and Practice Instituten tekemään indeksisijoi-

tustutkimukseen osallistui 265 sijoitusneuvojaa tai talousneuvojaa. Vastaajista 87 % suositte-

lee sijoittamaan ETF-rahastoihin. 73 % vastaajista suosi indeksirahastoja sijoitustapana. 

(Trends in investing survey 2018.)  

 

Yleisesti ottaen sijoittajat, jotka haluavat pitää riskit alhaisina ja tähtäävät pidemmällä aikavä-

lillä tuottoon, suosivat indeksirahastoihin sijoittamalla. ETF-rahastot taas houkuttelevat sijoitta-

jia, jotka haluavat lyhyemmällä aikavälillä tuottoa. Enemmän riskiä suosivat ja aggressiivisen 

sijoitus tyylin omaavat sijoittajat suosivat ETF-rahastoja. (Investopedia 2019.) 

 

Sijoittajat, jotka vastasivat kyselyymme, suosivat enemmän indeksirahastoja. 71 % vastaajista 

sijoittaa indeksirahastoihin ja 29 % sijoittaa ETF-rahastoihin. Ulkomaalaisen tutkimuksen mu-

kaan voidaan todeta, että he suosivat ETF-rahastoja huomattavasti enemmän kuin meidän 

tutkimukseemme vastaavat sijoittajat. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että ulkomaan tutki-

mukseen vastanneet suosivat ETF-rahastoihin sijoittamista niiden alhaisten kulujen vuoksi, 

kun taas meidän kyselyymme vastanneet kokevat ETF-rahastot monimutkaisena sijoitusta-

pana, jonka myötä suosivat huomattavasti enemmän indeksirahastoja.  
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7 YHTEENVETO 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää suomalaisten sijoittajien toimintatapoja indeksisi-

joittamisessa ja verrata vastauksia ulkomaalaisiin tilastoihin ja tutkimuksiin. Tutkimusta lähdet-

tiin alun perin tekemään suomalaisille ja ulkomaalaisille sijoittajille, mutta osassa maissa sijoit-

tamisen parissa työskenteleviä kielletään ottamasta kantaa ulkomaisiin sijoituskysymyksiin. 

Tämän estävät lailliset asiat. Lähetimme noin 90 ulkomaalaiselle sijoittajalle tai sijoitusneuvo-

jalle kyselymme, mutta saimme ainoastaan vastauksiksi, etteivät he voi ottaa kantaa sijoitus-

kyselyymme. Muokkasimme tavoitteitamme ja lähetimme kyselyn vain suomalaisille sijoitus-

neuvojille ja ammattisijoittajille. Näitä oli noin 50, joista 7 vastasi kyselyymme.  

 

Vertailimme tutkimuksemme vastauksia globaaleihin indeksisijoittamisen tutkimuksiin ja tilas-

toihin. Vastauksia verrattiin indeksien keskimääräisiin tuottoihin, ja kuluihin ja siihen sijoittaako 

mieluummin indeksirahastoihin vai ETF-rahastoihin. Opinnäytetyö koostui teoreettisesta ja em-

piirisestä osuudesta. Teoreettisessa osuudessa käsittelimme yleisesti sijoittamista ja syvälli-

semmin indeksisijoittamista. Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa toteutimme kyselytutki-

muksen, joka sisälsi sekä laadullisia, että määrällisiä kysymyksiä.  

 

Tutkimuksen pohjalta saimme laajasti lisää tietoa indeksisijoittamisesta, kuten sen tuotoista ja 

kuluista sekä hyödyistä ja haitoista. Olisimme toivoneet tutkimukseen enemmän vastaajia, eri-

tyisesti naispuolisia sijoittajia. Hienoa oli huomata, että sijoittajat vastasivat tutkimukseen re-

hellisesti ja avoimesti omista sijoitustavoistaan. 

 

Tulevaisuutta ajatellen olisi kiinnostavaa tehdä laajempi tutkimus indeksisijoittamiseen liittyen. 

Laajemman tutkimuksen voisi toteuttaa vertailemalla suomalaisten sijoittajien vastauksia suo-

raan ulkomaalaisiin indeksisijoittajiin. Mielenkiintoista olisi myös tutkia indeksisijoittamisen 

muutoksia pidemmällä aikavälillä, kuten seuraavien viiden vuoden ajalta.  
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