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1
1.1

JOHDANTO
Opinnäytetyön aihe ja taustaa

Tutkimus tehtiin vasta perustetun osakeyhtiömuotoisen sijoitusyhtiön tarpeesta
laatia tuottava sijoitussuunnitelma sijoitusstrategiansa toteuttamiseksi. Yhtiöllä aletaan sijoittaa perheyhtiön myynnistä saatuja varoja. Tutkimuksen tarkoituksena on
selvittää sijoitussuunnitelman laatimisen periaatteita sekä muodostaa yhtiölle sijoitussuunnitelma vuoden 2020–2021 markkinatilanteessa. Tavoitteena on sijoittaa
omistajien varoja yhtiön kautta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Yhtiöllä ei ole
sijoittamisen lisäksi muuta liiketoimintaa.
Theseuksesta löytyy muutamia aiempia sijoittamiseen ja sijoitussuunnitelman laatimiseen liittyviä tutkimuksia. Samuli Hietala (2017) on tutkinut työssään sijoitussuunnitelman rakentamista yksityishenkilölle, joka haluaa välttää varainhoitajan
käytöstä aiheutuvat, tuottoa syövät kulut. Niina Wiberg (2012) on omassa työssään perehtynyt sijoitussuunnitelman muuttumiseen ihmisen elämänkaaren aikana. Hänkin kohdistaa tutkimuksen yksityishenkilöiden erilaisiin sijoitussuunnitelmiin ja niiden muutoksiin.
Markku Hietala (2012) on tehnyt sijoitussuunnitelman Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön varojen käytölle. Hietalan työ on kohdistettu vuoden 2012 markkinatilanteeseen. Eetu Peuhkuri (2014) on tehnyt sijoitussuunnitelman yrityksen liiketoiminnasta syntyneille ylimääräisille kassavaroille, joille haluttiin parempaa tuottoa. Myös Taneli Järvinen (2006) on käsitellyt sijoittamista yrityksen varallisuudenhallinnassa sekä sijoitussuunnitelman tekemistä pk-yritykselle. Hänen tutkimuksessaan keskityttiin mm. osake- ja vakuutussijoittamiseen. Jani Ojanen (2017) on
tutkinut yhdistyksen talouden hallintaan liittyvää sijoittamista ja tehnyt sijoitussuunnitelman toimeksiantajana olleelle yhdistykselle.
Sami Huopaisen tutkimuksessa (2017) selvitetään yleisesti sijoitusperiaatteita eli
sijoitussuunnitelmaa, tavoitteita, riskiprofiilia ja strategiaa sekä kuinka yksityissijoittajan tulisi hallita nämä sijoittamiseen liittyvät perusperiaatteet. Veli-Matti Ala-Riihimäki (2016) käsittelee tutkimuksessaan sijoittamista ja sijoitusstrategioita yleensä
sekä toimeksiantajayrityksen ylimääräisten varojen sijoittamista.
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Tämä tutkimus eroaa aiemmista tutkimuksista siten, että se tehdään yhtiölle, joka
on perustettu varta vasten sijoittamista varten ja jonka pääoma on syntynyt kerralla yrityskaupan seurauksena. Pääoma halutaan sijoittaa 1–2 vuoden kuluessa
ja jotta siihen kyetään, on aktiivisesti opiskeltava ja omaksuttava sijoittamiseen ja
sijoitussuunnitelmaan liittyviä asioita. Tämä opinnäytetyöprosessi vastaa tuohon
tarpeeseen omalta osaltaan. Tutkimuksen tekijä on toinen sijoitusyhtiön omistajista, joten kaikki uusi tieto ja osaaminen tulee suoraan käyttöön yhtiön sijoitusstrategiaa luotaessa.
Tutkimuksessa halutaan tarjota lukijalle yleisesti esillä olevasta ajattelutavasta hiukan poikkeava näkemys vuosien 2020–2021 maailmantalouden tilanteesta, käsillä
olevasta, koronaviruksen laukaisemasta taantumasta, sen taustoista sekä tulevaisuuden ennusteista. Vaikka tutkimus tehdään yksilöllisten tarpeiden mukaan tilaavalle yhtiölle, sen myötä halutaan antaa sijoitusvinkkejä ja pohdittavaa kaikille sijoittajille. Lisäksi halutaan osoittaa, että sijoittaja voi kääntää talouskriisin mahdollisuudeksi perehtymällä ja ymmärtämällä maailmantaloutta ja sen syklejä sekä kenties valitsemalla myös perinteisestä poikkeavia sijoitusinstrumentteja salkkuunsa.
Pohdintaosiossa käsitellään joitakin maailmantalouden riskitekijöitä ja mahdollisuuksia tämän hetken markkinassa.
1.2

Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelmat ja rajaukset

Tutkimuksen tavoitteena on määritellä, millainen on hyvin tehty sijoitussuunnitelma
ja mitä asioita ja ominaisuuksia sijoittajan tulee sen laatimiseksi käydä läpi. Lisäksi
on tarkoitus tehdä ajankohtainen sijoitussuunnitelma toimeksiantajayhtiölle. Tähän
pääsemiseksi teoriaosiossa käydään läpi yleisimpiä sijoitusteorioita, riskinsietokykyä sijoittamisessa, yhtiön kautta sijoittamisen hyötyjä/haittoja, sijoittamiseen liittyvää sääntelyä sekä yleisimpiä tai muuten toimeksiantajaa kiinnostavia sijoitusinstrumentteja. Empiriaosuudessa on haastateltu alan asiantuntijoita sijoitussuunnitelman laatimiseen liittyen sekä tutkimuksen tilaajaa sijoittamisen tavoitteisiin liittyen.
Haastattelujen perusteella on tarkoitus poimia sijoitussuunnitelmaan sekä lyhyellä
että pitkällä aikavälillä tuottavia sijoitusinstrumentteja. Tutkimus pyritään sitomaan
mahdollisimman konkreettisesti vuosiin 2020–2021, jolloin yhtiössä tehdään sijoittamiseen liittyviä tärkeitä päätöksiä. Ensimmäiset sijoitusinstrumentit on hankittu
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vuonna 2019 ja sijoittamista jatketaan samanaikaisesti opinnäytetyöprosessin
kanssa.
Tutkimusongelmana on kysymys:
•

Miten rakentaa tuottava sijoitussalkku sijoitusyhtiölle vuosina 2020–2021?

Apukysymyksinä tutkimusongelman selvittämisessä käytetään seuraavia kysymyksiä:
•

Mitä asioita sijoitussuunnitelman laatimisessa on huomioitava?

•

Kuinka maailmantalouden ajankohtainen tilanne vaikuttaa sijoitussuunnitelmaan?

Tutkimus rajataan keskittymään tilaavan yhtiön sijoitussuunnitelmaan ja sitä kiinnostaviin kysymyksiin sekä instrumentteihin. Laadittava sijoitussuunnitelma koskee vuosia 2020–2021 ja sitä tarkistetaan sen jälkeen vuosittain.
1.3

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista eli kvalitatiivista menetelmää, jossa
tutkimushenkilöille tehtiin teemahaastatteluja. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään saamaan yhtenäinen tai säännönmukainen näkemys todellisuuden näyttäytymisestä tutkittavalla alalla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161-164). Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohdetta kokonaisvaltaisesti
(Koppa 2015). Haastattelu on tutkimusmenetelmänä yleinen. Siinä kysytään valikoitujen henkilöiden mielipiteitä ja saadaan vastauksia tutkimuksen kohteesta.
Haastattelu on myös sosiaalinen tilanne, jossa haastattelija saa jonkinlaisen, vaikkakin epätäydellisen, kuvan haastateltavan ajatuksista ja kokemusmaailmasta.
(Hirsjärvi & Hurme 2017, 41.)
Tutkimushaastattelut jaetaan muutamaan eri luokkaan. Strukturoidussa eli standardoidussa lomakehaastattelussa kysymykset ovat muodoltaan ja järjestykseltään täysin määrättyjä ja niillä tulisi olla sama merkitys kaikille. Tuloksia käsitellään
yhdenmukaisesti ja vastaukset sijoitetaan valmiisiin luokkiin. Tämä helpottaa tietojen käsittelyä, mutta toisinaan tiedot saattavat vastata enemmän tutkijan kuin
haastateltavien maailmaa. Lomakehaastattelun lisäksi haastattelut voidaan jakaa
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puolistrukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Jälkimmäisistä käytetään myös nimitystä kvalitatiivinen haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2017, 43-44.)
Hirsjärvi & Hurme (2017, 43-44) viittaavat Seidmaniin (1991) ja Spradleyyn (1979),
joiden mukaan strukturoimatonta haastattelua voidaan kutsua muun muassa avoimeksi haastatteluksi, kliiniseksi haastatteluksi, syvähaastatteluksi, asiakaskeskeiseksi haastatteluksi ja keskustelunomaiseksi haastatteluksi. Puolistrukturoitu
teemahaastattelu taas juontaa juurensa Hirsjärven ja Hurmeen (2017, 43-44) mukaan Fieldingin (1996, 136) nimeämästä fokusoidusta haastattelusta. Mitä pidemmälle strukturoimattomaan suuntaan haastatteluissa mennään, sitä avoimempia
kysymykset ovat. Puolistrukturoitu haastattelu esimerkiksi määrittelee suurelta
osin haastattelun teemat ja kysymykset, mutta ei tarkkoja vastauksia. Strukturoimaton syvähaastattelu taas rakentuu haastattelun aikana haastateltavan edellisten
vastausten pohjalta. Syvähaastattelu onkin hyvin lähellä tavanomaista keskustelua
tai kerrontaa, ja haastattelija lähinnä ohjailee sitä. (Hirsjärvi & Hurme 2017, 45-46.)
Haastattelumuotoja on siis useita suljetusta lomakehaastattelusta avoimeen syvähaastatteluun (Kuvio 1).

Haastattelun avoimuus lisääntyy, käsittelyn yhdenmukaisuus vähenee

Strukturoitu
haastattelu

Puolistrukturoitu
haastattelu

Strukturoimaton
haastattelu

Lomakehaastattelu

Teemahaastattelu

Avoin haastattelu

Fokusoitu haastattelu

Kliininen haastattelu
Syvähaastattelu
Asiakaskeskeinen
haastattelu
Keskustelunomainen
haastattelu

Kuvio 1. Tutkimushaastattelumallit suljetusta avoimeen haastatteluun
Tässä tutkimuksessa on käytetty haastattelumuotona teemahaastattelua, joka on
lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208). Teemahaastattelua voidaan kutsua myös puolistrukturoiduksi
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haastatteluksi. Sen teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat, mutta kysymyksillä ei välttämättä ole samaa, tarkkaa muotoa ja järjestystä kaikkien haastateltavien kesken, joten haastattelutilanne elää jossain määrin. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole myöskään asetettu vaan kysymyksiin voidaan vastata omin sanoin.
(Hirsjärvi & Hurme 2017, 47-48.)
Teemahaastattelussa on oleellista, että haastattelu etenee keskeisten teemojen
varassa ja että haastateltavien antamat tulkinnat ja merkitykset asioille tulevat
esille. Teemahaastattelun aihe on haastateltaville tuttu (he ovat esimerkiksi alan
ammattilaisia) ja haastattelija pyrkii selvittämään heidän subjektiivisia kokemuksiaan ja mielipiteitään aiheeseen liittyvistä tilanteista. Tutkija on etukäteen selvittänyt
tutkittavaan ilmiöön liittyviä rakenteita ja prosesseja sekä muodostanut tilanteesta
keskeisiä havaintoja, joita hän vertaa haastateltavien kokemuksiin haastattelun
avulla. (Hirsjärvi & Hurme 2017, 47-48.)
Tämän tutkimuksen empiriaosuudessa haastateltiin tutkimuksen toimeksiantajana
toimivan yhtiön X omistajia sekä kolmea sijoitusalalla erilaisissa tehtävissä toimivaa asiantuntijaa. Yhtiön edustajien haastattelu pohjautui Nordnetin sijoitussuunnitelmapohjan teemoihin (Oksaharju 2019a; Liite 1), ja oli muodoltaan enemmänkin
niiden pohjalta käytävä keskustelu kuin kysymys-vastausmuotoinen haastattelu.
Asiantuntijoille taas esitettiin keskenään pitkälti samansisältöiset kysymykset, jotka
oli etukäteen jaettu teemoihin. Haastattelun edetessä joitakin päällekkäisiksi osoittautuneita kysymyksiä jäi pois ja toisaalta keskustelu nosti pintaan uusia, tarkentavia kysymyksiä, joita haastattelija lisäsi alkuperäiseen kysymyspatteristoon (Liite
2). Koska asiantuntijoilla oli erilaisia kokemus- ja osaamisalueita ja he työskentelivät erilaisten sijoitusinstrumenttien parissa, haastatteluissa tuli esiin jonkin verran
keskenään erilaisia toimintatapoja ja näkemyksiä, mikä laajensi näkökulmaa aiheeseen.
Teoriaosuuteen haettiin tietoa myös lukemalla ja perehtymällä eri sijoituslajeihin
sekä keskeisiin sijoittamiseen liittyviin termeihin ja käsitteisiin. Tutkimuksen tekijän
taustalla on jonkin verran omaa kokemusta sijoittamisesta sekä usean vuoden
ajalta talousvalmennuksia, sijoittamisen opiskelua kirjoista, lehdistä, blogeista, uu-

6

tiskirjeistä, verkkokursseilta ja sijoitusalustoilta sekä monia keskusteluja sijoittamisessa kokeneiden ihmisten ja ammattilaisten kanssa. Tämä kaikki ohjasi osaltaan
tutkimuksen tiedonkeruuta.
1.4

Tutkimuksen rakenne

Tutkimusraportti koostuu johdannosta, teoriaosuudesta, empiirisestä osuudesta
sekä yhteenvedosta (Kuvio 2).

1 Johdanto
Teoriaosuus
Empiirinen osuus

2 Sijoittaminen
3 Sijoitussuunnitelma

4 Tutkimuksen toteutus

5 Yhteenveto
Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne
Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa käsitellään tutkimuksen aihe ja tausta;
miksi tutkimus on saanut alkunsa ja toimeksiantajayritys lyhyesti. Johdannossa kuvaillaan myös aiempia aihepiiriin liittyviä tutkimuksia ja käydään läpi tämän tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma sekä rajaukset. Lopuksi esitellään työssä käytetty tutkimusmenetelmä ja perustellaan, miksi se on valittu.
Teoriaosuus alkaa toisesta luvusta ja siinä käsitellään sijoittamista muutamien
keskeisten teemojen kautta. Näitä ovat sijoitusteoriat, riskienhallinta, yhtiön kautta
sijoittaminen, sijoittamiseen liittyvä sääntely sekä keskeisten sijoitusinstrumenttien
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esittely. Kolmas luku käsittelee sijoitussuunnitelmaa, sen laatimista ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
Neljännessä luvussa siirrytään empiiriseen osioon. Siinä käydään läpi tutkimuksen
toteutus eli yhtiön edustajien ja asiantuntijoiden haastattelut sekä niiden tulokset.
Lisäksi pohditaan sijoitussuunnitelman laatimiseen liittyviä asioita ja kuvataan tutkimuksen johtopäätöksiä. Tässä luvussa käsitellään myös maailmantalouden tilannetta ja riskejä sekä koostetaan lopullinen sijoitussuunnitelma. Lopuksi arvioidaan
tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä sekä käydään läpi kehitysehdotuksia ja
jatkotutkimusaiheita. Viides ja viimeinen luku sisältää yhteenvedon tutkimuksen
vaiheista ja sen lopputuloksista.

8

2
2.1

SIJOITTAMINEN
Sijoittaminen Suomessa

Sijoittamisesta tulee usein ensimmäisenä mieleen osakkeet eli julkiset pörssiin listatut arvopaperit, joiden arvo muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella (Sijoitustieto 2019). Suomalaisille on ollut tyypillistä säilyttää rahojaan huonosti tuottavilla talletustileillä. Pitkällä aikavälillä sijoittaminen esimerkiksi osakkeisiin on kuitenkin huomattavasti tuottavampaa. (Salkunrakentaja 2019.)
Vielä vuonna 1990 suomalaisten varallisuudesta oli pankkitalletuksissa lähes 80
%. Vuoteen 2005 mennessä talletusten määrä oli vähentynyt noin 50 %:in kokonaisvarallisuudesta. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2011, 16.) Vuonna 2018
suomalaisilla kotitalouksilla oli yhteensä 88,8 miljardia euroa pankkitalletuksia,
mikä oli edelleen lähes 50 % kotitalouksien kaikesta varallisuudesta (Kuvio 3).

Kuvio 3. Varallisuuden jakautuminen miljardeissa euroissa eri sijoituskohteisiin
Suomalaisissa kotitalouksissa vuosina 1999-2018 (Pörssisäätiö 2019)
Pörssiosakkeita oli 32,9 miljardilla ja rahasto-osuuksia 22,9 miljardilla eurolla.
Säästöhenkivakuutuksia, kapitaalisopimuksia ja yksilöllisiä eläkevakuutuksia oli lisäksi yhteensä 36,1 miljardilla eurolla. (Pörssisäätiö 2019.)
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Kallunki ym. (2011, 15) kuvailevat Suomen rahoitusmarkkinoiden rakennemuutosta viime vuosikymmenien aikana kertoen, että tarjolla olevien sijoituskohteiden
määrä on sijoitusmarkkinoiden kehittyessä lisääntynyt huomattavasti. Perinteisten
pankkitalletusten rinnalle on tullut uusia sijoitusmuotoja, kuten sijoitusrahastot, sijoitussidonnaiset vakuutukset sekä mainitut suorat osakesijoitukset. ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot yhdistävät osakkeiden ja rahastojen hyötyjä: ne ovat rahastoja edullisempia sekä mahdollistavat kaupankäynnin pörssissä osakkeiden tapaan (Nordnet 2019). Myöhemmin teoriaosuudessa käsitellään tarkemmin erilaisia
sijoitusinstrumentteja.
Suomalaiset eivät silti edelleenkään ole sijoittajina kovin aktiivisia. Kallunki ym.
(2011, 15) kuitenkin toteavat: ”Suomalaisten varallisuuden kasvu on tuonut sijoittamiseen liittyvät kysymykset entistä tärkeämmäksi osaksi erityisesti yksityisten ihmisten taloudenpitoa.” Sijoitustoiminta tulee olemaan yksi voimakkaimmin
kasvavista liiketoiminta-alueista ja alan ammattilaisten tarve tulee lisääntymään.
Graham (2006, 13) puhuu jo klassikkoteoksessaan ”The Intelligent Investor” älykkäästä sijoittajasta tarkoittaen älykkyydellä sijoittajan kärsivällisyyttä, kurinalaisuutta, intohimoista halua oppia uutta, omien tunteiden hallintaa sekä kykyä itsenäiseen ajatteluun. Näiden taitojen harjoittelu korostuu tämän päivän sijoitusvalmennuksissa. Suomessa muun muassa Valmennusyhtiö Varapuun (Akrenius
2018) tavoitteena on sijoitustuotteiden myymisen sijaan lisätä talousosaamista,
valmentaa ihmisiä taitavaksi rahan kanssa sekä auttaa tuhansia suomalaisia taloudelliseen menestykseen.
2.2

Sijoitusteoriat

Jotta sijoittaminen onnistuu, täytyy ymmärtää talouden peruskäsitteitä, kuten kysynnän ja tarjonnan laki, suhdannevaihtelut sekä talouden syklit (Salonen 2019).
Taloustieteen teorioiden mukaan kysyntä ja tarjonta määräävät hyödykkeen hinnan ja tuotannon määrän markkinoilla. Suhdannevaihtelut kertovat markkinoiden
kulloisestakin luottamuksesta talouteen ja syklin eri vaiheissa erilaisten toimialojen
ja yritysten merkitys muuttuu sijoitussalkussa. Talouden syklejä voidaan kuvailla
aaltomaisella käyrällä, joka pitää sisällään erilaisia vaiheita (Kuvio 4):
•

Vaihe 1: Sykli on saavuttanut pohjan ja kääntyy. Talouden näkymät kirkastuvat.
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•

Vaihe 2: Sykli kohenee, positiivinen käänne varmistuu ja odotukset paranevat.

•

Vaihe 3: Sykli kiihtyy ja luottamus talouteen on huipussaan.

•

Vaihe 4. Sykli kääntyy, kysynnän kasvu hidastuu ja talouteen syntyy syvenevää epävarmuutta. (Salonen 2019.)

Kuvio 4. Talouden syklit vaihtelevat aaltoilevan käyrän tavoin (Salonen 2019)
Seuraavassa kuvaillaan lyhyesti muutamia tunnetuimpia sijoitusteorioita.
Eugene Fama – tehokkaat markkinat
Eugene Fama esitteli 1960-luvulla tehokkaiden markkinoiden teorian (Efficient
Market Hypothesis). Teoria olettaa, että markkinoilla on kulloinkin paras arvio
osakkeiden hinnasta, sillä kovan kilpailun ja nopean informaation ajatellaan
tavoittavan kaikki sijoittajat nopeasti, jolloin hinnoitteluvirheet häviävät hinnasta
hyvin pian (Hyttinen 2014, 20; Maailmantalous.net 2013b; Salonen 2019.)
Timmermanin & Grangerin (2004) mukaan pääomamarkkinat ovat siis tehokkaat,
kun ne heijastavat täysin kaiken merkityksellisen tiedon arvopapereiden hintoihin.
Teoria on saanut osakseen myös kritiikkiä ja myöhemmin sen heikkouksia on
paljastunut muun muassa finanssikriiseissä (Maailmantalous.net 2013b). Hyttisen
(2014, 20) mukaan Warren Buffett esimerkiksi on sitä mieltä, että tehokkaiden
markkinoiden teoria ei pidä paikkaansa ja että markkinoilta löytyy myös väärin
hinnoiteltuja tuotteita. Kallunki, Martikainen & Niemelä (2019, 183-184) toteavat,
että osakemarkkinoiden tehokkuutta käsittelevien tutkimusten mukaan ilmenee,
että hinnat eivät todellisuudessa sisällä kaikkea olennaista tietoa, jota tehokkaiden
markkinoiden muodostumiseksi tarvitaan. Näin ollen markkinat ovat ainakin
jossain määrin tehottomia ja tarkkasilmäiselle bisnessijoittajalle löytyy Hyttisen
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mukaan (2014, 20) silloin tällöin korkeaa tuottoa edulliseen hintaan ja pienellä
riskillä.
Harry Markowitz - Portfolioteoria
Modernin rahoitusteorian perusta on Markowitzin portfolioteoria ja se on kehitetty
1950-luvulla (Salonen 2019). Lähtökohtia ovat varojen hajautus ja olettamus, että
sijoittaja haluaa karttaa riskiä. Tuoton maksimoinnin sijaan pyritään muodostamaan paras mahdollinen sijoitusportfolio tuoton ja riskin suhteen, ns. tehokkaan
rintaman salkku (Morningstar 2019, Erkkilä 2018b).
Erkkilä toteaa Salkunrakentajan artikkelissaan (2018b): ”Portfolioteoria kertoo, miten tuotto-odotusten, arvioitujen volatiliteettien ja korrelaatioiden avulla rakennetaan optimaalinen sijoitussalkku.” Sijoittajan tulisi siis kyetä laskemaan nämä
muuttujat. Portfolioteoriaa onkin kritisoitu laskelmien hankaluudesta ja epäluotettavuudesta. Sen merkittävä anti on silti hajautuksen merkityksen korostaminen.
William Sharpe – CAP-malli ja beta
CAP-malli on William Sharpen vuonna 1964 kehittämä malli sijoitustuotteiden hinnoittelun avuksi. Överman (2011) toteaa Pro gradu -työssään, että Haugenin
(1993) mukaan CAP-mallissa oletetaan, että markkinat ovat tehokkaat. CAP-mallin
teorian mukaan riski määrittelee sijoituskohteiden tuotto-odotuksen eli korkeamman riskin kohteilla on oltava suurempi tuotto-odotus, jotta ne kiinnostavat sijoittajia. Kokonaisriski muodostuu lisäksi kahdesta osasta, systemaattisesta (yleistaloudellisesta kaikkiin tuottoihin vaikuttavasta) ja epäsystemaattisesta (yksittäiseen yritykseen liittyvästä) riskistä. Ensimmäistä riskiä ei voida välttää, mutta jälkimmäistä
voidaan hallita hajauttamalla (Soras 2013).
CAP-mallissa systemaattisen riskin suuruutta mitataan beta-kertoimella, joka kuvaa yksittäisen osakkeen tuoton ja markkinaportfolion tuoton suhdetta. Mitä enemmän yksittäisen osakkeen beta ylittää 1% :n, sitä voimakkaammin se reagoi suhteessa markkinoiden keskimääräiseen tuottoon, kun markkinapaikan beta on tasan 1. Vastaavasti alle 1% :n beta kuvaa sitä, että osakkeen tuotto vaihtelee muita
yhtiöitä vähemmän. (Soras 2013.)
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Maurice Kendal - Random walk
Tilastotieteilijä Maurice Kendallin vuonna 1953 kehittämä Random Walk –teoria eli
satunnaiskulun teoria esittää, että osakekurssien muutokset ovat satunnaisia ja
toisistaan riippumattomia eikä niitä voi ennustaa kurssin aiempien liikkeiden perusteella (Smith 2019). Överman (2011, 11-12) viittaa Famaan (1995, 76-80), jonka
mukaan satunnaiskulun teorian toteutuessa kaikki hintaliikkeet ovat itsenäisiä. Tällöin teknisellä analyysillä ei ole merkitystä ja fundamenttianalyysillakin on arvoa
vain silloin, jos saatavilla on täysin uutta tietoa, joka ei vielä sisälly kurssiin.
Anomaliat
Anomalioilla eli kausivaihteluilla tarkoitetaan pörssikurssien tiettyjä säännönmukaisia vaihteluita eri aikoina. Anomalioita ovat esimerkiksi tammikuuilmiö, kuunvaihdeilmiö ja viikonpäiväilmiö. Niillä tarkoitetaan, että tiettyyn aikaan vuodesta, kuukaudesta tai viikosta voidaan toistuvasti havaita, että kurssit ovat korkeammalla tai
matalammalla kuin muina aikoina. Koska kausivaihteluja voidaan ennustaa, ne
merkitsevät jossain määrin mahdollisuutta jopa sijoitusstrategian muodostamiselle.
Anomalioiden olemassaolo on yksi markkinatehokkuuden periaatteen vastaisista
ilmiöistä. (Kallunki ym. 2011, 208-211.)
Tekninen analyysi
Teknistä analyysia hyödyntävät useimmiten päiväkauppaa tekevät treidaajat ja se
koostuu monista eri indikaattoreista, joilla pyritään arvioimaan kurssin kehittymistä
(Ankelo 2018). Sillä voidaan analysoida myös monivuotisia kuvaajia (Laakso
2019b). Teknisen analyysin avulla ennustetaan arvopaperin hintaa ainoastaan kuvaajan eli hintahistorian perusteella (Ankelo 2018).
Trendejä pyritään Ankelon (2018) mukaan löytämään hintakehityksen kynttilägraafia seuraamalla, trendiviivoja piirtämällä sekä tukitasoja arvioimalla. Yleisesti teknistä analyysiä voidaan käyttää sijoituskohteissa, joiden hinta muodostuu lähinnä
kysynnän ja tarjonnan perusteella, kuten osakkeet, indeksit, raaka-aineet ja futuurit (Laakso 2019b).
Teknisessä analyysissä tutkitaan myös markkinapsykologiaa, joka vaikuttaa arvopaperikursseihin esimerkiksi silloin, kun riittävän moni sijoittaja uskoo trendiviivaan
ja ostaa osaketta sen tukitasolta (Ankelo 2018). Tekninen analyysi ei kuitenkaan
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pysty ennustamaan tulevaisuutta varmasti ja Laakso (2019b) toteaakin, että ”tekninen analyysi on enemmän taidetta kuin tiedettä ja vaatii paljon harjoitusta”.
Momentum
Erkkilän mukaan (2018a) momentum-ilmiön taustalla on tekninen analyysi ja siinä
hyödynnetään sijoituskohteen trendiä. Ilmiö kuvastaa sitä, että laskeva osake pyrkii laskemaan ja nouseva osake nousemaan, ainakin tiettyyn tukitasoon asti. Jos
käyrä ylittää tukitason, voi syntyä uusi momentum-ilmiö, jolloin nousu tai lasku pyrkii jatkumaan edelleen.
Momentum-ilmiö toimii vastoin tehokkaiden markkinoiden teoriaa, mutta sen toimivuudesta on saatu näyttöä eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa. Tämä
kertoo siitä, että sijoittajat ovat jossain määrin sidoksissa aikaisempaan hintatasoon ja vanhoihin näkemyksiin esimerkiksi yrityksen tilasta tai osakkeen arvosta.
(Erkkilä 2018a.)
Fundamenttianalyysi
Fundamenttianalyysin avulla tutkitaan yhtiön suorituskykyä ja keskeisiä tunnuslukuja sekä pyritään selittämään niiden vaikutus osakkeen hintaan. Fundamenttianalyysilla voidaan verrata ja arvioida yhtiön hintatasoa kilpailijoihin nähden sekä
päätellä osakkeen tulevaisuuden näkymiä. Fundamenttianalyysin haasteena on
löytää luotettavaa tietoa tulevaisuuden ennustamisen pohjaksi. (Haavisto 2014.)
Analyysitapoja yhdistämällä teknistä analyysia voidaan harjoittaa fundamenttianalyysin raameissa (Laakso 2019b).
2.3

Riskinsietokyky ja riskien hallinta

Kallunki ym. kuvaavat (2011, 13) sijoittamista monivaiheisena prosessina, johon
kuuluvat niin sijoittajan riskinsietokyvyn tunnistaminen kuin sijoitusten onnistumisen arviointi. Riskinsietokyvyn tunnistaminen on jopa tärkein sijoittamiseen liittyvä
kysymys. Henkilökohtaista sietokykyä suurempaa riskiä ei tulisi ottaa. Suuria tuottoja tavoittelevan on kuitenkin otettava suurempia riskejä, sillä tuotot ja riskit kulkevat sijoittamisessa käsi kädessä (Kallunki ym. 2011, 23). Riskinsietokykyyn vaikuttavat persoonan lisäksi sijoitusaika, rahan tarve sijoitusaikana, kokonaisvarallisuus, tulot, kuukausittainen säästösumma, tietämys sijoittamisesta sekä riskinotto-
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halukkuus. (Erola 2009, 146.) Riskinsietokyvyn lisäksi sijoittamiseen liittyvät varsinaisiin sijoitustuotteisiin sisältyvät riskit. Riskejä kuvataan rahoitusteoriassa termillä tuoton vaihtelu, mikä sisältää mahdollisuuden sekä voittoihin että tappioihin.
Myös alkuperäinen latinankielinen sana ”risicum” tarkoittaa alun perin ”mahdollisuutta” eli kyse ei ole pelkästään tappion riskistä vaan myös voiton mahdollisuudesta. (Kallunki ym. 2011, 23.)
Yleisin ja tärkein tapa hallita riskejä on allokaation tekeminen eli sijoitusten hajauttaminen eri kohteisiin. Teorian sijoitusten hajauttamisesta esitti ensimmäistä kertaa Harry Markowitz vuonna 1952. Hänen luomansa portfolioteoria, jota edellisessä alaluvussa lyhyesti esiteltiin, kuuluu sijoitustoiminnan perusperiaatteisiin.
Hajauttamalla sijoitussalkun kokonaisriski pienenee.
Sijoitukset voidaan hajauttaa erilaisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, raakaaineisiin, kiinteistöihin ja joukkolainoihin sekä lisäksi useampaan kohteeseen kussakin omaisuus- tai arvopaperiluokassa (Kallunki ym. 2011, 55-56, 60; Parviainen
& Järvinen 2012, 83-84, 87-88). Edelleen esimerkiksi osakesalkun hajauttaminen
voidaan toteuttaa monella tavalla. Näitä ovat Nordnetin Jukka Oksaharjun (2013)
mukaan:
•

ajallinen hajauttaminen

•

toimialakohtainen hajauttaminen

•

yhtiön kokoluokan mukainen hajauttaminen

•

maantieteellinen hajauttaminen

•

B2B vs. B2C –hajauttaminen

•

suhdannesyklin hajauttaminen

•

arvo vs. kasvu –hajauttaminen

•

velkainen vs. velaton yhtiö –hajauttaminen.

Toisaalta riskin ottoon ja hajauttamiseen liittyy monia erilaisia neuvoja. Robert
Kiyosaki lainaa kirjassaan (2009, 172) yhtä maailman rikkaimmista ja kuuluisimmista sijoittajista, Warren Buffettia, joka sanoo: ”Hajauttaminen on turvautumiskeino tietämättömyyttä vastaan.” Hän toimii toisin kuin monet sijoittajat ja sijoitusneuvojat; hän keskittää sijoituksensa ja haluaa löytää hyvän yrityksen hyvällä hinnalla. Toisin sanoen, hän ei tyydy myöskään keskivertotuottoon vaan hakee suu-
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rempia tuottoja. Buffettin mielestä tavallinen ihmisen ei hyödy ammattimaisista varallisuuden hoitajista, jotka yleensä suosivat hajauttamista sen vuoksi, että hyvien
yritysten löytäminen on vaikeaa.
2.4

Yhtiö sijoittajana

Sijoitustoiminnan harjoittamisen muoto vaikuttaa muun muassa tuottojen verotukseen. Sijoittajan kannattaa puntaroida, minkälaisia vaihtoehtoisia tapoja sijoittamiseen löytyy ja mikä niistä on kustannustehokkain. Sijoitustoiminnassa pyritään
aina maksimoimaan nettotuotot, mikä tarkoittaa myös sijoitusten omistusrakenteen
optimointia. Verotuksen kannalta sijoittamisen optimointiin on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Sijoittaa voi joko suoraan yksityishenkilönä tai perustaa sijoitusyhtiön, jolloin sijoittaminen tapahtuu osakeyhtiön kautta. (Sijoittaja.fi 2016.) Tässä työssä käsitellään osakeyhtiön kautta sijoittamista. Seuraavissa kappaleissa käydään lyhyesti läpi sijoitusyhtiön keskeisimpiä hyötyjä ja haittoja yksityishenkilönä sijoittamiseen verrattuna.
2.4.1 Hyödyt yhtiön kautta sijoitettaessa
Keskeinen hyöty yhtiön kautta sijoitettaessa muodostuu yhtiöverotuksesta. Osakeyhtiönä sijoittaminen merkitsee, että yhtiöön jäävät tuotot ja luovutusvoitot verotetaan 20 prosentin yhteisöverokannan mukaan (Sijoittaja.fi 2016), kun taas yksityishenkilön pääomatuloja verotetaan 30 tai 34 prosentin mukaan (Verohallinto 2019).
Pörssiyhtiön omistaminen listaamattoman sijoitusyhtiön kautta oikeuttaa verottomiin osinkoihin, mikäli listaamaton yhtiö omistaa pörssiyhtiöstä yli 10 prosenttia.
Listaamattoman yhtiön itse jakamista osingoista taas 25 prosenttia on veronalaista
tuloa, jos osinkojen määrä osakasta kohden on alle 150 000 euroa eikä ylitä 8 prosenttia yhtiön vuotuisesta tuotosta. (Sijoittaja.fi 2016.)
Yrityksen saama etu on myös mahdollisuus hyödyntää verovähennykset. Tämä
tarkoittaa, että yhtiön kaikki sijoitustoimintaan liittyvät kulut, esimerkiksi tietokone,
puhelin, sijoituskirjat, sijoitusvalmennukset, toimistotarvikkeet jne. voidaan vähentää verotuksessa. (Haataja 2016.) Lisäksi vuonna 2019 poistettiin vaatimus 2500
euron alkupääomasta osakeyhtiön perustamisessa (Yrittäjät 2019).
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2.4.2 Haitat yhtiön kautta sijoitettaessa
Sijoitusyhtiön kautta sijoittamisen varjopuolena voidaan nähdä, että tuotot jäävät
yhtiöön eikä niitä voi käyttää yhtä vapaasti kuin henkilökohtaisessa omistuksessa
olevien sijoitusten tuottoja. Yhtiöstä voidaan kuitenkin ottaa rahaa palkkana tai
osinkoina. (Sijoittaja.fi 2016.)
Palkasta maksetaan veroa ansiotuloveron mukaan ja osingoista listaamattoman
yhtiön mukaisesti, useimmiten 7-15 %, joka siis maksetaan yhtiöveron lisäksi. Sijoitusyhtiötä perustaessa kannattaakin miettiä, tarvitseeko yhtiöstä säännöllisesti
rahaa vai onko tarkoitus lähinnä pyörittää yhtiöllä sijoitustoimintaa, kasvattaa pääomaa ja pitää voitot verotehokkaasti yhtiössä vuosia tai vuosikymmeniä. Verotuksessa säästetään, jollei yrityksestä jaeta vuosittain rahaa ulos vaan tuotto sijoitetaan uudelleen, jolloin se kasvaa korkoa korolle. Sijoitusyhtiötä perustettaessa tulee hallita yhtiön pyörittämiseen liittyvät perusasiat sekä tehdä itse tai teettää kahdenkertainen kirjanpito. (Haataja 2016.)
2.5

Sääntely – MiFID ja MiFID II

Finanssivalvonnan (2019) sivuilla todetaan, että ”MiFID II -direktiivi ja MiFIR-asetus rahoitusvälineiden markkinoista ovat laaja sääntelykokonaisuus, jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat sijoitussuojan parantaminen ja kaupankäynnin avoimuuden lisääminen.”
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) on rahoitusvälineiden markkinoiden direktiivi, jota alettiin soveltaa EU:n alueella 2007 vuodesta lähtien. Sen tavoitteena on parantaa sijoittajan suojaa, yhtenäistää eurooppalaisia arvopaperimarkkinoita ja poistaa esteitä kaupankäynniltä. MiFIDin säännökset koskevat asiakkaita, jotka käyttävät ulkopuolisia sijoituspalveluja, omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa. Ne säätelevät sijoituspalveluyrityksiä sekä rahoitusvälineitä, joita
ovat osakkeet, joukkovelkakirjat ja sijoitusrahastot. Sen sijaan MiFID ei koske
säästö- tai henkivakuutuksia, sijoitusasuntoa tai pankkitalletuksia. (Danske Bank
2019.)
MiFIDIN piirissä olevat asiakkaat luokitellaan ammattimaisiksi tai ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi. Ammattimaiset asiakkaat voivat olla esimerkiksi vakuutusyhtiöitä
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ja rahastoyhtiöitä. Asiakkaiden luokittelu ammattimaisiin tai ei-ammattimaisiin tapahtuu sijoituspalvelulain säännösten perusteella, joihin tässä ei mennä tarkemmin. Luokitus vaikuttaa sijoittajansuojaan. Ei-ammattimaisia asiakkaita koskee laajempi sijoittajansuoja kuin ammattimaisia. Valtaosa sijoittajista, joita MiFID koskee,
on ei-ammattimaisia. (Danske Bank 2019.)
Globaalin finanssikriisin puhkeaminen 2008 paljasti heikkouksia alkuperäisessä direktiivissä. MiFID muun muassa keskittyi liian suppeasti osakkeisiin eikä toisaalta
käsitellyt kauppaa EU:n ulkopuolisten yritysten tai sijoitustuotteiden kanssa. Syntyi
tarve direktiivin päivitykselle ja 3.1. 2018 tuli voimaan MiFID II. (Investopedia
2019.) Uuden direktiivin avulla haluttiin lisätä läpinäkyvyyttä markkinoilla sekä parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia vertailla eri sijoituspalveluita (Danske Bank
2019). Eurooppalaisia arvopaperimarkkinoita ja niiden valvontaa halutiin yhtenäistää ja sijoituspalvelujen tarjoamista helpottaa säännösten avulla. MiFID II direktiivissä asetettiin lisää raportointivaatimuksia ja testejä. Myös robottikaupankäyntiin
käytettävät algoritmit tulivat rekisteröinnin ja testauksen piiriin. (Investopedia
2019.)
Henkilökohtaista sijoitusneuvontaa varten tarvitaan toimilupa, jonka voi saada
pankki, rahastoyhtiö, sijoituspalveluyritys tai näiden asiamies. Toimilupia myöntää
ja valvoo Finanssivalvonta. (Danske Bank 2019.) Lisäksi MiFID II velvoittaa sijoituspalveluyrityksen määrittelemään sijoitustuotteen sopivuuden asiakkaalle. Sijoitusneuvojan on myös hankittava riittävästi tietoa muun muassa asiakkaan osaamisesta, taloustilanteesta ja riskiprofiilista voidakseen suositella sopivia sijoitusratkaisuja. Sijoitusneuvojan täytyy hankkia tiedot myös asiakkaan aikaisemmista sijoituksista, mikäli hän aikoo suositella niihin muutoksia, esimerkiksi myyntiä. Edelleen MiFID II sääntelee sijoitusneuvojien palkitsemista. Esimerkiksi tiettyjen sijoituspalvelujen myynnistä ei saa maksaa sijoitusneuvojalle bonuksia. (Flittner 2017.)
MiFID II -direktiiviin on myös sisällytetty rahoitusvälineitä aiempaa laajemmin. Sen
soveltamisalaan kuuluvat kaikki EU-maissa saatavana olevat osakkeet, hyödykkeet, velkainstrumentit, futuurit, optiot, pörssirahastot ja valuutat, myös silloin, jos
sijoitustuotteen ostaja sijaitsee EU:n ulkopuolella. (Investopedia 2019.) Direktiivin
sääntelyn ulkopuolelle jäävät kuitenkin Peltosen (2018, 1) mukaan ne arvopaperit,
joilla ei käydä kauppaa direktiivissä määritetyillä kauppapaikoilla eli yleensä ottaen
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listaamattomien yhtiöiden arvopaperit. Suomessa keskeisimmät MiFID II -direktiiviin liittyvät muutokset kohdistuivat sijoituspalvelulakiin sekä lakiin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä.
2.6

Sijoitusinstrumentteja

2.6.1 Osakkeet
Yhtiön osakepääoma muodostuu osakeannissa liikkeelle lasketuista osakkeista
(Kallunki ym. 2011, 101-102). Suurilla yhtiöillä voi olla jopa miljardeja osakkeita
(Sijoittaja.fi 2019d). Osakesijoittaminen avaa pääsyn yhtiökokouksiin, mikä tuo sijoittamiseen konkretiaa. (Parviainen & Järvinen 2013, 58.) Osakkeista voi saada
tuottoa kahdella tavalla: vuosittaisina osinkoina sekä osakkeen arvon nousuna.
Toisaalta koko sijoitetun pääoman voi myös menettää, jos yhtiö joutuu konkurssiin.
(Sijoitustieto 2019.)
Osakkeet voittavat pitkällä aikavälillä huomattavasti useat muut omaisuuslajit (Kuvio 5), joten sijoittajan kannattaa olla osakemarkkinoilla mukana.

Kuvio 5. Osakkeiden historiallinen tuotto ylittää selkeästi muut omaisuuslajit (Liberty Through Wealth 2018; Siegel 2005, 171)
Osakkeiden ostovoima kasvaa korkoa korolle –ilmiön takia merkittäviä määriä, kun
raha tekee töitä vuosikymmenien ajan (Erola 2009, 9-10). Suora osakesijoittaminen on kustannustehokas sijoitusmuoto etenkin, jos sijoitusstrategia on osta ja
pidä –tyyppinen (Erola 2009, 12-14).
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Osakkeisiin voi sijoittaa suoraan ja epäsuorasti sekä aktiivisesti tai passiivisesti.
Moni sijoittaja haluaa rikastua nopeasti ja siksi aktiivinen sijoittaminen houkuttaa.
Passiivinen, pitkän ajan sijoittaminen osakemarkkinoille on kuitenkin usein tuottoisampaa, sillä aktiivinen tapa kasvattaa kustannuksia ja johtaa muutenkin keskimääräistä huonompiin tuottoihin. (Erola 2009, 12-14.)
Pörssissä listatut osakkeet ovat erittäin likvidejä moniin muihin sijoitustuotteisiin
verrattuna. Arvon määritys on selkeää ja hinnat ovat läpinäkyviä. Kauppaa käydään jatkuvasti ja todelliset hinnat näkyvät reaaliajassa. (Parviainen & Järvinen
2013, 57-58.) Ammattisijoittaja Seppo Saario antaa ohjeita osakesijoittamiseen
neuvoen sijoittamaan vain yhtiöihin, jotka a) toimivat kannattavasti, b) kasvavat.
Tämä takaa usein myös kasvavan osinkovirran. (Parviainen & Järvinen 2013, 143145.)
Myös pörssissä listaamattomiin yhtiöihin voi sijoittaa. Niissä on kuitenkin korkeat
kulut ja iso riski, sillä alkuvaiheen yrityksistä vain noin yksi kymmenestä menestyy.
Tuottojen kannalta vaaditaan yleensä pitkää sijoitusaikaa ja myös myyntiaika voi
venyä pitkäksi. (Airaksinen 2019.) Toisaalta listaamattomista yhtiöistä voi saada
pitkällä aikavälillä listattuja parempaa tuottoa (Erkkilä 2019).
2.6.2 Korot ja korkotuotteet
Korot
Korot, ja siten myös korkoinstrumenttien tuotot, ovat tällä hetkellä hyvin alhaisia:
nollassa ja jotkut jopa miinuksen puolella. Tämä on uusi tilanne koko taloushistoriassa. FEDin (Federal Reserve Bank) eli Yhdysvaltain keskuspankin asettaman ohjauskoron taso romahti vuoden 2008 laman jälkeen lähes nollatasolle (Kuvio 6).
Ohjauskorolla keskuspankit vaikuttavat markkinoiden korkotasoon, inflaatioon
sekä ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen markkinoilla. Euroalueen ohjauskorkoa
säätelee Euroopan keskuspankki eli EKP. (Pörssisäätiö 2016.)
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Kuvio 6. FEDin ohjauskorko vuosina 1990-2019 (Russell & Smialek 2019)
FED alkoi hiljalleen nostaa ohjauskorkoa vuoden 2015 lopussa (Kuvio 6). Kun ohjauskorko nousee, myös pankkien markkinakorot (Euroopassa esim. euriborkorko) nousevat. Ohjauskoron laskiessa halvemmat lainan korot taas kannustavat
markkinoita lainan ottoon ja investointien lisäämiseen. (Pörssisäätiö 2016.) Heinäkuussa 2019 FED taas laski ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa vuoden 2008 jälkeen. Syyskuussa 2019 sitä laskettiin uudelleen (STT 2019) ja keväällä 2020 koronakriisin puhjettua vielä lisää takaisin nollan tuntumaan (Rosendahl 2020).
Puttonen (Blomster 2017) toteaa, että matalat korot johtuvat alhaisesta inflaatiosta. Hänen mukaansa on epäselvää, miksi inflaatio ei ole lähtenyt nousuun huomattavasta elvytyksestä huolimatta, mutta arvelee, että globalisaation markkinoita
tehostava vaikutus sekä valtioiden korkea velkaantuminen voivat olla osasyitä siihen.
Korkotuotteet
Joukkovelkakirjalainojen (joukkolainojen) avulla voidaan nostaa liikkeelle laskevan
tahon eli yrityksen tai valtion vierasta pääomaa. Suuryritykset ja julkinen hallinto
käyttävät yleisesti joukkolainoja. Näiden katsotaan olevan pieniriskisiä sijoitustuotteita, joskin myös niiden tuotto-odotukset ovat yleensä pienempiä kuin muilla arvopapereilla. (Minilex 2019.) Valtion joukkolainojen hyvä puoli on se, että niitä pidetään lähes riskittöminä, sillä valtiot pystyvät periaatteessa vastaamaan maksuvelvoitteistaan verotusoikeutensa vuoksi. Jolleivat ne tuota, niin niissä ei myöskään
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synny huononakaan aikana suurta tappiota. Yritysten liikkeelle laskemilta joukkolainoilta vaaditaan korkeampaa tuottoa, koska niissä on vastaavasti suurempi riski.
Myös kunnat, kuntayhteisöt ja pankit voivat toimia joukkolainojen liikkeeseenlaskijoina. (Kallunki ym. 2011, 98.)
2.6.3 ETF:t
Ensimmäinen ETF (Exchange Traded Fund) tuli markkinoille Yhdysvalloissa
vuonna 1993 ja Suomessa 2002 (Pörssisäätiö 2008). ETF-rahastot ovat indeksiosuusrahastoja, joilla voi käydä kauppaa samoin kuin osakkeilla. ETF:n avulla sijoittaja voi hajauttaa sijoituksiaan tehokkaasti. Ne ovat usein kustannustehokkaampia kuin sijoitusrahastot. ETF koostuu yleensä pörssin vaihdetuimmista osakkeista (Pörssisäätiö 2008). ETF:llä voi sijoittaa osakkeiden lisäksi mm. korkoihin ja
hyödykkeisiin. (Kaartinen & Pomell 2012, 7-8; Pörssisäätiö 2008.)
Sijoittajalle ETF-rahasto on helppo tapa hajauttaa laajastikin alhaisilla hallintokuluilla. Helppoutta asiakkaalle tuo myös se, että sijoitukset tekee salkunhoitaja, joka
seuraa valittua indeksiä (Pörssisäätiö 2008). ETF-indeksirahaston koostumus on
sama kuin indeksin, jota se seuraa. ETF:n etu on reaaliaikainen hinnan määräytyminen, joka erottaa sen muista indeksirahastoista. (Kaartinen & Pomell 2012, 7.)
Tarjolla on sekä fyysisiä että synteettisiä ETF-rahastoja. Fyysisissä, alkuperäisissä
ETF:ssä rahasto omistaa sijoituskohteet, kun taas synteettisissä käytetään arvonmuodostukseen erilaisia johdannaissopimuksia. Jälkimmäiset saattavat sisältää
huomattavan luottoriskin. ETF-rahastoja käyttävät kustannuksista tarkat sijoittajat
ja toisaalta ammattimaiset sijoittajat, jotka usein kykenevät kokemuksensa ansiosta arvioimaan niihin mahdollisesti liittyvät riskit kuten takaajapankin vakavaraisuuden. (Parviainen & Järvinen 2012, 69-70.)
2.6.4 Rahastot
Sijoittaja.fi-sivustolla (2019e) todetaan: ”Rahasto koostuu arvopapereista, kuten
osakkeista tai korkoinstrumenteista.” Sijoittaja saa rahastoon sijoittaessaan rahasto-osuuksia. Rahaston salkunhoitajat huolehtivat rahojen sijoittamisesta rahaston suunnitelman mukaisesti. Rahastosijoituksen hyötynä on hajautus useaan arvopaperiin kerralla. Seuraavassa käydään rahastoista lyhyesti läpi indeksirahastot
sekä rahamarkkinarahastot.
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Indeksirahastot
Indeksi voidaan muodostaa erilaisista hyödykkeistä tai arvopapereista, joilla käydään kauppaa. Se kertoo markkinoiden keskimääräisen tuoton. (Hasselgren 2017;
Heikkilä 2019.) Indeksi voi seurata esimerkiksi Helsingin pörssin osakkeiden
(OMXH) hintakehitystä (Sijoitusrahastot 2020).
Indeksirahasto noudattaa tietyn indeksin kehitystä ja sijoittaminen hajautetaan rahastoon sisältyviin yrityksiin vertailuindeksin painoarvon mukaisesti. Indeksisijoittaminen on passiivista eli se on usein helppo tapa aloittaa sijoittaminen. Indeksirahastot ovat kuluiltaan aktiivisia rahastoja pienempiä. Hyötyjä ovat myös hajauttamisen helppous ja esimerkiksi kuukausisijoittamisen mahdollisuus jo pienillä summilla. (Hasselgren 2017.)
Rahamarkkinarahastot
Rahamarkkinarahastot tarjoavat lyhytaikaista rahoitusta talouteen, mm. yrityksille
ja valtiolle. Ne ovat vakaana ja turvallisena pidettyjä sekä erittäin likvidejä, joten
niitä käytetään pankkitalletusten vaihtoehtona käteisen hajauttamiseksi. (Eurooppa-neuvosto 2018).
Taalerin Nystedt (2018) kertoo, että pankkisääntelyn kiristyminen koskee myös rahamarkkinarahastoja. Rahamarkkinarahastoasetus on tullut voimaan heinäkuussa
2018 ja se merkitsee, että kaikkien alle vuoden mittaisiin korkosijoituksiin sijoittavien rahastojen tulee hakea rahamarkkinarahaston toimilupaa. Tämä kasvattaa rahastojen kustannuksia ja niiden tuottopotentiaalin uskotaan heikentyvän. Osa rahastoista on lopettanut tai lopettaa toimintansa tai yhdistyy muihin rahastoihin. Rahastojen ehtoihin on muutosten vuoksi tärkeää tutustua huolellisesti ennen sijoittamista.
2.6.5 Johdannaiset
Johdannaissopimukset ovat sijoitusinstrumentteja, joiden hinta perustuu johonkin
toiseen arvopaperiin eli kohde-etuuteen. Johdannaistyyppejä ovat mm. optiot, futuurit, termiinit ja swapit. Kohde-etuuksia voivat olla osakkeet, indeksit, valuutat,
joukkovelkakirjat tai hyödykkeet. (Sijoitustieto 2015.) Johdannaisilla voidaan suojautua riskeiltä tai tavoitella lisätuottoja (Sijoittaja.fi 2019a). Niissä on usein mahdollisuus käyttää vipuvaikutusta. Vipu mahdollistaa sijoittamisen ja korkeat tuotto-
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odotukset pienellä rahalla, mutta kasvattaa riskiä. (Parviainen& Järvinen 2012; 7376)
Johdannaisia käyttävät usein ammattimaiset sijoittajat, vipua etsivät sijoittajat tai
toisaalta yrittäjät, jotka haluavat suojautua esimerkiksi luottoriskeiltä tai valuuttariskeiltä (Parviainen& Järvinen 2012, 73-76; Sijoittaja.fi 2019a). Johdannaisilla käydään kauppaa johdannaispörsseissä tai tehdään kahden välisiä OTC-sopimuksia,
joissa voidaan räätälöidä tarkasti sopimuksen kohde-etuus, johdannaisen erääntymispäivä, nimellispääoma ym. yksityiskohtia osapuolten tarpeiden mukaan (Sijoitusvinkki.com 2015, Op 2019). Riskienhallinnassa käytettävä johdannainen voi olla
vaikkapa futuurisopimus, jolla maanviljelijä lukitsee vehnän hinnan tiettyyn tasoon
tai lentoyhtiö suojautuu öljyn hinnan vaihtelulta niin ikään lukitsemalla hinnan toimittajan kanssa (Sijoitustieto 2015).
2.6.6 Kiinteistöt
Kiinteistöihin voi sijoittaa joko suoraan ostamalla asuntoyhtiön osakkeita, muita
kiinteistöjä tai maapohjaa tai epäsuorasti sijoittamalla listaamattomiin tai listattuihin
kiinteistösijoitusyhtiöihin tai –rahastoihin (Rakli 2019; Viitattu lähteeseen Hanna
Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy). Perusajatuksena kiinteistösijoittamisessa on ostaa
asunto, joka sitten vuokrataan. Vuokralainen maksaa vuokran muodossa lainanlyhennykset sekä asunnon muut kulut ja parhaimmassa tapauksessa kassavirta jää
tämän jälkeen vielä plussalle. Asuntosijoittaja voi hyötyä asunnon arvonnoususta
sekä saada hajautushyötyä ja inflaatiosuojaa. (Kaarto 2015, 22.)
Historiallisesti ajateltuna asunnot ovat melko vakaa sijoituskohde. Niiden hinnat eivät heilu yhtä paljon kuin osakkeiden hinnat, ja niiden vakuusarvostus on hyvä.
Velkavivun käyttö antaa asuntosijoittamiseen mahdollisuuksia, joita sijoittajalla ei
monessa muussa sijoituslajissa ole käytettävissä, sillä pankit ovat perinteisesti lainoittaneet asuntosijoittajia mielellään. Perehtyneellä sijoittajalla on myös mahdollisuus löytää markkinahintaa halvempia kohteita. (Sjögren & Hikipää 2016, 83.) Sijoittaja voi aktiivisesti nostaa sijoituksen arvoa esimerkiksi remontoimalla huonokuntoisen asunnon. Veroetu mahdollistaa kaikkien sijoitusasuntoon liittyvien tulonhankkimiskulujen vähentämisen verotuksessa. Pääomaveroa maksetaan kulujen
jälkeen jäävästä jäännöksestä. Asunnon arvonnoususta maksetaan vero vasta
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myytäessä, vaikka arvo nousisikin vuosittain. Arvonnoususta sijoittaja saa uusia
lainavakuuksia hankkiessaan lisää sijoitusasuntoja. (Kaarto 2015, 25-31.)
Asuntosijoittajalla on myös riskejä. Tulee osata arvioida markkinoita, todellinen
korkotaso on tunnettava ja mahdolliseen korkojen nousuun varauduttava. Riskeiksi voivat muodostua tulevat kalliit peruskorjaukset tai muut kulut, joita sijoittaja
ei ole osannut arvioida. Muuttotappioalueella tai talouden syklistä riippuen asuntojen hintakehitys voi olla myös negatiivista. (Kaarto 2015, 234-236.) Sijainnin on oltava oikea ja asunnon itsensä sellainen, jolle on markkinoilla kysyntää. Vuokratuotto tulee laskea ja taloyhtiön kunto huomioida, sillä tuleva remontti voi syödä
tuotot vuosikausiksi. Näiden lisäksi asuntosijoittajan tuottoa syövät mahdolliset
tyhjät kuukaudet, huonot vuokralaiset ja markkinoiden mustat joutsenet eli ilmiöt,
joita ei pystytä ennustamaan, mutta jotka vaikuttavat taloudessa laajasti ja yllättäen. (Sjögren & Hikipää 2016a, 85-99.)
2.6.7 Raaka-aineet
Raaka-ainesijoittaminen on yleistynyt huomattavasti parin viime vuosikymmenen
aikana. Jotkut raaka-aineet ovat tarjonneet pitkällä aikavälillä jopa vastaavaa tuottoa kuin osakkeet. Raaka-aineisiin voi sijoittaa rahastojen, sijoitusobligaatioiden,
ETF:ien ja johdannaisten kautta sekä fyysisesti ostamalla itse raaka-ainetta. (Parviainen & Järvinen 2012, 83; Laakso 2019a.)
Raaka-aineisiin sijoittamista tukee se, että ne eivät seuraa osakekursseja ja toimivat siten sijoitussalkussa hajautuksena. (Parviainen & Järvinen 2012, 83.) Toiseksi
raaka-aineet tuovat inflaatiosuojaa. Raaka-aineiden hinnoilla ja inflaatiolla on selkeä yhteys, sillä raaka-aineen hinnan nousu aiheuttaa tuotantokustannusten nousua ja loppujen lopuksi tuotteiden kallistumista yleisesti. Erilaiset trendit voivat
myös avata hyviä sijoittamisen paikkoja raaka-aineisiin. Tällaisia on nähty esimerkiksi litiumissa, palladiumissa ja sinkissä. (Laakso 2019a.) Kriisit ja maailman tapahtumat näkyvät usein raaka-aineiden kursseissa. Esimerkiksi finanssikriisit vaikuttavat kullan hintaan ja öljykriisit öljyn hintaan. (Parviainen & Järvinen 2012, 83.)
Raaka-aineita, joihin voi sijoittaa, ovat esimerkiksi kaivosraaka-aineet (kulta, hopea, rautamalmi, kupari) tai maatalousraaka-aineet (esim. vehnä, kahvi, sokeri,
soijapavut). Myös öljy ja maakaasu ovat suosittuja sijoituskohteita. Vaihtoehtoja on
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paljon ja kaupankäynnin määrä vaihtelee eri raaka-aineissa. Mitä enemmän raakaaineella käydään kauppaa, sitä likvidimpi kohde se on sijoittajalle. Raaka-ainesijoittamisessa on tärkeää perehtyä raaka-aineen markkinoihin, kysyntään ja tarjontaan vaikuttaviin tekijöihin sekä esimerkiksi teknologian kehityksen vaikutukseen
alalla tulevaisuudessa (Laakso 2019a.)
Yksi tapa sijoittaa raaka-aineisiin on ostaa sitä fyysisesti. Usein raaka-aineiden,
vaikkapa kahvin tai öljyn, fyysinen säilyttäminen olisi kuitenkin hankalaa. Niihin
voikin sijoittaa käytännöllisemmin ostamalla ETF- tai ETC-rahastoja arvo-osuustilin
kautta. Rahastot seuraavat raaka-aineen hintaa ja niiden taustalla on rahaston ostamia ja hallinnoimia futuurisopimuksia. (Hikipää 2018.) Rahastojen lisäksi markkinoilla on erilaisia raaka-aineisiin sidottuja johdannaisia kuten indeksejä, futuureja
ja optioita (Laakso 2019a). Raaka-aineisiin voi sijoittaa myös ostamalla kaivosyhtiöiden, öljy-/maakaasuyhtiöiden tai maatalousyhtiöiden osakkeita. Tällöin sijoittajan
on tärkeää ymmärtää sen yhtiön liiketoimintaa, johon aikoo sijoittaa. (Hikipää
2018.)
Kulta
Kullan asema taloudessa on erityinen sen historian takia. Se on toiminut vuonna
1944 perustetun Bretton Woods -valuuttajärjestelmän perustana, jossa dollarin
arvo sidottiin kultaan ja muiden valuuttojen kurssit määriteltiin suhteessa dollariin.
Vuonna 1971 USA:n presidentti Richard Nixon irtautui Bretton Woods –järjestelmästä. Sen jälkeen kullalla on käyty vapaasti kauppaa. (Chen 2019; Maailmantalous.net 2013a.)
Sijoittaja ja talousvalmentaja Ilkka Hikipää (2019) kirjoittaa, että historiassa kultaa
on käytetty valuuttakriisitilanteissa valuutan uskottavuuden palauttamiseen. Riittävän suuret kultavarannot vakauttavat rahajärjestelmää ja tämän vuoksi keskuspankit ovatkin vuoden 2008 jälkeen siirtyneet kullan myynnistä kullan ostamiseen.
Useat maat ovat myös alkaneet kotiuttaa omistamaansa kultaa ulkomailta.
Ämmälä (2016) kirjoittaa, että raaka-aineanalyytikko Timo Tikkalan mukaan sijoittajan kannattaa laittaa osa rahoista kultaan. Keskuspankkien löysästä rahapolitiikasta johtuva korkojen mataluus on suosinut kultaa. Epävarmoilta markkinoilta tapahtuu myös sijoituspakoa, mikä siirtyy osittain kultaan. Rahoituksen professori
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Markku Kaustia Aalto-yliopistosta sen sijaan pitää kultaa spekulatiivisena ja riskipitoisena sijoituskohteena, jonka arvo voi lyhyellä aikavälillä liikkua mihin suuntaan
vain, eikä se pitkälläkään aikavälillä juuri tuota. (Ämmälä 2016.) Myöskään Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich ei pidä kultaa hyvänä turvasatamana. Valtionlainat ovat hänen mukaansa kultaa parempi turva. (Saarinen 2019.) Kulta-asiantuntija Sam Laakso (Lähdevuori 2019) sen sijaan arvioi, että kullan hinnassa on alkamassa uusi sykli ja sen hinta tulee 5-10 seuraavan vuoden aikana nousemaan
moninkertaiseksi. Laakson mukaan kullan positiiviset fundamentit ovat luoneet hintaan nousupainetta jo pidemmän aikaa.
Erilaisista näkemyksistä huolimatta tälläkin hetkellä näkyy, että sitä mukaa kun talouden epävarmuus on lisääntynyt, kullan hinta on ollut vahvassa nousussa. Viimeisen vuoden aikana kullan hinta on noussut lähes 10 000 eur/kg eli yli 20 %
(Kuvio 7).

Kuvio 7. Kullan hinta viimeisen vuoden ajalta (Goldprice 2020)
Hinnan nousua ovat kiihdyttäneet muun muassa Donald Trumpin tulliuhkaukset
Meksikoa kohtaan sekä USA:n ja Kiinan välinen kauppasota. Epävarmuutta talouteen luovat myös FED:in mahdolliset ilmoitukset korkojen nostosta/laskusta.
Vuonna 2019 kullan hintaa heiluttelivat Brexit-neuvottelut ja vuonna 2020 mm. koronaviruksen leviäminen Kiinasta. (Valkama 2020a.) Keskuspankkien kultatankkaus nostaa hintaa ylöspäin. Vuoden 2019 alkupuolella ainakin Kiinan, Venäjän,
Turkin ja Filippiinien keskuspankit ovat ostaneet kultaa. (Saarinen 2019.)
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Saarisen (2019) mukaan markkinaennusteet odottivat vuoden 2019 alkupuolella
kullan hinnan nousevan 1450 dollarin unssihintaan vuoden 2020 puoliväliin mennessä. Jo syksyllä 2019 kullan markkinahinta kävi kuitenkin yli 1500 dollaria/oz ja
vuoden 2020 alussa yli 1600 dollarissa/oz.
Rahajärjestelmät ovat viimeisen 150 vuoden aikana vaihdelleet paperirahajärjestelmän ja kultakantaisen järjestelmän välillä. FED ilmoitti syksyllä 2019 laskevansa
korkoja ja epävarmuus kärjistyi taloudessa monin tavoin. Von Gerich toteaa (Saarinen 2019), että huolestuttavaa on, että EKP:llä ei juuri ole elvytyskykyä ja FEDinkin elvytyskeinot alkavat olla vähissä. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että kullan
merkitys taloudessa on taas korostumassa.

Kuvio 8. Kullan hinta 2000-luvun alusta lähtien (Goldprice 2020)
Kullan hinta on noussut jyrkästi vuoden 2008 jälkeen (Kuvio 8) ja myös pysynyt
melko korkealla aiempaan historiaan verrattuna. Vuoden 2020 alussa hinta kävi
kaikkien aikojen ennätyslukemissa. Tällä hetkellä kulta kiinnostaa monia sijoittajia.
2.6.8 Kryptovaluutat
Kryptovaluutat ovat melko uusi varallisuuden muoto. Ne mahdollistavat varojen lähettämisen verkossa ihmiseltä toiselle digitalisessa muodossa. Kryptovaluuttoja on
olemassa koodissa määritelty määrä eikä niitä voi tehdä lisää, kuten FIAT-valuuttaa. Arvoon vaikuttaa vain kysynnän ja tarjonnan laki. (Palmgren 2019.)
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Sijoituskohteena kryptovaluutat ovat Suomen Pankin digitalisaation neuvonantajan
Aleksi Grymin sekä Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéllin
mukaan vaikeaselkoisia ja riskialttiita. Tunnetuimman ja suurimman kryptovaluutan
eli Bitcoinin arvo on vaihdellut 3 euron ja 19 000 euron välillä. Kryptovaluuttojen tulevaisuutta on myös vaikea ennustaa. (Palmgren 2019.)
Riskeistä huolimatta kryptovaluutat kiinnostavat monia ihmisiä. Yksi kryptovaluuttojen käyttäjäryhmä ovat ihmiset, jotka haluavat varautua talousromahdukseen.
Virtuaalivaluutat tarjoavat heidän mielestään turvasataman, jos pankit kriisiytyvät
tai osakemarkkinat romahtavat. (Vaarala 2019.)
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3
3.1

SIJOITUSSUUNNITELMA
Sijoitussuunnitelma – lähtökohta sijoittamiselle

Kuten edellä on käynyt ilmi, sijoitusmahdollisuuksia on monia. Sijoittajan on tärkeää tunnistaa, miten haluaa sijoittaa ja mitkä ovat sijoittamisen tavoitteet. Tässä
luvussa käsitellään sijoitussuunnitelman laatimista, sisältöä sekä asioita, joita
suunnitelmassa tulee ottaa huomioon.
Tavoitteellisen sijoittamisen tärkein lähtökohta on sijoitussuunnitelma (Oksaharju
2019a). Osake- ja rahastovälittäjä Jukka Oksaharju (2019b) Nordnetilta toteaa nopeilla arvopaperimarkkinoilla olevan erittäin tärkeää, että sijoituspäätösten taustalla on järjestelmällisyys ja järkeen pohjautuva analyysi. Jollei sijoittajalla ole järkiargumenttien perusteella laadittua sijoitussuunnitelmaa, on vaarassa, että markkinoiden heiluessa tunteet vievät sijoittajan mennessään. Lisäksi oman suunnitelman puuttuessa voi joutua tahtomattaan osaksi muiden sijoitussuunnitelmaa.
Myös ETF-guru John Bogle (Salkunrakentaja 2019) kehottaa eliminoimaan tunteet
sijoitussuunnitelmasta. Rahoitusmarkkinoiden jatkuvassa ’hälinässä’ on vaarana,
että sijoittaja luulee saavansa ainutlaatuista tietoa ja päätyy muuttamaan sijoitussuunnitelmaansa keskellä talouskriisiä. Bogle painottaakin pitämään kiinni tehdystä sijoitussuunnitelmasta, tapahtui markkinoilla mitä tahansa. Markkinoilla
nousu- ja laskukaudet seuraavat toisiaan. Sijoitussuunnitelmaan kannattaa kirjata,
miten toimii vaikkapa markkinan lähtiessä laskuun (Pörssisäätiö 2017). Etukäteen
tehdyillä päätöksillä pyritään välttämään ostot markkinan huipulla ja myynnit silloin,
kun hinnat ovat halvimmillaan. Bogle muistuttaa, että sijoittamisessa aika on ystävä ja että korkoa korolle –ilmiö on se, joka pitkällä aikavälillä räjäyttää sijoittajan
pääoman. (Salkunrakentaja 2019.)
Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa on tunnistettava oma riskinsietokyky, sillä sen
perusteella rakennetaan sijoitussalkun allokaatio. Tämä on Erolan (2009, 146-147)
mukaan jopa sijoittamisen tärkein osa, joka suurelta osin määrittelee sijoittajan
menestymisen. Sijoittamisessa voitto tehdään usein ostettaessa. Tästä puhutaan
erityisesti asuntosijoittamisessa (Hallman 2016), mutta sama pätee myös muilla sijoittamisen aloilla, esimerkiksi osakesijoittamisessa.
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Kaartinen & Pomell (2012) toteavat, että piensijoittajat usein ohittavat hajautuksen
eri omaisuusluokkiin. Tutkimusten mukaan juuri omaisuusluokkien välillä tapahtuva varojen hajauttaminen selittää kuitenkin sijoittamisesta syntyviä voittoja tai
tappioita eniten, joten hajautuksen suunnittelu on keskeinen osa suunnitelmaa.
3.2

Sijoitussuunnitelman laatiminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Sijoitussuunnitelman laatiminen alkaa oman lähtötilanteen ja sijoittajaprofiilin tunnistamisesta (Pörssisäätiö 2017; Oksaharju 2019b). Kuukausittainen budjetti,
omistukset ja velat tulee käydä läpi, kirjata ylös ja päättää esimerkiksi kuukausittainen säästötavoite sijoittamista varten. Täytyy myös tiedostaa oma riskinsietokyky.
Riskinottohalukkuus vaikuttaa muun muassa sijoituskohteiden valintaan. (Pörssisäätiö 2017.) Sijoitussuunnitelmaan kirjataan sijoitusten allokaatio. Sijoittajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös kustannusten minimointi, yksittäisten sijoituskohteiden valitseminen sekä sijoitusten ajoittaminen. (Oksaharju 2019b.)
3.2.1 Varallisuuden määrä
Sijoitettavan varallisuuden määrä vaikuttaa sijoitussuunnitelman sisältöön. Suuremman varallisuuden omaavalla sijoittajalla tulee olla laajempi sijoitussuunnitelma, kun taas pienellä varallisuudella riittää yksinkertaisempi suunnitelma. (Sijoittaja.fi 2019b.) Jos sijoitetaan ylimääräisiä varoja, suunnitelma on erilainen kuin
säästettäessä tiettyä tarkoitusta varten, jolloin varojen tulee olla nostettavissa haluttuna ajankohtana (Puttonen & Repo 2011, 19). Lisäksi sijoitussalkun osuus kokonaisvarallisuudesta vaikuttaa sijoitussuunnitelmassa määriteltyyn riskiin. Mitä
pienempi osa varallisuutta salkku on, sitä korkeampi riski saa olla. (Erola 2009,
146.)
Yli 500 000 euron omaisuudesta osa varallisuudesta kannattaa olla arvopapereiden lisäksi kiinni reaaliomaisuuskohteissa sekä likvideissä talletuskohteissa. Muutamien satojen tuhansien eurojen sijoittajalle ajatellaan riittävän laajasti hajautetut
ETF- ja indeksirahastot sekä osakkeet. Suorat osakkeet ovat järkeviä, kun salkun
koko on yli 10 000 euroa. Kaikenkokoisiin salkkuihin voidaan sisällyttää myös vaihtoehtoisia sijoituskohteita. (Sijoittaja.fi 2019b.)
Yli miljoonan euron salkussa mukaan voisi kuulua myös pääomasijoituksia. Jos
varallisuutta on yli kymmenen miljoonaa euroa, se kannattaa hajauttaa useamman
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varainhoitajan vastuulle. Eri omaisuuslajeja voi keskittää esimerkiksi siten, että
yksi varainhoitaja huolehtii korkosalkusta, toinen osakesalkusta, kolmas reaaliomaisuudesta jne. (Sijoittaja.fi 2019b.)
3.2.2 Sijoitusaika
Sijoitussuunnitelmassa tulee huomioida sijoitusaika. Sijoittajan tulee pohtia, tarvitseeko hän sijoituksista säännöllistä kassavirtaa tai ylipäätään rahaa ennen sijoitusajan loppua vai saavatko kaikki rahat olla sijoituksissa. Tavoitteet määrittelevät
pitkälti sijoitushorisontin. (Puttonen & Repo 2011, 21.) Sijoitusaika vaikuttaa merkittävästi myös sijoitusten tuotto- ja riskitasoon (Sijoittaja.fi 2019b).
Jos sijoittaja tietää tarvitsevansa sijoitettavia rahoja esimerkiksi vuoden päästä,
pääoma ei saa hävitä sinä aikana (Sijoittaja.fi 2019b). Kallungin ym. mukaan
(2011, 41-42) osakkeet saattavat laskea vuodessa huomattavastikin, joten niihin
tulisi sijoittaa pidemmällä tähtäimellä. Helsingin Pörssistä vuosilta 1969-1998 kerätyn aineiston perusteella vasta kahdeksan vuotta tai sitä pidempään kestävä hajautettu osakesalkku jää kaikissa tilanteissa voitolle. Eniten sijoitusten tuotot vaihtelevat ensimmäisen viiden vuoden aikana. Tämän aikajakson jälkeen todennäköisyys tappioihin pienenee oleellisesti.
Sijoittajan elämäntilanne ja ikä luonnollisesti vaikuttavat sijoitushorisontin pituuteen. Nuori sijoittaja ehtii odottaa sijoitusten arvon nousua, kun taas iäkkäämmän
on tärkeämpää turvata varallisuuden arvon säilyminen (Suomen Osakesäästäjät
2019). Lisäksi, jos vaatimuksena on, että sijoitus on nostettavissa koska tahansa,
määräaikainen talletus ei ole vaihtoehto. Pitkän aikavälin sijoittamisessa tätä rajoitetta ei ole. (Sijoittaja.fi 2019b.)
3.2.3 Riskinottohalukkuus
Eri sijoituskohteissa on erilaiset riskit ja tuotto-odotukset. Sijoittaja.fi:n artikkeli
(2019b) toteaa, että ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan on tärkeää tunnistaa, onko hän riskin ottaja vai riskin karttaja. Jos riskinsietokyky kestää 50 %
tappiota, sijoittaja on vahva riskin ottaja. 20 % tappion sieto kuvastaa maltillista riskinottoa ja 5 % tappion sieto vahvaa riskin karttajaa.
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Riskinsietokykyä voi arvioida Kallungin ym. (2011, 32) kirjassaan esittämällä kysymyksellä: ”Minkä verran voin menettää varallisuudestani ilman, että päivittäinen
varojen käyttöni tai yöuneni vaarantuvat?” Isojenkaan arvonlaskujen ei tulisi uhata
päivittäisiä varoja. Riskiä sisältävät kohteet eivät siis saa olla liian suuri osa varallisuudesta.
3.2.4 Sijoitustyyli ja arvot
Riskin lisäksi sijoittajan sijoitustyyli, aktiivinen tai passiivinen, määrittelee sijoitussuunnitelman sisällön (Sijoittaja.fi 2019b). Paasimaan (2019) mukaan aktiivinen sijoittaja pyrkii saamaan markkinoita suurempaa tuottoa ja poimimaan salkkuunsa
keskiarvoa paremmin tuottavat osakkeet. Toisaalta aktiiviseen sijoittamiseen liittyy
suurempi riski virheisiin. Se vaatii myös enemmän aikaa ja osaamista kuin passiivinen tapa sijoittaa. (Sijoittaja.fi 2019b.) Markkinoita tulee seurata ja yhtiöitä tutkia
huolellisesti löytääkseen parhaiten tuottavat sijoitustuotteet. (Paasimaa 2019.)
Sijoittajan arvot näkyvät sijoituskohteiden valinnassa. Korpela (2018) kirjoittaa,
että yhä useammin sijoittajaa kiinnostaa, miten hänen rahansa käytetään ja miten
sijoittamalla voi vaikuttaa maailmaan. Eettinen ja vastuullinen sijoittaminen ovat lisänneet suosiotaan. Eettinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituspäätökset pohjautuvat sijoittajan arvoihin ja hän sulkee salkustaan pois sellaisia aloja, joihin ei
halua sijoittaa. Näitä voivat olla vaikkapa alkoholi-, tupakka-, uhkapeli- tai aseteollisuus. Vastuullinen sijoittamistyyli haluaa lisäksi suosia hyvää tekeviä yrityksiä
sekä vaikuttaa yrityksiin, jotta ne toimisivat vastuullisemmin esimerkiksi ilmasto- ja
ihmisoikeuskysymyksissä.
YK otti vuonna 2006 käyttöön PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment) vastuullisessa sijoittamisessa (Finsif 2019, UNEP 2019). Muun muassa
Morningstar-sivusto luokittelee rahastoja vastuullisuuden perusteella (Hale 2016).
Suomessa on ollut vuodesta 2017 lähtien käytössä rahastojen Joutsenmerkki,
jonka saadakseen sijoitusrahaston on täytettävä kestävää kehitystä edistävät kriteerit (Etelävuori 2017). Joutsenmerkkirahastossa ei voi olla mukana esimerkiksi
ihmisoikeus- tai vakavia ympäristörikoksia tekeviä yrityksiä. Rahaston on myös
vuosittain raportoitava vastuullisuustyönsä tuloksista. (Ympäristömerkintä 2019.)
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Vastuullisella sijoittamisella sijoittajat tavoittelevat tuoton lisäksi ihmisten olojen parantamista ympäri maailmaa sekä hyvää mieltä myös itselleen. Mielenkiintoista on,
että Nordean tekemän vastuullisuustutkimuksen mukaan vastuullinen sijoittaminen
on vuoden 2012 jälkeen tuottanut selvästi markkinoita paremmin (Erkkilä 2017).
3.2.5 Osaaminen ja ajankäyttö
Sijoitussuunnitelman sisältöön vaikuttaa, kuinka paljon sijoittajalla on aikaa, halua
ja osaamista markkinoiden kehityksen seuraamiseen. Oman osaamisen yliarvioiminen on melko tavallista ja sijoitussuunnitelman mukaan toimiminen unohtuu helposti, jos sijoittamisessa tulee onnistumisia, jotka houkuttelevat aiottua suurempaan riskinottoon. Jos markkinoiden seuraamiseen on vain vähän aikaa, on usein
varmempaa hajauttaa laajasti eli sijoittaa esimerkiksi ETF:in tai rahastoihin. (Sijoittaja.fi 2019b.)
Yksi yleisimpiä ja tärkeimpiä sijoittamiseen liittyviä neuvoja on, ettei pidä sijoittaa
kohteeseen, jonka riskejä ja tuottoja ei ymmärrä. Sijoittajan tuleekin pohtia, osaako
hän arvioida eri sijoituskohteiden riskejä, ja toisaalta, haluaako hän seurata salkun
kehitystä ja tehdä sijoituspäätökset itse vai käyttää ulkopuolista varainhoitoa. (Puttonen & Repo 2011, 18; Sijoittaja.fi 2019b.)
3.2.6 Sijoitussuunnitelman malli
Nordnet esittää nettisivuillaan oman ehdotuksensa sijoitussuunnitelman mallista.
Aloittaessaan sijoittamisen niin sijoitusyhtiön kuin yksityisen täytyy tehdä useita
pohdintoja ja päätöksiä sijoittamiseen liittyen. Kuten edellä on käyty läpi, tärkeitä
asioita ovat oman sijoittajaprofiilin ja riskinsietokyvyn tunnistaminen, tavoitteiden
määrittäminen, sijoitushorisontista päättäminen sekä aktivisuus-/passiivisuustason
määrittäminen sijoittamisessa. Pitää myös huomioida hajautus, seurata markkinatilannetta sekä päivittää sijoitussalkkua tarpeen mukaan. (Salonen 2019.)
Jukka Oksaharjun laatimassa esimerkissä (Oksaharju 2019a) sijoitussuunnitelman
sijoittajalle esittämät kysymykset on jaettu seitsemään osa-alueeseen alateemoineen (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Sijoitussuunnitelman laatimista varten sijoittajan tulisi pohtia seuraavia
asioita (Oksaharju 2019a)
Sijoittajaprofiili

Sijoittajan
riskinsietokyky

Tulot ja
osaaminen

Pääoma

Riskinottohalu
ja resurssit

Sijoitustoimin
nan tavoite

Omaisuuslajien
painotus

Persoonallisuus

Sallittu
enimmäistappio

Kuukausitulot ja –
menot

Kertasijoitus vai
jatkuva

Sijoitustietämyk
sen ja –
resurssien taso

Sijoittamisen
tavoite

Sijoitustoiminnan
jakautuminen eri
omaisuuslajeihin

Nettovarallisuus

Ajallinen
sijoitushorisontti

Kuukausisäästöt

Sijoitusvarallisuuden
laatu (tuleva
tarve/ylimääräinen
varallisuus

Riskinottohalun
taso

Salkun arvo

Realisoitavan
kassavirran tarve

Elämäntilanne

Sijoittajan ikä

Sijoitusinstrument
tien osaaminen

Resurssit
seurata
sijoitusten
kehittymistä

Osakesijoitusten
hajautus

Sijoituskokemus

Osinkojen
käyttötarkoitus
Korkosijoitusten
suuntaaminen
Salkun
kansainvälisyys
Rahastosijoitukset
Osakerahastotyypit

Pohtimalla näitä kysymyksiä ja kirjoittamalla niihin vastauksia pääsee jo aika hyvin
selville siitä, mitä sijoittamiselta haluaa ja millaisia riskejä on valmis ottamaan.
Nordnetin sijoitussuunnitelman pohja löytyy kokonaisuudessaan tämän raportin liitteistä (Liite 1).
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4
4.1

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimuksen kuvaus

Tutkimuksessa perehdyttiin sijoitussuunnitelman laatimisen perusteisiin sekä vuosien 2020–2021 markkinassa kiinnostaviin instrumentteihin. Selvitettiin, mitä asioita suunnitelmassa tulee huomioida, miten taloustilanne vaikuttaa siihen sekä laadittiin sijoitussuunnitelma sijoitusyhtiölle. Tutkimuksen tekijä on toinen työn tilanneen sijoitusyhtiön omistajista, joten intressi tutkimuksen tekemiseen on hyvin
omakohtainen.
Tutkimus toteutettiin teoriatietoon perehtyen sekä teemahaastattelujen avulla.
Teoriaosiossa on kuvattu teemahaastattelua tutkimusmuotona. Tutkimuksessa
haastateltiin sijoitusyhtiön omistajia sekä kolmea sijoitusalan asiantuntijaa.
4.2

Toimeksiantaja

Tutkimuksen toimeksiantaja on vuoden 2018 lopulla perustettu sijoitusyhtiö X,
jossa on kaksi osakasta, aviopuolisot. Yhtiö X perustettiin, kun aikaisempi ilmastointikoneita valmistava perheyritys myytiin. Yhtiön X tarkoituksena on sijoittaa perheyhtiön myynnistä saatuja varoja. Tämän vuoksi yhtiölle halutaan laatia ajankohtainen sijoitussuunnitelma, jonka pohjalta sijoittamisessa päästään eteenpäin.
Molemmat yhtiön X omistajat ovat kiinnostuneita sijoittamisesta ja ovat opiskelleet
sitä muutaman vuoden mm. erilaisissa talousvalmennuksissa sekä harjoittelemalla
sijoittamista pienimuotoisesti. Tarkoitus on sijoittaa osittain itse ja osittain sijoitusneuvojien kautta sekä käyttää riippumatonta varallisuusneuvojaa sijoitussuunnitelman laatimisessa ja myöhemmin päivittämisessä.
Tavoitteena on moninkertaistaa sijoitettava varallisuus. Toimeksiantajia kiinnostaa
päivätreidaus ja lyhyeksi myynti laskumarkkinassa. He haluavat sijoittaa perinteisten lisäksi myös uudempiin ja volatiivisempiin sijoituslajeihin. Haasteena on poimia
salkkuun ne instrumentit, joiden oletetaan toimivan vuoden 2020–2021 muuttuvassa markkinatilanteessa ja toisaalta ne, jotka sopivat pidemmän aikavälin sijoittamiseen. Monet merkit viittaavat jopa poikkeuksellisen taantuman olevan tulossa,
mutta talouden kriisit ovat myös mahdollisuuksia, jos osaa hyödyntää tilanteen.
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Yhtiö X ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn sijoituslajiin tai sijoitustuotteita myyvään yritykseen vaan suhtautuu avoimesti erilaisiin sijoituslajeihin ja allokaatioihin.
Yhtiöllä on työn alkaessa jo olemassa joitakin sijoituksia, jotka huomioidaan sijoitussuunnitelmaa laadittaessa.
Toimeksiantajat vastasivat sijoittamiseen ja sen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin
Nordnetin sijoitussuunnitelmapohjan avulla (Liite 1). Nordnetin kyselylomake on
suunnattu osakesijoittajalle, mutta samankaltaisia kysymyksiä liittyy muuhunkin sijoittamiseen. Apuna yhtiön X sijoitussuunnitelman rakentamisessa oli riippumaton
varallisuusneuvoja, joka esitti myös kysymyksiä pohdittavaksi. Seuraavassa käydään läpi kysymyksiä, joita toimeksiantajat pohtivat. Haastattelu toteutettiin keskusteluina toimeksiantajien kesken sekä varallisuusneuvojan kanssa ja kirjattiin
ylös tutkimusta varten.
Sijoittajaprofiili ja sijoitushorisontti
Sijoitettavia varoja ei tarvita arviolta kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Sen jälkeen on tarkoitus jäädä pois työelämästä ja tulla toimeen sijoitusten tuotoilla siten,
että noin puolet tuotoista käytetään edelleen uudelleen sijoittamiseen. Sijoitushorisontti on 30-40 vuotta ja sen jälkeen sijoittaminen jatkuu todennäköisesti seuraavassa sukupolvessa.
Riskinsietokyky
Toimeksiantajat arvioivat, että heillä on melko korkea riskinsietokyky. Sitä on testattu mm. tekemällä vivutettua päivätreidausta. Yöunet eivät ole menneet tappioiden tai tappiolla olevien avonaisten positioiden takia. Sijoitussalkku ollaan valmiita
altistamaan keskimäärin 50 prosentin volatiliteetille. Sijoittamisessa etsitään nopeita (riskisempiä) tuottomahdollisuuksia pitkän ajan sijoitusten rinnalle.
Sijoitettava pääoma ja osaaminen
Sijoituspääoma on kertaluontoinen alkupääoma. Jatkossa sijoitetaan myös aiempien sijoitusten tuottoja. Tällä hetkellä sijoitusvarallisuus ja sen tuotot ovat arkielämään nähden ylimääräistä varallisuutta. Myöhemmin sijoittamisen tuotoilla on tarkoitus ansaita elanto.
Toistaiseksi sijoituskokemusta on melko vähän, mutta toimeksiantaja on muutaman vuoden opiskellut sijoittamisen eri osa-alueita ja opiskelua aiotaan jatkaa.
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Tarkoituksena on hankkia ammattimainen osaamisen taso. Toinen yhtiön X omistajista aikoo kouluttautua alalle ja suorittaa mm. APV 1 ja APV 2 -tutkinnot. Sijoittaminen saattaa olla tulevaisuudessa ansiotyö tai ainakin osa sitä.
Aluksi salkku pidetään melko yksinkertaisena, mutta kun osaaminen lisääntyy, hajautetaan laajemmin erilaisiin sijoitustuotteisiin. Yhtiön sijoitukset halutaan tuntea
itse ja tietää, missä ne ovat kulloinkin menossa, miten ne käyttäytyvät ja minkälaisia tulevaisuudennäkymiä niillä on. Tähän mennessä on tutustuttu asuntosijoittamiseen, raaka-ainesijoittamiseen, kryptovaluuttoihin sekä jonkin verran johdannaisiin ja osakesijoittamiseen. Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa myös.
Sijoittamisen tavoitteet
Sijoittamisen tavoitteena on säilyttää ja kasvattaa yhtiön varallisuutta varautuen
riskeihin, joita näköpiirissä on. Monet indikaattorit näyttävät, että talouteen on tulossa laskusuhdanne. Osakekurssien ja asuntojen hintojen pudotessa on tarkoitus
olla ostokannalla, joten osa rahoista pidetään likvidissä muodossa. Toisaalta käteinen halutaan suojata pankkikriisin varalta, joten se hajautetaan useammalle tilille
ja eri instrumentteihin.
Vuotuinen tuottotavoite kolmelle ensimmäiselle vuodelle on vähintään 10 prosenttia/vuosi ja sen jälkeen vähintään 15 prosenttia/vuosi. Osa sijoituksista tulee toteuttamaan aktiivista sijoitusstrategiaa isomman riskin tuotteilla. Omistajien pitkän
tähtäimen tavoitteena on kymmenkertaistaa sijoituspääoma ja saavuttaa taloudellinen vapaus. Tavoitteena on myös verojen kannalta kustannustehokas sijoitustoiminta sekä aikanaan yhtiön sukupolvenvaihdoksen tekeminen järkevästi ja verotehokkaasti.
Aktiivinen/passiivinen sijoittaminen
Toimeksiantajaa kiinnostavat sekä aktiivinen että passiivinen sijoittaminen. Aktiivista sijoittamista tehdään treidaamalla Saxon alustalla muun muassa kulta-dollarivaluuttaparilla. Jos kurssit lähtevät syöksyyn, tarkoitus on tehdä aktiivisesti shortausta, mikä vaatii markkinoiden erittäin tarkkaa seurantaa. Passiiviseksi sijoittamiseksi voidaan laskea asuntosijoittaminen sekä arvometallit. Joukkolainat ja
osakkeet vaativat jonkinasteista seurantaa riippuen taloustilanteiden muutoksista.
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Itse tekeminen/sijoitusneuvonnan käyttäminen
Tässäkin valitaan sekä että. Asiantuntija-apua ja sijoituspalveluja käytetään itsenäisen sijoittamisen lisäksi. Osa sijoitustuotteista ostetaan sijoituspalveluja myyviltä yhtiöiltä, esimerkiksi Alexandriasta tai pankeista ja osa itse arvo-osuustilin tai
erilaisten verkkoalustojen kautta, esimerkiksi Saxosta, Nordnetista ja kryptovaluutta-alustoilta. Fyysisen kullan sijoittamisessa käytetään useampia varastointipaikkoja, muun muassa yksityistä holvia pankin lisäksi. Pankissa säilytetään mahdollisimman vähän varallisuutta. Tällä varaudutaan systeemikriisiin.
4.3

Asiantuntijahaastattelut

Sijoitussuunnitelman laatimista varten haastateltiin toimeksiantajan lisäksi kolmea
sijoitusalalla toimivaa asiantuntijaa syys-lokakuussa 2019. Haastattelut toteutettiin
hieman eri tavoin henkilöstä riippuen. Yksi haastateltavista asuu ja työskentelee
suurimman osan ajasta Oslossa. Koska tapaaminen opinnäytetyön aikataulun
puitteissa osoittautui haastavaksi, haastattelu toteutettiin sähköpostitse. Muut
kaksi haastattelua tehtiin kasvokkain, yksi huoltoaseman rauhallisessa nurkkauksessa ja toinen haastattelijan työpaikalla hänen omassa työhuoneessaan. Suulliset haastattelut äänitettiin ja litteroitiin myöhemmin kirjalliseen muotoon. Yhteensä
haastatteluja oli kolme kappaletta.
Haastateltaville lähetettiin kysymykset etukäteen perehdyttäväksi. He kokivat kysymykset melko laajoiksi. Ensimmäinen haastattelu kesti 54 minuuttia. Toinen haastattelu kesti viitisen minuuttia pidempään. Haastattelujen aluksi haastateltavilta kysyttiin ja saatiin lupa äänittää haastattelu litterointia ja analysointia varten. Sähköpostitse tehtyä haastattelua tarkennettiin muutamalla kirjallisella lisäkysymyksellä.
Haastateltaville kerrottiin, että aineistoa käytetään työssä anonyymisti.
Haastattelujen teemat ja kysymykset
Asiantuntijoille tehtävät kysymykset oli jaettu viiteen eri teemaan. Jokaiseen teemaan sisältyi 4-11 kysymystä. Haastateltavilla oli keskenään erilaisia työnkuvia ja
osaamisalueita sijoitusalalta, joten haastattelun suunta ja sisältö määräytyivät osittain sen perusteella mitä haastateltavan kokemukseen ja tietotaitoon kuului.
Haastattelun aikana keskustelu liikkui vapaasti aiheiden ympärillä ja kysymyksiä
vietiin tarvittaessa pidemmälle tarkentavilla lisäkysymyksillä. Lisäkysymyksiä nousi
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erityisesti ’sijoitusasiakkuuden hoitaminen’ –teemasta viime vuosien merkittäviin
lakimuutoksiin ja niiden vaikutuksiin liittyen. Finanssialan lakimuutokset nousivatkin yhdeksi aiheeksi, joka soveltuisi jatkotutkimuksen kohteeksi.
Seuraavassa on listattuna haastatteluteemat. Tarkemmat kysymykset löytyvät liitteestä 2.
1. Taustatiedot, kokemus ja tavoitteet
2. Sijoitusasiakkuuden hoitaminen
3. Sijoitussuunnitelma
4. Sijoitussalkun suojaus ja hajautus
5. Sijoitusnäkymät lähitulevaisuudessa
Haastateltavat
Haastateltavat toimivat erilaisissa sijoitusalan tehtävissä.
Taulukko 2. Tutkimukseen haastateltujen asiantuntijoiden taustatiedot
Ammatti

Koulutus

Kokemus

Haastateltava 1

Riippumaton
varallisuusneuvoja

- Filosofian kandidaatti,
kauppatieteiden yo, Åbo Academy,
- APV1 ja APV2,
- Yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto

- Sijoittanut henkilökohtaisesti 20 v.
- Alalla töissä sijoitusneuvojana ja
yksityispankkiirina 18 v.
- Akta Asa 2000-2001
- Veritas Oy 2001-2007
- Aktia 2008-2011
- FIM-pankki 2012-2015
- Taaleri 2015-2018
- Riippumatonta
varallisuussuunnittelua tarjoavan
oman yhtiön perustaminen 2018

Tavoitteet
- Saada paljon hyviä, tyytyväisiä
asiakkaita, joille tarjota riippumattoman
sijoitus- ja varallisuuskonsultoinnin
ilosanomaa
- Missioni on, että ei tarvitse myydä
tiettyä tuotetta, kuten varainhoitotalossa
ja sisäinen motivaationi pystyä aidosti
auttamaan ihmisiä tekemään hyviä
valintoja
- Yhtiön suhteen tavoitteena on ainakin 10
hengen yritys, joka toimii useammalla
paikkakunnalla

Haastateltava 2

Sijoitusneuvoja

- Tekstiili-insinööri, rahoitus- ja
vakuutusalan ammattitutkinto
- APV1 ja APV2
- 15-30 verkkokoulutustenttiä
vuosittain

- Sijoittanut koko ikänsä
- Pankkiiriliike Alexandria, 7 vuotta
sijoitusneuvojana

- Sijoittajana tavoitteena saavuttaa
turvattu oma talous

Haastateltava 3

Arvopaperivälittäjä

- Kauppatieteiden maisteri, Vaasan
yliopisto
- APV1:tä ja APV2:ta vastaavat
tutkinnot Lontoossa 2008
- APV1 ja APV2 –tutkinnot Suomessa
2016-2017

- 2007 Back Office –asiantuntija,
Suomen Pankki, Helsinki
- 2007-2008 EQuity Derivates
Trading, Commerzbank AG,
Frankfurt am Main
- 2008-2009 Equity Derivatives Sales,
Societé Générale, Lontoo
- 2010-2012 arvopaperivälittäjä,
myyntijohtaja, Liqvinet Oy, Helsinki
- 2013-2017 Retail sales /
Institutional sales manager, Saxo
Bank, Kööpenhamina
- 2017-2018 Myyntijohtaja,
Investium Oy, Helsinki
- 2018 à Arvopaperivälittäjä,
MinterMarket, Oslo

- Kehittyä mahdollisimman paljon työssä
joka päivä
- Luoda pitkäaikaisia ja menestyneitä
asiakassuhteita
- Palvella asiakkaita mahdollisimman
hyvin ja saavuttaa itse sekä heidän
kanssaan markkinoita parempaa tuottoa
- Rakentaa nykyisestä yrityksestämme
mahdollisimman hyvin menestyvä yritys

Haastateltavien taustatietoja kartoitettiin tutkimusta varten (Taulukko 2). Niissä tulee esiin jokaisen henkilökohtainen kokemus sekä tietyt sijoitustuotteet, jotka he
tuntevat parhaiten ja joiden kanssa he työskentelevät. Tämä variaatio tuo tutkimukseen syvyyttä ja erilaisia näkökulmia.
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4.4

Tutkimuksen tulokset

4.4.1 Sijoitusasiakkuuden hoitaminen
Sijoitussuunnitelman laatiminen
Haastateltava 1:n työssä riippumattomana varallisuusneuvojana sijoitussuunnitelman laatiminen on kulmakivi, josta lähdetään liikkeelle ja johon asiakkaan koko
prosessia peilataan. Sen sijaan haastateltava 2:n edustamassa isossa varainhoitotalossa ei tehdä varsinaisia sijoitussuunnitelmia vaan salkkuanalyysejä, joissa kartoitetaan asiakkaan sijoitusvarallisuutta kokonaisuutena ja annetaan suosituksia,
miten jatkaa sijoittamisessa eteenpäin. Ensisijaisesti myydään talon omia sijoitustuotteita, mutta jos asiakkaalla on lisäksi esim. sijoitusasuntoja, ne huomioidaan
salkkuanalyysissa, totesi haastateltava 2. Haastateltava 3 kertoi, että on tehnyt
asiakkaille sijoitussuunnitelmia useina aiempina vuosina sekä tekee niitä tällä hetkellä räätälöidysti ja erillisestä sopimuksesta.
Asiakkaan riskinsietokyvyn määrittely
Tutkimushaastattelujen perusteella asiantuntijat käyttävät asiakkaan riskinsietokyvyn selvittämiseen vaihdellen keskustelua, kysymyspatteristoa ja kirjallista kyselylomaketta. Moni asiakas sanoo, ettei itse ole miettinyt koskaan esimerkiksi maksimitappiota, jonka sietäisi sijoitukselleen. Riskinsietokyky määrittelee, mitä instrumentteja sijoitussuunnitelmassa voidaan ottaa käyttöön.
Haastateltava 2 toteaa, että asiakkaan riskinsietokyvyn määrittely on todella tärkeää ja sitä kartoitetaan monelta suunnalta. Hän kertoo noudattaneensa tapaa,
jolla yhteistyö aloitetaan matalalla riskillä ja vasta myöhemmissä vaiheissa, kun
runko on kunnossa, harkitaan korkean tai erittäin korkean riskin tuotteita. Asiakkaan tietotaito sijoittamisesta, ymmärrys sijoitustuotteista sekä kyky analysoida riskiä ovat erittäin tärkeitä. Tätä kartoitetaan erilaisilla kyselyillä ja tapaamisisissa.
Laki edellyttää riskinsietokyvyn lisäksi selvittämään asiakkaan sijoituskokemusta ja
–osaamista. Asiakkaalta kysytään muun muassa, kuinka pitkään hän on sijoittanut, kuinka suuria summia ja minkä tyyppisiin sijoitustuotteisiin. Kaikki kolme haastateltavaa kertovat, että asiakkaalle ei saa suositella sellaista tuotetta, joka ei ole
hänelle tuttu, vaan ensin pitää selvittää, että asiakas ymmärtää kyseisen tuotteen
toimintaperiaatteet.
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Haastateltavan 2 mukaan heidän asiakassopimuksensa on poikkeuksellisen laaja.
Tällä hetkellä se on seitsemän sivun mittainen kyselylomake. Vasta tämän täyttämisen jälkeen voidaan aloittaa yhteistyö asiakkaan kanssa ja ylipäätään suositella
sijoitustuotteita. Myös haastateltavan 3 mukaan ”asiakkaan taustat, taloudellinen
asema, sijoituskokemus ja –tietämys sekä sijoitushistoria, riskinsietokyky ja –halukkuus, tavoitteet sekä sijoitushorisontti kartoitetaan aina ennen uuden asiakassuhteen aloittamista.” Kartoittamiseen käytetään haastateltava 3:n yrityksessä soveltuvuusarviota eli Suitability Testia. Myös tilinavaushakemuslomakkeessa on
asiakkaan osaamista kartoittavia kysymyksiä. Netissä toimivalla alustalla lomakkeet tallennetaan CRM-järjestelmään sekä paperiversiot arkistoidaan.
Lakimuutosten vaikutukset sijoitusneuvojan työhön sekä asiakkaaseen
Kaikki haastateltavat totesivat, että viime vuosien lakimuutokset ovat vaikuttaneet
sijoitusneuvojan työhön paljon. Kartoituksen ja seurannan määrää on täytynyt lisätä. Yksi haastateltavista sanoikin, että välillä tuntuu, että tarvittaisiin lisää assistentteja. Esimerkiksi aiemmin kaksisivuinen asiakassopimus on nyt seitsemänsivuinen. Tämä kuvastaa työn määrän lisääntymistä. Haastateltava 2 totesi, että on
menty ääripäästä toiseen ja sijoitusneuvonta on tehty jopa turhan työlääksi.
Muutokset vaikuttavat myös sijoittajaan. Vaikka kokonaisuus hakee sijoittajan
etua, niin toisaalta sijoittajalla on enemmän rajoituksia aloittaa sijoittaminen. Asiakas ei välttämättä voi sijoittaa johonkin haluamaansa tuotteeseen, ennen kuin on
selvitetty, soveltuuko hän sijoittamaan siihen. Soveltuvuuteen vaikuttavat salkun
aiempi sisältö, painotukset, asiakkaan kokemus ja osaaminen. Esimerkiksi haastateltava 2:n edustamassa varainhoitotalossa määritellään tiukasti, paljonko salkun
kokonaispainosta voi sijoittaa tiettyyn kategoriaan, ja jos asiakkaan toivoma uusi
sijoitus ylittää tuon kategorian suositeltavan kokonaisosuuden, niin sijoitusta ei
voida merkitä. ”Jos muu sijoitusvarallisuus olisi vaikka 10 000 ja asiakas haluaisi
tehdä 5000 euron merkinnän ja tuon merkinnän suositus olisi, että se saisi näytellä
vain 15 % sijoitusvarallisuudesta, niin silloin hänen sijoitusvarallisuutensa ei riitä
siihen merkintään.”
Haastateltava 3 kertoi myös, että lakimuutokset ovat lisänneet valtavasti byrokratian ja paperityön määrää. Koska uudistus on kokonaisvaltainen, se vaikuttaa mo-
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nella eri tavalla. Vaikka on ajateltu asiakkaan etua, toteutus ei haastateltavan mukaan vastaa tarkoitusta. Piensijoittajan tulee olemaan entistä vaikeampaa saada
pankeilta ja sijoitusneuvojilta palvelua, koska se ei ole enää kannattavaa. Haastateltava 3 oli jopa sitä mieltä, että ”uudistukset ajavat sijoitusneuvojat myymään
jopa entistäkin enemmän heille itselleen/edustamalleen yritykselle eniten taloudellista hyötyä tuottavia tuotteita, vaikka tämä ei varmastikaan ollut uudistusten tavoite.”
Myös haastateltava 1 arvioi, että kun byrokratia kasvaa ja varainhoitajien velvoitteita lisätään, voi tavallisen yksityishenkilön, jolla ei ole isoja summia sijoitettavaksi, olla jatkossa vaikeampaa saada neuvontaa, ”koska riskit kasvavat, kun velvoitteet kasvavat, jolloin pitää saada katetta palvelusta.” Lisäksi sijoittajien tulee todennäköisesti opiskella etukäteen enemmän sijoittamista, että he ylipäätään saavat sijoittaa. Tässä on tietenkin hyvää se, että asiakkaiden osaamistaso kasvaa.
Huonoa voi olla se, että jos asiakkaalla ei ole riittävää tietotasoa, sijoituspalveluyrityksen tulee varoittaa häntä eikä asiakkaalle saa antaa sijoitusneuvontaa tuotteissa, joihin varoitus liittyy. Kuitenkin asiakas voi itse omalla riskillä sijoittaa esimerkiksi verkkoalustalla, jolloin riskit usein kasvavat.
Sijoitusyhtiö vs. yksityishenkilö asiakkaana
Haastatteluissa tuli esiin, että sijoitusyhtiö ei juurikaan eroa yksityishenkilöstä asiakkaana. Sijoitusyhtiöt ovat tavallisesti pieniä 1-3 henkilön yrityksiä, jotka ovat
usein perheyhtiöitä. Asiakaskartoitus tehdään kuten yksityisasiakkaallekin. Eroa
on lähinnä verotuksessa, joka on yhtiölle yleensä edullisempi.
Enemmän on merkitystä sijoittajien kategorisoinnilla ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin (määritelty tarkemmin teoriaosiossa). Ei-ammattimaisiin sijoittajiin, joita haastateltavien asiakkaat ovat joko kokonaan tai suurelta osin, pätevät
samat suositusperiaatteet, olivatpa ne sitten yksityisiä sijoittajia tai yhtiöitä.
Yhteydenpito asiakkaaseen
Yhteydenpito asiakkaaseen hoidetaan tavallisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
Markkinatilanteen muutos indikoi aina yhteydenottoa ja se voi liittyä sijoitustuotteen hinnan tai talouden tulevaisuuden näkymien muuttumiseen. Jos asiakkaita on
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paljon, markkinatilanteen muutoksesta tulee lähettää mahdollisimman pian massasähköpostia, sillä yksilöllisen palvelun antaminen nopeasti voi olla mahdotonta.
Jos varainhoitajalla on täyden valtakirjan asiainhoito, asiakkaalta ei tarvitse kysellä
muutostilanteessa esimerkiksi myydäänkö, vaan varainhoitaja tekee itse sijoituksiin liittyvät päätökset silloin kun näkee, että tilanteeseen tulee reagoida.
Mifid II vaatii, että asiakkaan soveltuvuutta tarkastellaan vuosittain. Käytännössä
asiakkaan kanssa sovitaan, kuinka usein hän haluaa tapaamisen tai raportin, kerran vuodessa vai esimerkiksi kerran kuukaudessa. Haastateltavat olivat tottuneet
pitämään asiakkaisiin melko tiiviisti yhteyttä. Raportoinnissa huomioidaan myös sijoitussuunnitelma ja markkinatilanne, sanoi haastateltava 3. Hän kertoi olevansa
asiakkaidensa kansa yhteydessä yleensä 14 päivän – 3 kuukauden välein, mutta
monien asiakkaiden kanssa jopa päivittäin. Määräaikaisten tuotteiden suhteen tapaaminen sovitaan usein edellisessä palaverissa esimerkiksi tuotteen seuraavan
tarkastelupäivän tienoille. Haastateltava 2 kertoi, että asiakkailla on aina sama
neuvonantaja, joten asiakkaiden kanssa tullaan tutuiksi ja tapaamisista sovitaan
hyvin vapaamuotoisesti sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelulla tarpeen mukaan.
Sama ajatus välittyi myös muista haastateltavista; tapaamiset sovitaan joustavasti
ja tarpeen mukaan. Varainhoitotalossa käytetään lisäksi seurantajärjestelmää,
josta asiakas ponnahtaa kontaktoitaviin haluttuna ajankohtana.
Tapaamisen tiheys riippuu täysin asiakasyhteistyön luonteesta. Toiset asiakkaat
merkkaavat tuotteita tai tekevät muutoksia usein ja heitä tavataan tasaisen säännöllisesti esimerkiksi muutaman viikon välein. Henkilökohtaisen palvelun määrä
riippuu myös salkun suuruudesta. Monilla varainhoitajilla on Private Banking –palvelu, joka hoitaa isompia sijoitusasiakkaita. Tämän palvelun saamiseksi sijoitussalkun tulee olla minimissään esimerkiksi 100 000 - 500 000 euroa. Haastateltava 1
totesikin, että jos asiakkaalla on kymppitonnin salkku, varainhoitajalla ei ole pidemmän päälle resursseja henkilökohtaiseen palveluun.
Tapaamisissa varainhoitajan kanssa kerrataan ja käydään läpi, mitä muutoksia
salkussa on viime käynnin jälkeen tehty ja miksi. Ainakin ammattitaitoisen pankkiirin tulisi tehdä näin, mainitsee haastateltava 1. Sopimuksia voi olla asiakkaan
kanssa kahdenlaisia; sijoitusneuvontaan perustuvia eli konsultatiivisia sopimuksia
sekä täyden palvelun sopimuksia, jolloin yksittäiset sijoituspäätökset toteutetaan
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ilman erillistä kyselyä. Tällöin asiakas on antanut sopimusta tehtäessä suostumuksensa siihen, että varainhoitaja tekee salkkua koskevat päätökset itsenäisesti.
Salkkuraportit ovat nykyään nähtävissä reaaliaikaisesti netissä jokaisena pankkipäivänä. Tämän vuoksi kirjallisia raportteja ei välttämättä lähetetä asiakkaille kuin
erillisestä sopimuksesta. Varainhoitotalo tosin lähettää paperiraportin automaattisesti kerran vuodessa kaikille asiakkaille kotiin. Lisäksi salkkupalvelun käyttöönottoa opastetaan asiakkaille. Salkkupalvelu on asiakkaalle parempi, koska se näkyy
joka päivä reaaliaikaisena, kun taas postissa tuleva paperiraportti on jo saapuessaan pari-kolme päivää vanha.
4.4.2 Sijoitussuunnitelma
Sijoitussuunnitelman laatiminen
Haastateltava 1 totesi, että sijoitussuunnitelman laatimisessa on tärkeää, että sijoittaja ymmärtää omaan riskinsietoon, tuottotavoitteisiin, mahdollisiin kassavirtatavoitteisiin ja likviditeettitavoitteisiin peilaten, miksi hän sijoittaa niin kuin sijoittaa.
Haastateltava 2 mainitsi tärkeäksi yleismaailmantaloudellisen tilan ja että sijoitussalkun ’isot palikat’ ovat mukana salkussa. Tulee miettiä, paljonko sijoituksia kulloinkin on korkopuolella, paljonko kiinteistöpuolella ja paljonko reaalipuolella, ja
että erilaisissa maailman talouden tilanteissa salkussa on aina ns. kategorinen veturi. Aikahajautus, riskiluokkahajautus sekä turvatasot ovat tärkeitä. Haastateltava
3 nosti tärkeimmäksi asiaksi sovitun suunnitelman noudattamisen. Suunnitelmassa huomioitavia asioita ovat hänen mukaansa asiakkaan omat tavoitteet,
tuotto-odotus, sijoitushorisontti, riskinsietokyky ja –halukkuus sekä aiempi kokemus suunnitelmassa mukana olevista tuotteista.
Sijoitussuunnitelma tukee sijoitustoimintaa, kun sitä sitoutuu toteuttamaan. Kun tilanne markkinoilla muuttuu, esimerkiksi osakkeet tippuvat, palataan suunnitelmaan ja katsotaan, mikä on osakkeiden rooli salkussa ja onko tilanne muuttunut.
Jos on, on ehkä tarvetta päivittää sijoitussuunnitelmaa ja salkun sisältöä. Monesti
kyseessä voi kuitenkin olla vain tilapäinen notkahdus markkinoilla, jolloin ei välttämättä ole tarvetta reagoida markkinakohinaan, totesi haastateltava 1. Sijoitussuunnitelma kokonaisuutena auttaa hahmottamaan näitä tilanteita ja pysymään oikeassa suunnassa.
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Sijoitussuunnitelman tarkistaminen ja päivittäminen
Ennen jokaista sijoituspäätöstä tulisi tarkistaa, että talouden iso kuva on kunnossa
suhteessa salkkuun, sanoi haastateltava 2. Nyt esimerkiksi olemme taloudessa
poikkeavassa tilanteessa, kun osakemarkkinat ovat heiluneet merkityksellisesti ja
korot ovat miinuksella. Vuoden takaiseenkin on tapahtunut muutoksia. Kun korkoja
ei ole ja valtion lainat ovat miinuksella, ei korkotuotteisiin kannata sijoittaa. Varainhoitotalon reaalivaihtoehto ovat kiinteistörahastot ja niissä fokuksena toimistot ja
hoivatilat. Haastateltava 1 totesi, että jos esimerkiksi korkotilanne muuttuu siten,
että täytyy miettiä, kannattaako korkotuotteita pitää salkussa, niin ennen yksittäistä
muutosta kannattaa päivittää kokonaissuunnitelma, ettei käy niin, että varallisuus
pakkautuu johonkin tiettyyn kategoriaan.
Sijoittajan oman elämäntilanteen muutokset vaikuttavat myös sijoitussuunnitelmaan, totesi haastateltava 1. Aletaanko sijoitussalkkua tarvita jossain vaiheessa
elämiseen tai alkaako sijoittamiseen tulla säännöllisesti lisärahaa? Uudelle, tulevalle rahalle tarvitaan lisäsuunnitelma. Päivityksen tarve tulee joka tapauksessa
tarkistaa kerran vuodessa. Sijoitussuunnitelma on myös riskinhallintatyökalu ja sen
tarkoituksena on pitää salkku tasapainossa. Haastateltava 1:n mukaan ”sijoittajilla
on tapana innostua jostain jutusta ja voi helposti käydä, että salkku vääristyy niin,
että uuden, innostavan jutun paino kasvaa liian suureksi, jolloin riskit kasvavat ja
sijoittaja ei välttämättä huomaa sitä itse, ellei hänellä ole tällaista ennalta tehtyä
työkalua apua, mihin peilata salkkua aika ajoin.” Sijoittajaa vievät mentaalisesti ahneus ja pelko, joten sijoitussuunnitelma on työkalu rajoittamaan niiden vaikutusta.
Online-kaupankäyntialustalla toimivan haastateltava 3:n mukaan sijoitussuunnitelmaa tulisi päivittää mielellään vähintään kuukausittain. Asiaan vaikuttavat tietysti
sijoitushorisontti sekä käytettävät sijoitustuotteet. Suunnitelmaa päivitetään aina
kun markkinatilanne tai –näkymät muuttuvat tai muuten ennalta sovitusti. Suunnitelman päivittämiseksi hän mainitsi, että tulisi seurata kotimaisia sekä kansainvälisiä (Bloomberg, Reuters) uutiskanavia ja sivustoja sekä tärkeimpiä makrolukuja ja
päätöksiä maailmalta, kuten työllisyysaste ja inflaatio sekä keskuspankkien korkopäätökset ja -näkymät.
Oman sijoitussuunnitelman toteutumista on tärkeää seurata. Haastateltava 1 toi
esiin, että täytyy muistaa, että suunnitelma tehdään usein lähtökohtaisesti pitkälle
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tähtäimelle, eikä tiedetä, miten markkina elää esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana. ”Jos meillä vaikka kahden vuoden kohdalla on osa niistä arvopapereista tai omaisuusluokista, mihin ollaan sijoitettu, tulleet alas markkinoiden seurauksena, niin se ei välttämättä tarkoita vielä sitä, että suunnitelma on epäonnistunut, koska iso kuva voi olla edelleen sama, mutta lyhyen tähtäimen ajoitus markkinoilla on osunut ehkä siihen alkuun.” Ei siis pidä antaa hetkellisille heilahduksille
liian suurta painoarvoa ja tehdä turhan nopeasti päätelmiä, että esimerkiksi osaketai kiinteistömarkkina on tullut alas. Normaali, pieni heilunta kuuluu markkinan henkeen, eikä välttämättä ole vielä oleellinen muutos markkinassa.
Sijoittamiseen ja sijoitussuunnitelmaan liittyviä talouden indikaattoreita on paljon ja
haastateltava 3 totesi, että tärkeämpää kuin yksittäiset indikaattorit, on seurata talouden kokonaisuutta. Jos kokonaisuudessa on tullut oleellisia muutoksia, voi olla
tarpeen päivittää myös suunnitelmaa. Haastateltava 2 mainitsi myös, että indikaattoreita on paljon ja heidän talossaan tulee kolmen viikon välein 20-sivuinen sijoitusanalyysi, josta poimitaan asiakkaasta riippuen 4-6 tärkeintä, joita peilataan asiakkaan salkkuun. Analyysi tulee kaikille neuvonantajille ja haastateltava 2 koki,
että se on hyvä työkalu, sillä se päivittää maailman talouden kasvuluvut, ostopäällikköindeksit, korkotasot jne. FEDin päätökset eli Amerikan ohjauskorko on ollut
maailman korkotason ohjuri, mutta siinäkin on eletty poikkeuksellisia aikoja, kun
korkoa ensin nostettiin vuosi-puolitoista ja syksyllä 2019 laskettiin takaisin. Muut
maailman ohjauskorot eivät ehtineet vielä edes nousta perässä.
Salkun sisältö vaikuttaa myös siihen, mitä indikaattoreita seurataan ja mitkä muutokset vaikuttavat. Osakesalkussa on paljon mittareita ja salkun arvostus voidaan
katsoa yksinkertaisilla mittareilla, P/E (osakkeen hinta/osakekohtainen tulos), P/B
(markkina-arvo/oma pääoma), osinkotuotto ja PEG (P/E/osakekohtainen kasvuprosentti) parhaimpina. Peilaamalla näitä historiallisiin keskiarvoihin, saadaan tuntuma, missä salkun arvostustaso kulkee suhteessa markkinaan. Suunnitelmaan
voidaan määritellä esimerkiksi mittareiden raja-arvoja, joiden sisällä salkussa olevien osakkeiden halutaan pysyvän. Laajasti hajautetussa salkussa tulee silti muistaa, että eri arvopaperit ja eri omaisuuslajit toimivat eri aikoina eri tavoin ja siksi eri
yhtiöiden lukuja ei aina voi verrata suoraan toisiinsa vaan kokonaisuus ratkaisee.
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Raportointi
Valtaosa sijoittajista ei haastateltava 1:n mukaan ylläpidä raportointia sijoituksistaan. Poikkeuksia ovat hänen havaintojensa mukaan tietyt sijoittajatyypit, erityisesti diplomi-insinöörit, jotka pitävät usein Excel-taulukkoa sijoituksistaan. Yllättävän paljon on kuitenkin heitä, joilla on miljoonia euroja rahaa, mutta jotka eivät
tiedä, missä ne ovat. Haastateltava 1 arveli, että kenties he luottavat pankkiireihin
ja ostavat sitä, mitä ehdotetaan, mutta eivät loppujen lopuksi tiedä, mihin ovat sijoittaneet. Sijoittajilla on Suomessa melko vähän osaamista, siksi he kenties käyttävät paljon varainhoitotaloja, totesi hän.
Haastateltava 2 kertoi, että kaikenlaisia asiakkaita löytyy. Joku seuraa päivittäin
esimerkiksi yleistä osakemarkkinakehitystä, toiselle riittävät seurantapalaverit tai
vuosiraportit. Suurimmalla osalla sijoittaminen ei kuitenkaan ole prioriteettilistalla
kovin korkealla esimerkiksi kiireisen yrittäjäarjen takia. Asiakkaat ovat tyytyväisiä
siihen, että tavataan aktiivisesti ja säännöllisesti, jotta heidän on tietyin väliajoin
keskityttävä aiheeseen. Tapaamisista hän sanoi: ”Oma tavoite on, että mieluummin vähän liian usein kuin liian harvoin, että asiakkaalla olisi tieto siitä, mitä hänen
sijoitussalkussaan tapahtuu ja milloin pitää tehdä toimenpiteitä. Uskon, että kun
palvelu on katoava luonnonvara, se on hyvä ja vaikka asiakas todella ei tekisi mitään muutoksia, niin hän ainakin tietää, että nyt tämä menee näin ja seuraavan
kerran näitä katsotaan näin.”
Salkun raportointi näkyy nykyään netissä, josta asiakas voi käydä tarkistamassa
sen, milloin haluaa. Tai sijoitusneuvoja voi toimittaa sen asiakkaalle ja käydä sitä
myös asiakkaan kanssa läpi. Näin haastateltavien mukaan tapahtuukin. Monella
on käytännön ongelma, että ei osaa kirjautua järjestelmään tai ei muista salasanoja. Tietoa on paljon saatavilla, mutta asiakkaat eivät välttämättä osaa lukea raportteja, eivätkä ymmärrä, mitä eri termeillä tarkoitetaan. Yhteyshenkilön tai pankkiirin tulisi haastateltava 1:n mukaan käydä raporttia läpi asiakkaan kanssa niin
kauan, että asiakas ymmärtää sen sisällön. Kun asiakas oppii lukemaan raporttia
itse, se vähentää myöhemmin myös pankkiirin työaikaa.
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4.4.3 Sijoitussalkun suojaus ja hajautus
Salkun suojaus talouden eri sykleissä
Salkun suojaus lähtee jo sijoitussuunnitelmasta ja sen strategiasta. Salkussa on
osa suojaavia ja osa riskipitoisia instrumentteja, sanoi haastateltava 1. Haastateltava 2 totesi, että sijoituksien jakaminen eri omaisuusluokkiin itsessään jo suojaa
salkkua, sillä yleensä käy niin, että jos joku sakkaa, niin toinen nousee. Suojausmekanismeja on myös erilaisia, esimerkiksi johdannaisia. Strategialla tarkoitetaan,
että on mietitty etukäteen, mitä tehdään, kun salkun arvo alkaa laskea; miten riskit
on hajautettu, milloin otetaan käyttöön stoppareita ja milloin johdannaissuojia. Tosin tässä tulee vastaan osaaminen. Hyvin harva haastateltava 1:n asiakkaista oli
käyttänyt suojauksia. Asiakkaalle pitää usein ehdottaa salkun suojausta. Juridisesti hankalaa on se, että jos asiakas ei ole käyttänyt johdannaista eikä ymmärrä
sitä, ei sitä myöskään saa suositella hänelle.
Haastateltava 3 oli sitä mieltä, että valitettavan harvat suojaavat salkkuaan, vaikka
se olisi erittäin järkevää. Sopivia tuotteita (esim. futuurit, optiot, CFD-sopimukset)
löytyy useilta palvelun tarjoajilta, mutta tämä lienee hänen mukaansa edelleen
pankkien intressien vastaista. Lisäksi ”itse suojauksessa täytyy tietysti huomioida
oikea ajankohta sekä suojan rakentaminen ja ylläpito suunnitelman mukaisesti.”
Salkkua suojataan kaikkien haastateltavien mukaan hajauttamalla eli valitsemalla
salkkuun useita omaisuuslajeja. Hajautuksen merkitys nostetaan esiin myös teoriaosuudessa. Omaisuuslajien määrä riippuu kokonaissijoitusvarallisuudesta. Siihen suhteutettuna mietitään, mikä on järkevä määrä palikoita, sanoi haastateltava
2. ”Miljoonan euron salkku, kymmenen palikkaa minimissään, jotain sellaista. Ei
niin, että kaikki menee yhtä aikaa markkinaan, vaan että siellä olisi myöskin aikahajautusta. Ja sitten tietysti, että olisi vielä kiinteistö-, korko- ja osakepuoli.”
Haastateltava 2 totesi esimerkkinä, että hän on omassa salkussaan hajauttanut sijoitukset 30 000 – 50 000 euron kokoisiin ’paloihin’. Toisaalta jotkut eivät sijoita
alle 100 000 euron osuuksiin. ”Olen vähän sitä mieltä, että semmoinen 5 000 - 10
000 euroa, vaikka tekisi mitä, niin siitä ei merkittävästi taloudellista hyötyä ole.
Siitä kokonaissijoitusvarallisuudesta, että ne palaset olisi sillain 10 - 20 kappaletta
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ja maksimissaan 20 pinnaa varallisuudesta yksi palikka.” Hän korostaa varmistamaan, ettei saman toimialan yrityksiin tule liian suurta riskiä. Esimerkiksi pankkitoimiala on laskenut jo 25 prosenttia.
Haastateltava 1 suositteli vähintään 2-3 omaisuuslajia, ja ideaali hajautuksen kannalta olisi 4-5 omaisuuslajia. Suurempi hajautus syö tuottopotentiaalia. ”Sitten jos
puhutaan omaisuuslajien sisällä, etenkin jos puhutaan arvopapereista, sanoisin,
että 10 vähintään; 10-15 osaketta, 10-15 joukkovelkakirjalainaa jne. nyrkkisääntönä. Mutta ei ole yhtä oikeaa, sillä se riippuu strategiasta. Ja kun työni on luoda
niitä räätälöityjä strategioita, niin siellä voi olla mitä vaan, kun se räätälöidään.” Sijoitettava pääoma tietenkin vaikuttaa, sillä esimerkiksi monessa joukkovelkakirjalainassa on 100 000 euron minimi yhteen joukkovelkakirjalainaan. Rahaston
kautta voi sijoittaa pienempiä summia, mutta kulut kasvavat. Sijoituspääoma määrittelee instrumentit, koska yksikköhinnat ovat eri instrumenteissa erilaisia. Sijoitussuunnitelmaan kannattaa kirjata lyhyesti, mitkä ovat eri omaisuuslajien funktiot
suunnitelmassa. Esimerkiksi, että korkosijoitus on salkussa tuomassa tasapainoa,
kassavirtaa ja likviditeettiä. Aktiivisalkun instrumenttien ja toimialojen painoarvo
kannatta tarkistaa syklin mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa. Haastateltava
3 totesi, että salkun suojauksen muutostarpeita voivat ennakoida esimerkiksi
BKT:n/kautta talouden supistuminen tai kasvu, keskuspankkien korko- ja elvytyspäätökset sekä työllisyys- ja inflaatioluvut.
Haastateltava 1:n mukaan syksyn 2019 markkinatilanteessa salkun suojauksessa
yksi suositeltava elementti voisi olla kulta ja toinen pitää käteistä normaalia enemmän. Lisäksi ”jos haluaa olla osakemarkkinoilla, niin ostaa sieltä defensiivisempiä
tai vakaampia osingonmaksajia salkkuun vs. kasvuyhtiöitä. Jos otetaan lista siitä,
mitkä yhtiöt ovat viimeiset kymmenen vuotta nostaneet osinkoansa, niin voidaan
olettaa, että ne ainakin pyrkivät pitämään osinkonsa nykyisellä tasolla, jos vaan
mahdollista, jos on osinkostrategia valittu.”
Sijoitushorisontti vaikuttaa myös salkkua suojaavien instrumenttien valintaan, totesi haastateltava 2. Jos sijoitushorisontti on kymmeniä vuosia, kuten nuorilla ihmisillä, niin vaikka tulisi isompi taloudellinen laskusuhdanne, se ehtii mennä alas ja
nousta takaisin ylös. Jos sijoitushorisontti sen sijaan on 5-10 vuotta tai jopa vä-
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hemmän, täytyy salkkuun valittavia instrumentteja miettiä tarkemmin, varsinkin tämän hetken taloustilanteessa. Osakkeita tai osakerahastoja haastateltava 2 ei
tässä tilanteessa lyhyeen salkkuun valitsisi, sillä niissä ollaan edelleen korkealla ja
toisaalta maailman talous näyttää epävarmalta. Lyhyessä salkussa tulisi minimoida riskit. Kuten seuraavassa kappaleessa mainitaan, muutamat indikaattorit
ennustavat taantumaa tai ainakin kurssien laskua.
Sijoitussuunnitelman/salkun muutosindikaattoreita tämän hetken taloudessa
Haastateltava 1 mainitsi tämän hetkisen taloustilanteen osalta, että Yhdysvalloissa
tavoitettiin syksyllä 2019 käänteinen korkokäyrä. Lyhyet ja pitkät korot leikkasivat
eli kahden vuoden korko nousi korkeammaksi kuin kymmenen vuoden korko. Hänen mukaansa tämä on ollut monesti indikaattori siihen, että on aika vähentää
osakkeita ja lisätä turvallisempia sijoitusinstrumentteja sekä käteistä. Käänteinen
korkokäyrä indikoi taantumaa 1-2 vuoden kuluttua. Yhdysvallat on maailman suurin talous ja merkittävät tapahtumat siellä säteilevät väistämättä muuhun maailmaan.
Haastateltava 1 analysoi muutosindikaattoreita seuraavasti: ”Yleisesti, kun pitkän
nousun jälkeen volatiliteetti alkaa toistuvasti kasvamaan eli alkaa tulla kurssinotkahduksia enemmän kuin viimeisinä vuosina on ollut, se indikoi sitä, että osa
markkinoilla olevista toimijoista on saanut riittävät tuotot ja pienentävät riskejään,
myyvät arvopapereita, jolloin sinne (markkinoille) tulee heiluntaa, kunnes taas tulee uusia ostajia.” Jossain vaiheessa pienempien notkahdusten jälkeen tulee iso
notkahdus, kun markkinoilta on kadonnut isoja toimijoita pois. Markkinoiden lisääntynyt volatiliteetti kertoo siis havaitsijalle omaa viestiään siitä, että taloudessa saattaa olla tulossa muutoksia.
Haastateltava 2 totesi, että maailman talouden ennustettavuus on nyt haasteellista
muun muassa siksi, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on taloutta eniten heiluttava henkilö. Vuoden päästä olevat presidentinvaalit tulevat varmasti olemaan myös iso talouteen vaikuttava tekijä. Tämä kuvastaa osaltaan sitä, kuinka
luotettavia erilaiset talousindikaattorit ovat. ”Ostopäällikköoptimismi-indeksi on
myös aika paljon käytetty, miten esimerkiksi ostopäälliköt Amerikassa näkee tulevaisuuden, mollivoittoisesti vai duurivoittoisesti. Mutta sekin korreloituu taas presidentti Trumpiin siten, että ostopäällikköindeksi laskee merkityksellisesti, kun
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Trump on laittanut tulleja.” Yksittäisenä indikaattorina voisi olla korot, korkoja ei
haastateltava 2:n mukaan ole lähivuosina maailman talouteen tulossa. Hän toteaa
seuraavansa maailman talouden kasvua, sen muutoksia ja ennusteita sekä myöntää, ettei itsekään tavoittele enää 10 prosentin tuottoa, vaan on tyytyväinen 7-8
prosenttiin omassa sijoitusvarallisuudessaan.
4.4.4 Sijoittaminen tulevaisuudessa
”Varovainen pitää olla, mutta kyllä siellä vielä joitakin mahdollisuuksia on”, sanoi
haastateltava 1. Aina jotkut yhtiöt ottavat markkinaa muilta ja pärjäävät huonossakin syklissä. Valikoivalle osakepoimijalle löytyy edelleen ostettavaa, mutta indeksisijoittajana haastateltava 1 olisi alkanut painaa jarrua jo 2019 vuoden lopulta lähtien. Haastateltava 3 totesi myös, että ”epävarmuus on tällä hetkellä suurta johtuen monista eri syistä.” Näitä ovat USA:n ja Kiinan välinen kauppasota, joka voi
levitä myös Eurooppaan ja muualle maailman, Brexit, keskuspankkien elvytys- ja
koronlaskuaikeet ja Saksan talouden kääntyminen taantumaan loppuvuodesta
2019, Pohjois-Korean ja Venezuelan tilanteet, Italian poliittinen tilanne jne. Uusia
sijoituspäätöksiä tehdessä kannattaa olla nyt erityisen varovainen, sanoi hän.
Haastateltava 1 kehottaa nostamaan käteisen määrää ja hankkimaan likvidejä,
matalariskisiä korkoinstrumentteja, jotka eivät tuota paljoa, mutta eivät toisaalta
tule juuri alaskaan. Lisäksi jonkin verran fyysistä kultaa. Asunnot näyttäisivät olevan hiukan taantumassa, mutta sieltäkin löytynee niitä alueita, joilla notkahdus ei
näy. Haastateltava 3 suositteli sijoitustuotteita, joilla voi suojata salkkua markkinoiden laskun varalta. Näitä ovat perinteisesti tietyt jalometallit. ”Jos maailman isot taloudet alkavat supistua, niin todennäköisesti jalometallit tulevat kasvattamaan arvoaan osakeindeksien laskiessa.” Myös defensiiviset ja keskivertoa paremmat
osinko-osakkeet voivat tulla kyseeseen. Eri omaisuuslajeihin hajauttaminen on
tässä tilanteessa turvallisempaa kuin keskittäminen ja tuoton maksimointiin pyrkiminen.
Tulevaisuuden huomioiminen sijoitussuunnitelmassa
Haastateltava 1 kertoi tekevänsä asiakkaalle perusallokaation, joka kertoo aina
sen hetken tilanteesta. Sitä katsotaan vuosittain ja arvioidaan muokkaustarvetta.
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Suunnitelmaan määritellään myös askelmerkit markkinatilanteen muutoksia varten. Haastateltava 3 sanoi, että sijoitussuunnitelman laatimisessa tulevaisuuden
näkymiä voi huomioida seuraamalla aktiivisesti uutisia ja talousnäkymien kehitystä. Tarvittaessa näihin reagoidaan tarkistamalla suunnitelmaa. ”Näkymien huonontuessa suojausta voi lisätä tai positioita realisoida, näkymien parantuessa suojausta voi purkaa ja esimerkiksi suoria osakesijoituksia lisätä.”
Haastateltava 2 totesi, että Amerikan presidentinvaalit tulevat näkymään taloudessa. Myös poliittinen uhka idän ja lännen välillä on lisääntynyt. Jos kauppasota
saataisiin sovittua, taloudessa olisi hyvin erilaiset luvut, mutta saadaanko se, ja
koska, on kriittinen kysymys. Kaikkina vuosikymmeninä, joina haastateltava 2 on
alaa seurannut, ei ole kertaakaan ollut hänen mukaansa tunnetta, että taloudessa
olisi kaikki hyvin. Odottamaan ei siis kannata jäädä, vaan kannattaa aloittaa sijoittaminen. Toki turva-aspekteja kannattaa varsinkin osakepuolella miettiä, mutta jos
jää pitämään taukoa sijoittamisesta, hyvää aikaa ei tule välttämättä koskaan. Tekemisessä on tärkeä noudattaa omia periaatteita. Hätäisillä päätöksillä ja nopeilla
muutoksilla, joihin joillakin ihmisillä on sijoittamisessa taipumusta, jää haastateltava 2 kokemuksen mukaan helposti ’luu käteen’. Toiset katsovat peruutuspeiliin ja
kun joku on mennyt hyvin; ”joo nyt Kiina nousi, laitetaan Kiinaan”, he ovat jo myöhässä. Strategiaan kuuluu aika, mikä tarkoittaa, että tempoilu ei ole hyväksi, tutkimustenkaan mukaan. Jonkun sijoittajan haaste taas voi olla, että pidetään kaksin
käsin kiinni tuotteesta, mikä on valittu, vaikka sijoitusneuvoja suosittelisi myymään
sen salkusta pois.
Tekoäly varainhoitajana
Haastateltava 1 totesi näkemyksenään, että varainhoitopalvelut menevät tulevaisuudessa entistä enemmän tekoälyn hoidettavaksi jopa Private Bankingin puolella,
kunhan tekoäly kehittyy tarpeeksi. Asiakas käy keskustelun robotin kanssa ja salkunhoito siirtyy tekoälylle. Tulevaisuudessa, ehkäpä 15 vuoden kuluttua, salkunhoitajat kenties vain valvovat robottien työtä. Tämä tulee haastateltava 1:n mielestä jossain vaiheessa toteutumaan, koska robotin muistikapasiteetti sekä reagointi- ja laskentanopeus ovat niin paljon suurempia kuin ihmisen. Muutos lähtee
pienemmistä asiakkuuksista, joihin ei ole enää aikaa laittaa ihmispanosta.
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4.4.5 Yhtiön X sijoitussuunnitelma
Toimeksiantaja on viime vuosina keskustellut useiden sijoittajien, asiantuntijoiden
ja sijoitusneuvojien kanssa. Yhtiön X sijoitussuunnitelmaa tehdään lisäksi yhdessä
haastateltava 1 :n kanssa, jonka varallisuusneuvontapalvelua yhtiö käyttää. Suunnitelma laaditaan toimeksiantajan tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
Sekä teorian että tutkimushaastattelujen perusteella useisiin omaisuuslajeihin hajauttaminen on tuottoisin ja turvallisin tapa sijoittaa. Siten salkku hajautetaan eri
omaisuuslajeihin ja lisäksi omaisuuslajien sisällä. Suunnitelmassa on mukana
asuntoja, arvopapereita (osakkeet ja velkakirjat), käteistä, raaka-aineita (kulta ja
hopea) sekä kryptovaluuttoja ja siinä huomioidaan jo olemassa olevat sijoitukset.
Kevään 2020 aikana koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisen kriisin, joka tulee heijastumaan voimakkaasti talouteen ja vaikuttamaan myös sijoittamiseen.
Yhteenveto ajankohtaisista pääasioista:
•

Markkinoilla tulee olla varovainen. Epävarmuus on suurta ja markkinat
ovat alkaneet romahdella (maaliskuu 2020).

•

Lasku voi vielä jatkua.

•

Koronavirus aiheuttanee talouden supistumista, konkursseja ja työttömyyttä.

•

Hajauttaminen on erittäin tärkeää.

•

Fyysistä kultaa/hopeaa hankitaan salkkuun.

•

Käteistä hankitaan salkkuun.

•

Defensiivisia osakkeita hankitaan vaiheittain, kun markkinat halpenevat.

•

Likvideja, matalariskisiä korkoinstrumentteja hankitaan harkitusti.

•

Asuntoja ostetaan, kun hinnat tippuvat (Helsinki, Tampere).

Toimeksiantaja haluaa suojautua talouskriiseiltä kuten hyperinflaatio tai pankkikriisi. Tämän takia sijoitussuunnitelmassa päädyttiin kahden erilaisen sijoitussal-

54

kun muodostamiseen. Toinen on pitkän tähtäimen sijoitussalkku normaaliin markkinatilanteeseen ja toinen lyhyen ajan ’kriisisalkku’ kriisiytyneeseen markkinaan,
jossa useiden omaisuuslajien arvo laskee merkittävästi.
Salkkua lähdetään rakentamaan vaiheittain. Ostoja tehdään 12-18 kuukauden kuluessa, jotta saadaan ajallista hajautusta. Samalla aletaan perehtyä ja suuntautua
vastuullista sijoittamista edistäviin yrityksiin ja sijoitusinstrumentteihin. Sijoittamalla halutaan omalta osaltaan edistää eettisen ja oikeudenmukaisen maailman
toteutumista.
Ensimmäisinä vuosina sijoituksista ei tarvita kassavirtaa. Kolmen vuoden jälkeen
puolet tuotosta halutaan ottaa käyttöön. Toinen puoli sijoitetaan edelleen, jotta
pääoman kasvu turvataan. Pankin turvallisuus rahan säilyttäjänä mietityttää, kun
kriisi on ovella. Aiemmista kriiseistä tiedetään, että pankit saattavat sulkea ovensa
ja jopa leikata tallettajien varoja (mm. Kyproksen kriisi, ks. pohdintaosio).
Normaalin markkinan salkku (15-20 vuotta)
Pitkän tähtäimen salkku painottuu osakkeisiin ja asuntoihin. Niitä ostetaan, kun
hinnat tippuvat, arviolta vuoden, parin päästä. Osa salkusta on likvidiä (osakkeet,
käteinen), jotta päästään tilanteen tullen ostoksille. Likvidin rahan päällä voidaan
toisaalta istua muutamia vuosiakin järkevää oston paikkaa odotellen.
Listattujen osakkeiden painoarvoksi tavoitellaan 25 % normaalin markkinan salkusta ja ostot tehdään ajallisesti hajauttaen 12-18 kk kuluessa. Salkkuun halutaan
vakaata kassavirtaa ja hyvää osinkotuloa tuottavia laatuyhtiöitä. Osakkeet tarjoavat salkussa tuottopotentiaalia, likviditeettiä sekä inflaatiosuojaa. Niiden suhteen
voidaan hyöyntää myös osakesäästötiliä 50 000 euroon asti. Yhtiöllä jo olemassa
olevat Alexandrian Autocall-sijoitukset lasketaan tähän kategoriaan. Osakkeiden
tuottotavoite yli ajan on 9 %. Vaikka hinnat tippuisivat hetkellisesti, tuottoa saadaan osingon maksusta. Osinkotuottoa ei ole huomioitu alla olevassa laskelmassa. Osakemarkkina on romahdellut viime viikkoina (maaliskuu 2020), joten
kurssien suuntaa seuraillaan. Ostopäätöksillä ei ole kiirettä. Ostoja hajautetaan
ajallisesti, jolloin hinta keskiarvoistuu.
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Tämän lisäksi yhtiöllä on aiemmin hankittuja listaamattomia start up -yhtiöitä 15 %
salkun arvosta. Koska ne ovat jo olemassa, ne otetaan mukaan tähän suunnitelmaan. Niille ei toistaiseksi ole näkyvissä tuottoa, joten niiden tuottotavoitteeksi
merkitään 0 %. Listaamattomat yhtiöt ovat asiaan perehtymisen ja lyhyen kokemuksen jälkeen osoittautuneet erittäin riskipitoisiksi. Ne ovat epälikvidejä, niiden
konkurssiriski on suuri ja kassavirtaa saa odottaa vuosia. Niitä ei suunnitelman
mukaan osteta salkkuun enempää ja olemassa olevista yhtiöistä selvitellään exitmahdollisuutta.
Pitkän tähtäimen salkkuun tulee myös asunto- ja kiinteistösijoituksia 40 %:n painolla. Strategia on keskittyä uusiin asuntoihin hyvillä sijainneilla, lähinnä Helsingissä ja Tampereella. Asuntojen tuottotavoite yli ajan on 5 prosenttia (sis. arvonnousu), jolloin uudiskohteissa taloyhtiölainaa 70 % vivuttaen (oma pääoma 30 %)
oman pääoman tuotto on 5% / 0,3 = 17 % (Taulukko 3). Tarkoituksena on, että
asuntojen tuotto kattaa kulut sekä lainanlyhennykset ja tavoitteena on lainan takaisin maksu 15 vuodessa. Normaalissa markkinatilanteessa strategiana on mahdollisimman suuri velkavipu (oman pääoman käyttö 0-30 %). Riskisemmässä markkinassa taloyhtiölainoja hyödynnetään maksimissaan 50 %:n vivulla. Tällöin oman
pääoman tuotto on 10 %. Taloyhtiölainoissa pyritään varmistamaan korkosuojaus.
Tämä voi olla haastavaa, jos taloyhtiöiden hallituksissa ei nähdä riskiä, ts. tarvetta
korkosuojaukselle. Ostoissa hyödynnetään valmiiden uudisasuntojen tukkualennuksia. Aloittamattomiin kohteisiin sisältyy konkurssiriski, jos markkinat tippuvat.
Tältä halutaan suojautua välttämällä suunnitteluasteella olevien kohteiden hankintaa.
Asuntosijoitukset tarjoavat salkussa ennustettavaa kassavirtaa ja kohtuullista tuottoa sekä toimivat myös inflaatiosuojana. Niiden tehtävänä on kerryttää varallisuutta pitkällä tähtäimellä. Tällä hetkellä salkussa on yksi aiemmin ostettu asunto,
jossa on käytetty 100 %:n vipua. Uusien asuntojen ostoja siirretään markkinatilanteen vuoksi arviolta vuodella-parilla eteenpäin. Asuntokassa voidaan siirtää väliaikaisesti kultaan tai muuhun likvidiin ja arvonsa pitävään kohteeseen.
Listaamattomia korkosijoituksia tulee salkkuun 15 %:n painolla. Niitä ostetaan pääomarahaston tai joukkorahoituspalvelun kautta varmistaen riittävä hajautus ja vali-
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ten mieluiten kuluttomia palvelun tarjoajia. Joukkorahoituspalveluista valitaan vähintään 2 palveluntarjoajaa ja toteutetaan hajautus satoihin tai tuhansiin eri lainoihin, joista mahdollisimman suuri osa on jälkimarkkinakelpoisia. Joukkolainojen
tuottotavoite on keskimääräinen 7 % vuodessa. Näiden valinnassa huomioidaan
taantuman aiheuttama lisääntynyt yritysten konkurssiriski.
Käteinen toimii salkussa turvapuskurina 5 %:n painotuksella. Sitä pidetään yllättäviä kuluja, tappioiden paikkaamista tai oston paikkoja varten. Käteiselle ei lasketa
tuottoa. Sekä tuottotavoitteita että maksimitappioita (Taulukko 3) on arvioitu yhdessä suunnitelmaa laativan varallisuusneuvojan kanssa. Koko salkun tuottotavoite on 9 % ja maksimitappio -53 %.
Taulukko 3. Normaalimarkkinan salkun sisältö ja tuottotavoite
Sijoitusinstrumentti

Painotus salkussa

Tuottotavoite vuodessa

Arvioitu maksimitappio

Listatut osakkeet

25 %

9%

-51 %

Listaamattomat osakkeet
(2 kpl)

15 %

0%

-100 %

Asunto- ja
kiinteistösijoitukset

40 %

5 % (70 % vivutettuna oman pääoman tuotto 17 %)

-20 % (Omalle pääomalle -20/0,3=-57 %)

15 %

7%

-15 %

5%

0%

0%

100 %

10 %

-53 %

Listaamattomat
korkosijoitukset

Käteinen

Koko salkku

Laskujen tulokset on pyöristetty täysiin prosentteihin.
•

Normaalisalkun tuottotavoite (%): 0,25x9+0,40x17+0,15x7 = 10

•

Normaalisalkun maksimitappio (%): 0,25x(-51)+0,15x( 100)+0,40x(20/0,3)+
0,15x(-15) = -53

Kriisisalkku (1-3 vuotta)
Toimeksiantaja haluaa varautua jopa vuoden 2008 finanssikriisiä pahempaan häiriöön markkinoilla. Kriisiin varautuva salkku sisältää omaisuuslajeja, jotka tuottavat
hyvin kriisitilanteessa (ks. teoriaosio ja pohdinta). Normaalitilanteessa ne eivät
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juuri tuota, mutta silloin ne toimivat turvana ja arvonsäilyttäjänä sekä täydentävät
hajautusta.
Kriisisalkku sisältää arvometalleja, tässä tapauksessa kultaa ja hopeaa fyysisessä
muodossa (yhteensä 30 %). Kriisitilanteessa ja esimerkiksi hyperinflaatiossa nämä
voivat jopa moninkertaistaa arvonsa nopeasti. Ne voivat toimia myös vaihdannan
välineinä ’hätätilanteessa’, jos pankit eivät ole toiminnassa. Kriisimarkkinan tuottotavoitteeksi on asetettu maltillisesti 100 % (Taulukko 4).
Salkkuun sisältyy myös 20 % kryptovaluuttoja, jotka hajautetaan vähintään kolmeen eri valuuttaan. Yksi näistä on Bitcoin, muut valitaan vertailun jälkeen. Mahdollisia vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi Litecoin, Ripple ja Dash. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiivisia ja siten ison riskin tuotteita. Ne sisältävät myös poliittisen riskin (lainsäädäntö). Ne voivat kuitenkin käyttäytyä kriisiaikana kullan tavoin
ja osoittautua erittäin tuottoisiksi, kun raha pakenee perinteisistä sijoituslajeista,
kuten arvopapereista. Ne myös toimivat vaihdannan välineinä ilman pankkia. Toimeksiantajat ovat sijoittaneet kryptovaluuttoihin useita vuosia, joten he ymmärtävät niihin liittyvät riskit.
Käteisen paino kriisisalkussa on 10 %. Käteinen toimii puskurina ja mahdollistaa
nopeat ostot, jos markkinoiden tippuessa avautuu hyviä sijoituskohteita. Osa käteisestä säilytetään muualla kuin pankissa. Lisäksi rahaa hajautetaan 2-3 pankin tilille. Tuottoa käteisellä ei käytännössä ole.
Lisäksi kriisisalkussa on rahamarkkinarahastoja 15 %:lla. Rahamarkkinarahastot
sijoittavat alle vuoden mittaisiin korkoinstrumentteihin. Varat on hajautettu rahaston kautta usean vastapuolen riskiin. Niiden merkitys salkussa on sama kuin käteisellä eli turvata varojen säilyminen, jollei taloudessa ole hyperinflaatiota. Niiden
riskitaso on pieni ja ne ovat likvidejä, joten ne tasaavat kriisisalkun riskiä. Ostohetken markkinassa (v. 2020-2021) saattaa piillä inflaatioriski, joten rahasto-ostojen
suhteen tarkkaillaan tilannetta ja varaudutaan nopeisiin suunnitelman muutoksiin.
Valtionlainat toimivat kriisisalkussa turvasatamana. Tällä hetkellä ne eivät tuota
mitään, vaan saattavat päinvastoin olla hiukan tappiollisia. Markkinoiden kriisiytyessä niiden tuotto kasvaa, kun raha (historian perusteella) hakeutuu niihin. Valtionlainojen painoarvo kriisisalkussa on 15 %. Niiden valinta kohdistetaan taloudelli-
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sesti mahdollisimman vakaiden Euroopan maiden lainoihin ja niihin sijoitetaan rahastojen kautta riittävän hajautuksen aikaansaamiseksi. Valtionlainojen tuottotavoite kriisimarkkinassa on 5 %. Tässä taloustilanteessa on erittäin tärkeää valita
kohdemaat tarkkaan, sillä jopa valtionlainoissa piilee riski, jos puhkeaa rahajärjestelmä- ja pankkikriisi.
Osalla käteisestä treidataan osakkeita, indeksejä ja valuuttapareja Saxon alustalla.
Saxon tilille varataan salkusta noin 10 %:n treidauskassa, jolla otetaan vivutettua
näkemystä markkinan liikkeisiin lyhyellä horisontilla (5-20 kertainen vipu) sekä
long- että short-positioilla. Treidaus on varsinkin viputuotteita käytettäessä erittäin
riskipitoista toimintaa, minkä toimeksiantaja tiedostaa.
Kriisisalkun tarkoituksena on turvata pääomia, varmistaa maksuvalmius sekä hyötyä laskevista kursseista. Merkittävän osan kriisisalkun varoista tulee olla likvidiä,
jotta päästään nopeasti ostoksille, kun markkinat tippuvat. Kriisisalkun tuottotavoite normaalimarkkinassa on 3 % ja kriisimarkkinassa 56 % tai enemmän (Taulukko 4). Salkun maksimitappioksi normaalimarkkinassa on laskettu -41 %. Bitcoinien ja treidaussalkun osalta laskelmassa on varauduttu jopa -100 % tappioon, rahamarkkinarahastojen arvioidaan laskevan enimmillään -2 %, valtion lainojen -10
% ja jalometallien -30 %.
Taulukko 4. Kriisisalkun sisältö ja tuottotavoite
Sijoitusinstrumentti

Painotus salkussa

Tuottotavoite normaalimarkkinassa

Tuottotavoite kriisimarkkinassa

Arvioitu maksimitappio

Fyysinen kulta ja hopea

30 %

5%

100 %

- 30 %

Bitcoin ja muut
kryptovaluutat

20 %

10 %

100 %

- 100%

Rahamarkkinarahastot

15 %

-0,5 %

0%

- 2%

Valtionlainat (euroalue)

15 %

-4,0 %

5,0 %

- 10 %

Treidaus viputuotteilla

10 %

0%

50 %

- 100%

Käteinen

10 %

0%

0%

- 0%

Koko salkku

100 %

3%

56 %

-41%

Laskujen tulokset on pyöristetty täysiin prosentteihin.
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•

Kriisisalkun tuottotavoite normaalimarkkinassa (%): 0,3x5+0,2x10+0,15x(0,5)+0,15x(-4,0) = 3

•

Kriisisalkun tuottotavoite kriisimarkkinassa (%):
0,3x100+0,2x100+0,15x5+0,1x50 = 56

•

Kriisisalkun maksimitappio (%): 0,3x(-30)+0,2x(-100)+0,15x(-2)+0,15x(10)+0,1x(-100) = -41

4.5

Johtopäätökset ja pohdintaa

Tässä luvussa käydään läpi sijoitussuunnitelman ylläpitoon, päivittämiseen, raportointiin ja lakimuutoksiin liittyviä seikkoja. Lisäksi pohditaan toimeksiantajaa erityisesti kiinnostavan kullan fundamentteja, maailmantalouden nykytilannetta sekä lähitulevaisuuden talousnäkymiä.
4.5.1 Sijoitussuunnitelman ylläpito ja päivittäminen
Sijoitussalkun rakentamisen jälkeen suunnitelman toteutumista tulee seurata jatkuvasti ja säännöllisesti, jotta yhtiössä kyetään reagoimaan, esimerkiksi päivittämään
salkun sisältöä indikaattorien niin osoittaessa. Lähtökohtaisesti suunnitelmaa päivitetään ennalta sovitusti tai aina kun markkinatilanne tai –näkymät muuttuvat. Taloudessa seurataan sekä kotimaisia että kansainvälisiä uutiskanavia ja sivustoja
sekä tärkeimpiä makrolukuja ja päätöksiä maailmalta.
Keskeisiä muutosindikaattoreita ovat maailman talouden kasvuluvut, työllisyysaste
ja inflaatio sekä keskuspankkien korkopäätökset ja –näkymät. Esimerkiksi Yhdysvaltojen työllisyysasteessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat suoraan pörssikursseihin. Osakesalkun arvostustasoa voidaan arvioida yksinkertaisilla mittareilla,
joista paljon käytettyjä ovat P/E (osakkeen hinta/osakekohtainen tulos), P/B (markkina-arvo/oma pääoma), osinkotuotto ja PEG (P/E/osakekohtainen kasvuprosentti). Näille mittareille voidaan asettaa raja-arvoja, joiden sisällä niiden halutaan
pysyvän. Eri omaisuuslajit toimivat kuitenkin eri tavoin ja tulee muistaa, että eri yhtiöiden lukuja ei välttämättä voi suoraan verrata toisiinsa suoraan vaan kokonaisuus ratkaisee.
Talouden yksittäisiä indikaattoreita on paljon ja ne ovat sijoittajalle hyviä työkaluja.
Tärkeämpää on kuitenkin seurata talouden kokonaiskehitystä. Kokonaisuuden
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muutokset voivat antaa aiheen sijoitussuunnitelman päivitykselle. Vuosina 20192020 talouteen ovat vaikuttaneet USA:n ja Kiinan kauppasota, Brexit, keskuspankkien korko- ja elvytyspäätökset sekä mm. Saksan talouden kääntyminen taantumaan vuoden 2019 lopulla. Myös Pohjois-Korean ja Venezuelan talousahdingot
(Kurki 2019, Lehti 2019) sekä Italian poliittinen kriisi (Koponen 2019), joka kiristää
entisestään maan taloutta ja varjostaa euroa, luovat markkinoille epävarmuutta.
Kuitenkin varsinaisen pommin talouteen toi korona-virus maaliskuussa 2020. Keskeisten valtioiden BKT-luvut ennakoivat talouden supistumista tai kasvua ja voivat
toimia indikaattoreina esimerkiksi salkun suojaukselle. Koronaepidemia tulee vaikuttamaan radikaalisti koko maailman BKT-lukuihin ja talouteen. Sijoituspäätösten
kanssa tulee olla nyt erittäin varovainen.
4.5.2 Salkkuraportti
Salkkuraportissa tulee näkyä sijoitussalkussa olevat tuotteet ja niiden painoarvot
sekä vähintään sijoitusstrategian pääkohdat. Raportista seurataan valittuja, sijoittajalle keskeisiä talouteen liittyviä mittareita, joista edellisessä luvussa mainittiin
esimerkkejä. Raportin tulisi olla riittävän yksinkertainen ja helposti hyödynnettävissä. Siinä voi olla myös kuvattuna sijoitusyhtiön toimintaan liittyvät keskeiset lait
ja käytännöt. Raporttiin täydennetään, miten eri sijoituksilla on mennyt, mitä suosituksia tai muutoksia tehdään ja hyvässä raportissa näitä havainnollistetaan esimerkiksi käyrillä tai muilla kuvioilla.
Eri palveluntarjoajien salkkuraportit näkyvät nykypäivänä netissä lähes reaaliaikaisesti. Sen lisäksi, kun sijoituksia useissa eri instrumenteissa ja eri palveluntarjoajilla, rakennetaan Excel-tiedostoon kattava raportti, johon on koottu samaan paikkaan tiedot kaikista sijoituksista.
4.5.3 Lakimuutokset alalla
Jo ensimmäisessä haastattelussa nousi voimakkaasti esiin Mifid II:n mukanaan
tuomat lakimuutokset sijoittamisessa sekä niiden sekä hyödylliset että haitalliset
vaikutukset varsinkin aloittaviin sijoittajiin (Taulukko 5). Haastateltavat kertoivat
sääntelyn muutoksista, joilla tiukennetaan sijoitusneuvojien antamaa neuvontaa.
Sijoittajalle ei saa antaa neuvontaa tuotteissa, joista hänellä ei ole entuudestaan

61

kokemusta. Omalla riskillä asiakas kuitenkin saa sijoittaa. Sijoitusneuvojien tulee
myös kouluttaa asiakkaita ymmärtämään erilaisia sijoitustuotteita.
Lakimuutokset vaikuttavat haastateltavien mukaan sijoitusneuvojan työhön todella
paljon. Seurantaa, tapaamisia ja soveltuvuusarvioita tulee tehdä säännöllisesti ja
niiden sisältöä määritellä yhä tarkemmin. Tämä tietenkin lisää sijoitusneuvojan
työtä. Myös sijoittajat huomaavat tiukkenevia muutoksia, kun esimerkiksi avaavat
tilejä erilaisille kaupankäyntialustoille. Tilinavaukseen, etenkin yritystilin avaamiseen, liittyy lukuisia kysymyksiä osaamisen ja kokemuksen tasosta sijoittamisen
eri osa-alueilla. Osaamisen perusteella arvioidaan, minkälaisilla sijoitustuotteilla
asiakas saa käydä kauppaa, ja kysymyksiä päivitetään ajoittain.
Taulukko 5. SWOT-taulukko sijoittamisen sääntelymuutosten vaikutuksista

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

Asiakkaan suoja paranee
Läpinäkyvyys lisääntyy
Alan palvelujen yhtenäisyys lisääntyy
Asiakastapaamisia järjestetään useammin
Asiakkaista saadaan tietoa paremmin (kyselylomakkeet)
Asiakkaiden osaamistaso lisääntyy

Byrokratia lisääntyy à
Sijoitusneuvojilla enemmän työtä à
Kustannukset kasvavat, henkilökohtainen palvelu vähenee
Sijoittajilla enemmän rajoituksia aloittamiseenà
Aloittaminen vaikeutuu
Asiakkailta vaaditaan enemmän osaamista sijoittamisessa à
Vaatii enemmän motivaatiota
Sijoittajat eivät saa neuvontaa tuotteissa, joihin eivät sovellu (ei ole
kokemusta) à
Sijoittaminen monimutkaistuu

MAHDOLLISUUDET

UHAT

Robotiikka
Sijoittajan aseman parantuminen
Asiakkailla parempi osaaminen ja ymmärrys sijoittamisesta à
Paremmat tulokset sijoittamisessa
Sijoittaminen lisääntyy

Robotti korvaa ihmiskontaktin
Henkilökohtainen palvelu vähenee tai lakkaa kokonaan
Kustannukset kasvavat byrokratian lisääntymisen myötä
Sijoittaminen vähenee

Yllä olevassa SWOT-taulukossa (Taulukko 5) on listattu sekä teoriaosiossa sekä
haastatteluissa nousseita sääntelymuutosten teoreettisia sekä havaittuja vaikutuksia. Haastateltavat kokivat, että sijoittamisen aloittaminen on muuttunut ja tulee
edelleen muuttumaan haastavammaksi sijoittajalle, sillä taustatietoa ja –kokemusta tulee olla enemmän, jotta sijoittaja ylipäätään saa neuvontapalvelua. Haastateltavat viittasivat keskustelun aikana mm. MiFID II -direktiiviin, jota on käyty tarkemmin läpi teoriaosuudessa. Vaikka sääntelyn tarkoituksena on yhtenäistää alan
toimintaa ja muuttaa sitä avoimemmaksi, havaittiin, että uusien pykälien noudattaminen työllistää sijoituspalvelujen tuottajia monin tavoin. Se myös monimutkaistaa
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sijoittamista ja saattaa tehdä siitä vaikeampaa etenkin aloitteleville sijoittajille. Sijoittajan kannalta hyvää muutoksessa on se, että häneltä vaaditaan enemmän ymmärrystä niistä tuotteista, joihin hän haluaa sijoittaa. MiFID II :n keskeinen tarkoitus on sijoittajan aseman parantaminen. Tämän tavoitteen onnistumisen tutkiminen olisikin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.
4.5.4 Pohdintaa kullasta
Kulta on yhtiön X mielestä yksi kiinnostavimpia instrumentteja tähän sijoitusikkunaan. Seuraavassa perustellaan kultaan sijoittamista teoriaosioon viitaten.
Kullasta puhutaan perinteisesti turvasatamasijoituksena, mutta historian kriisikohdissa se on toiminut turvasataman lisäksi myös arvon nousua kerryttävänä sijoituskohteena. Kulta-asiantuntija Laakson mukaan kullan hinnassa on ollut nousupainetta jo pidemmän aikaa (ks. teoriaosuus). Monet keskuspankit ostavat nyt kultaa, mikä osaltaan nostaa kullan hintaa.
Korkojen mataluus on suosinut kultaa. Epävarmoilta markkinoilta tapahtuu myös
sijoituspakoa, mikä siirtyy osittain kultaan. Valtionlainoja on perinteisesti pidetty
kullan lisäksi sijoitussalkun hyvänä turvana. Niihin liittyy kuitenkin tällä hetkellä dollarin arvon nopean laskemisen riski. Kultasijoittaminen kiinnostaakin usein niitä sijoittajia, jotka varautuvat tulevaan kriisiin taloudessa. Talouden epävarmuuden
vuoksi kullan hinta on ollut vuoden 2018 syksystä lähtien vahvassa nousussa.
Koronaviruksen romahduttaessa kursseja maaliskuussa 2020 kullan hinta kuitenkin notkahti, ainakin väliaikaisesti. Tätä on perusteltu mm. sillä, että likvidiä nostettiin kullasta muiden sijoitustuotteiden tappioiden paikkaamiseen sekä vakuuksien
täydentämiseen (Valkama 2020b). Sama tapahtui edellisen kerran syyskuussa
2008 Lehmann Brothersin konkurssin syöstessä kurssit alas ja maailmantalouden
kriisiin. Tällöin kullan hinta tippui myös hetkeksi, kun sijoittajat tarvitsivat likvidiä.
Hyvin pian eli vuoden 2009 alusta lähtien se kuitenkin aloitti nousun kohti uusia
ennätyksiä (Goldprice 2020, Kuvio 8).
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4.5.5 Maailmantalouden riskejä
Tukipaketit
Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskuspankit ovat elvyttäneet taloutta rajusti;
dollareiden määrä on lisääntynyt moninkertaisesti jo vuoteen 2013 mennessä (Kuvio 9) ja elvytys on jatkunut sen jälkeen. Maaliskuussa 2020 FED lupasi koronakriisin halvaannuttamille markkinoille parin tehottoman tukipaketin jälkeen lopulta rajattoman elvytyksen (Rosendahl 2020; Kontola 2020). Myös EKP on laskenut liikkeelle valtavia tukipaketteja talouden elvyttämiseksi ja pahimman viivästyttämiseksi. Nähtäväksi jää, mitä kaikkea tästä seuraa. Tuskin kuitenkaan suurta luottamusta markkinoilla.

Kuvio 9. Dollareiden määrän lisäys 1985-2013 (Pike 2013)
Kansantaloustieteen perusteorioihin kuuluu, että kun rahan määrää lisätään, hinnat nousevat tai kääntäen rahan arvo laskee samassa suhteessa (Pekkarinen &
Sutela 2002, 240-241). Historiasta löytyy useita esimerkkejä siitä, että rahan määrän runsas lisääminen on johtanut hyperinflaatioon, mm. Saksassa 1920-luvulla,
Unkarissa 1946, Zimbabwessa 2000-luvulla, Venezuelassa 2010-luvulla ja Neuvostoliitossa 1990-luvulla (Johnston 2019, Salemi 2019). Talouden näkymät ovat
tällä hetkellä jo pelkästään tämän faktan valossa melko uhkaavat.
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Yhdysvalloissa on kuitenkin nähty elvytyspakettien myötä historian pisin nousukausi osakkeissa (Kuvio 10, Laakso 2019c). Kuluttajajahintainflaation kiihtymiseltä
on vielä toistaiseksi vältytty, mutta osakkeiden, asuntojen, velkakirjojen ja kullan
hinnannousu eli omaisuusluokkainflaatio on ollut huomattavaa, toteaa Laakso
(2019c).

Kuvio 10. Maailman osakkeiden kurssikehitys 2000-luvulla (Sijoittaja.fi 2019c)
Valuuttakriisi
On kuitenkin nähtävissä, että eri tahot maailmassa suojautuvat dollarin arvon laskulta. Keskuspankit ovat ostaneet kultaa FIAT-järjestelmän perustamisesta lähtien
ja esimerkiksi BRICS-maat haluavat käyttää kansainvälisessä öljykaupassa muita
valuuttoja kuin dollaria. Dollarin kriisi vaikuttaisi myös muihin valuuttoihin. Valuuttakriisiä ennustavat mm. kulta-asiantuntija Sam Laakso (Lähdevuori 2019) sekä taloustieteen dosentti ja ekonomisti Tuomas Malinen (2019). Pankkimaailmassa
isosta kriisistä sen sijaan ei puhuta. Keskuspankkeja kohtaan on kuitenkin alkanut
kuulua kriittisiä ääniä. Lokakuussa 2019 entiset euroalueen keskuspankkiirit totesivat rahapoliittisen elvytyksen epäonnistuneen ja johtaneen valtioiden ylivelkaantumisen tukemiseen ja asuntokuplaan. Heidän mukaansa EKP on kriisitilassa. (Sajari 2019.)
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Malinen (Yle Areena 2018) näkee haasteena sen, että Euroopan pankkijärjestelmää ei ole korjattu edellisen finanssikriisin jäljiltä vaan keskuspankit ovat rakentaneet kuplaa määrällisillä elvytyksillään. Keskuspankkien isojen arvopaperiostojen
takia ei voida tunnistaa, mikä on arvopapereiden todellinen hinta. (Karkkola 2019.)
Vuoden 2008 kriisissä keskuspankit pystyivät tukemaan pankkisektoria, korot olivat korkealla ja taseet tyhjät. Nyt keskuspankeilla on osto-ohjelmien takia isot
omat riskit. (Karismo 2019.) Lainotus on muuttunut riskisemmäksi ja esimerkiksi
heikkoja yrityksiä lainotetaan Malisen mukaan liikaa (InderesTV 2019). Myös kotitaloudet ovat velkaantunet voimakkaasti. Velkaantuminen näkyy mm. asuntosijoittajien keskuudessa, kun suuria taloyhtiölainoja lyhennysvapaine vuosineen on
otettu runsaasti.
Malisen mielestä euron hajoamiseen voidaan nähdä paineita ja sen hajoamiseen
tulisi myös kansallisesti varautua, sillä EKP ei voi jatkaa velkakirjaostoja loputtomiin. Malinen ennustaa, että kun talous heikkenee eikä keskuspankeilla ole enää
varaa elvyttää, edessä on globaali lama, joka mahdollisesti räjäyttää koko maailmantalouden. Hänen mukaansa keskuspankit ovat tähän asti piilottaneet riskit,
joita keinotekoisella rahan pumppauksella taloudelle aiheutetaan (Karkkola 2019,
Yle Areena 2018.) Koronakriisi on vienyt maailmaa ison harppauksen kohti Malisen skenaarion toteutumista. Valuuttakriisin näkökulma saakin pohtimaan erityisen
tarkkaan, missä ja miten rahaa kannattaa säilyttää.
Rahajärjestelmäkriisi
Rahajärjestelmäkriisissä pankkitili ei ole turvallinen vaihtoehto rahalle. Kyproksen
kriisissä 2009 saaren suurimman pankin talletuksista leikattiin 47,5 %. Tämä koski
kaikkia yli 100 000 euron osakeomistuksia, joukkovelkakirjoja ja säästötalletuksia.
(Kokkonen 2013.) Toisena esimerkkinä Suomen 1990-luvun alun lama, jonka aikana valtio ja pankit ajoivat presidentti Koiviston mandaatilla menestyviäkin yrityksiä konkurssiin pankkisektorin säästämiseksi.
Taloushistoriaa tutkimalla nähdään, että rahajärjestelmät ovat muuttuneet syklisesti ja reservivaluutat ovat vaihdelleet. Dollariin perustuva rahajärjestelmä on ollut
voimassa noin 100 vuoden ajan (Kuvio 11; Best 2019).
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Kuvio 11. Maailman reservivaluutat 1450-luvulta lähtien (Greyerz 2019)
Ennen dollaria reservivaluuttana oli Britannian punta, sitä ennen Ranskan frangi,
jota ennen Hollannin gulden, Espanjan real ja Portugalin escudo (Greyerz 2019).
Dollarikaan tuskin on reservivaluuttana ikuinen.
4.5.6 Lähitulevaisuuden näkymiä taloudessa
Salkunhoitaja Hannu Angervuo (Talouselämä 2019) uskoo, että tämänkertainen
kurssihuippu nähtiin vuoden 2019 syksyllä. Näin näyttää käyneenkin. Historian valossa suhdanne osoittaa pitkän nousun jälkeen romahdusta.
Kokonaistuottavuuden kasvu kääntyi alaspäin jo vuosia aiemmin, vuonna 2011
(Kuvio 12). Angervuon mukaan analyytikot eivät kuitenkaan voi ennustaa taantumaa, sillä siitä seuraisi heille potkut. Osaltaan tästä johtuen taantuma ’yllättää’
kerta toisensa jälkeen, vaikka talous on aina ollut syklinen.
Suuren taantuman alkamista vuoden 2020 aikana ovat ennustaneet myös New
Yorkin yliopiston taloustieteen professori Nouriel Roubini sekä italialainen ekonomisti, London School of Economicsin tutkija Brunello Rosa. Heidän mukaan tulevasta taantumasta tulee paljon edellistä, vuoden 2008 finanssikriisiä vakavampi,
sillä korot ovat jo pohjalla ja velkatasot korkeammat kuin edellisessä kriisissä, jo-
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ten rahapolitiikasta ei löydy enää apua. Euroopan alueella taas on heikkoja pankkeja mm. Italiassa, mikä saattaa johtaa joidenkin maiden eroamiseen eurosta. (Incoronato 2018.)

Kuvio 12. Kokonaistuottavuuden kasvun kehitys maailmassa (Malinen 2019)
Malinen (InderesTV 2019) ennustaa, että talouden seuraava kasvu alkaa 4-5 vuoden päästä. Vuodet 2020-2021 ovat synkkää pudotusta, mutta sen jälkeen lasku
taittuu. Lähes kaikelle tulee ale. Vuodesta 2017 lähtien Malinen on puhunut julkisuudessa, että taloudessa ollaan menossa todella poikkeukselliseen tilanteeseen.
Vastaava lama on Malisen mukaan ollut viimeksi 90 vuotta sitten, Yhdysvaltojen
suuren laman aikaan.
4.5.7 Kevät 2020 – kriisi
Huhtikuussa 2020, tätä raporttia viimeistellessä, maailma on yllättäen syöksynyt
koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan ja taloustaantumaan ja edellä mainitut
skenaariot alkavat näyttää yhä realistisemmilta. Maa toisensa jälkeen on suljettu ja
eristetty viruksen hillitsemiseksi. Suomi on ottanut käyttöön valmiuslain, rajat on
suljettu, yleisötapahtumat peruttu, koulut suljettu ja Uudenmaan lääni eristetty.
Eletään poikkeusoloissa ja rajoitukset muuttuvat päivittäin. Yli 300 000 suomalaista on muutaman viikon kuluessa joutunut yt-neuvotteluihin ja lomautusilmoituksia tulee lisää jatkuvasti (Kauppinen 2020). Hallitus on myöntänyt yrittäjille 15 miljardin euron tukipaketin (Aunola 2020), joka tarkemmin katsottuna on lainaa eikä

68

suoraa tukea. Tämän kaiken vaikutuksia koko maailman taloudelle osataan tuskin
vielä edes arvailla.
Lähteenmäen (2020) mukaan pörssissä on hetkittäin ollut viruksen takia päällä
myyntipaniikki. Maaliskuussa 2020 koettiin nopeita päivän sisäisiä kurssiromahduksia, jolloin pörssejä suljettiin hetkeksi syöksyn hillitsemiseksi (Valkama 2020b).
FED on laskenut korot takaisin nollaan ja elvyttänyt holtittomasti (Rosendahl
2020). Koronaepidemia toimi tällä kertaa laukaisijana syöksyyn vaikkakin talouden
rakenteelliset heikkoudet tulevat todennäköisesti vaikuttamaan kriisin syvyyteen ja
pituuteen.
Tilanne vaikuttaa suoraan sijoitussuunnitelman toteuttamiseen. Maailma muuttuu
nyt niin nopeasti hetki hetkeltä, että vaikka suunnitelmassa on ennakoitu kriisiä, toteutuneet tapahtumat aiheuttavat todennäköisesti siihen muutoksia. Ensisijaisesti
pyritään löytämään ne omaisuuslajit, jotka kestävät, jos valuuttakriisi ja jopa rahajärjestelmän muutos toteutuvat. Edes valtionlainat eivät näytä varmalta sijoitukselta tässä tilanteessa. Silti salkkua on tärkeää hajauttaa riittävästi. Osan rahoista
tulisi olla nopeasti muutettavissa likvidiksi ostopaikan tullessa. Myös osakkeiden
lyhyeksi myynti mahdollistuu laskumarkkinassa. Huolellisesti valittu asuntosijoitus
saattaa pitää arvonsa hyvin. Kulta on kriisiaikoina nostanut arvoaan jopa moninkertaiseksi. Näiden peruslinjojen pohjalta tehdään päätöksiä ja muutoksia suunnitelmaan seuraten kriisin etenemistä. Sijoitussuunnitelman lisäksi tässä globaalissa
hädässä saattaa tulla ajankohtaiseksi auttamissuunnitelma.
4.6

Tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden arviointi

Tutkimuksissa halutaan aina välttää virheiden syntymistä. Siksi on tärkeää arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä eli reliabiliteettia ja validiteettia. Jos
tutkimuksen reliabiliteetti on alhainen, myös validiteetti on matala. Jos taas validiteetti on matala, reliabiliteetti voi silti olla korkea eli tutkimuksessa ilmenevät asiat
voivat olla tosia ja luotettavia, mutta tutkimuksen sisältö ei vastaakaan siihen tutkimusongelmaan tai -väitteeseen, jota on haluttu tutkia. (Hiltunen 2009, 12.)
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Hirsjärven ym. (2009, 231) mukaan reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten toistettavuutta. Tutkimuksen luotettavuus ja johdonmukaisuus perustuvat siihen, että tutkimus antaa toistettaessa saman tuloksen kuin aikaisemmin. Satunnaisvirheet eivät
vaikuta reliaabeliin tutkimukseen. (KvantiMOTV 2008.)
Reliabiliteettia voi alentaa esimerkiksi kysymyksen väärinymmärtäminen, jonkin
asian väärin muistaminen tai vaikkapa vastauksen koneelle siirtämisessä tapahtuva virhe. Hyvän reliabiliteetin saavuttamiseksi kysymysten tulee siksi olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja haastattelut on tehtävä huolellisesti. (Hiltunen 2009, 1011.)
Tässä haastattelututkimuksessa tutkimuksen reliabiliteetti voitaisiin todistaa tekemällä haastattelut uudestaan ja vertailemalla tuloksia keskenään. Mitä todennäköisimmin haastatelluilla asiantuntijoilla olisi samassa taloustilanteessa uudestaan
tehtävässä haastattelussa samat näkemykset asioista, joista he puhuivat. Ovathan
he muodostaneet näkemyksensä vuosien varrella työuran ja kokemuksen pohjalta.
Täten tutkimusta voidaan pitää reliaabelina.
Toinen tutkimuksen arvioinnissa käytettävä käsite on validiteetti, jolla tarkoitetaan
tutkimuksen pätevyyttä. Validiteetilla arvioidaan tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä
asiaa, mitä on ollut tarkoituskin tutkia; onko valittu menetelmä sopiva halutun asian
tutkimiseen sekä ovatko tuloksista tehdyt päätelmät sopivia, mielekkäitä ja käyttökelpoisia. Validiteetin puutteellisuus voi merkitä esimerkiksi sitä, että tutkimus ja
siihen liittyvät havainnot suuntautuvat sivuun alkuperäisen tutkimuksen tarkoituksesta. (Hiltunen 2009, 3-4.) Validiteetin käsitettä pidetään kirjallisuudessa osittain
myös epäselvänä. Esimerkiksi haastattelututkimukset ovat aina ainutlaatuisia, joten yksioikoinen luotettavuuden ja pätevyyden arviointi on tällöin käytännössä
mahdotonta. (Hirsjärvi ym. 2009, 231-232; viitattu lähteisiin Wolcott 1995, Holstein
ja Gubrium 1995, 9.)
Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, mitkä ovat oleellisia tekijöitä huolellisen
sijoitussuunnitelman laatimisessa ja toisaalta, mitä tuottavan sijoitussalkun tulisi
tässä markkinatilanteessa sisältää. Sijoitussuunnitelman laatimiseksi on haastateltu yhtiön X omistajia heidän toiveistaan ja tavoitteistaan sijoittamisessa sekä sijoitusalan asiantuntijoita, joista yksi toimii tällä hetkellä riippumattomana varalli-
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suusneuvojana, toinen arvopaperivälittäjänä käyttäen kansainvälisen online-kaupankäyntialustaa ja kolmas sijoitusneuvojana suomalaisessa pankkiiriliikkeessä.
Sijoitustuotteet, joiden kanssa he työskentelevät, ovat erilaisia. Jokaisella haastateltavalla on siis hiukan erilainen ja toisiaan täydentävä lähestymiskulma sijoittamiseen. Tämä oli työtä ajatellen varsin kattava asetelma ja avasi eri näkökulmia sijoittamiseen. Mielestäni tämä lisäsi merkittävästi tutkimuksen validiteettia.
4.7

Kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita

Tutkimushaastatteluissa nousi esiin MiFID II –direktiivi, joka edellyttää mm. entistä
tarkempaa dokumentointia ja asiakasarviointia sekä asiakkaiden kouluttamista sijoitustuotteiden suhteen. Jatkotutkimusaiheena voisi kerätä sijoittajien kokemuksia
siitä, kuinka he ovat kokeneet tiukentuneen lainsäädännön. Vaikeuttavatko tai helpottavatko lakimuutokset sijoittamista ja saavatko asiakkaat tarvitsemaansa palvelua, minkälaisilla sijoitussummilla jne. Jatkotutkimuksena voisia myös tutkia ja vertailla eri sijoitustuotteita; miten mm. eri valtioiden lainat ovat tuottaneet sekä miten
eri alustoilla tarjottavat joukkovelat eroavat toisistaan.
Sijoitussuunnitelman toteutumisen ja päivityksen seuranta voisi myös olla jatkotutkimuksen aihe. Kuinka sijoittajat seuraavat suunnitelman toteutumista vai seuraavatko he, kuinka he reagoivat salkun painoarvon muuttumiseen ja kuinka suuri osa
sijoittajista ylipäätään seuraa omaa salkkuaan ja pysyy sijoitussuunnitelmassa.
Sijoittamiseen ja maailmantalouden sykleihin liittyen olisi kiinnostavaa tutkia lisää
myös markkinoiden syklisyyttä; mistä syklisyys johtuu ja miten se vaikuttaa sijoittajaan, mikä ajaa talouden syklin muutokseen, miten maailman varallisuus jakautuu
syklin muuttuessa sekä miten talouden syklit vaikuttavat sijoitussuunnitelmaan.
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YHTEENVETO
Tutkimuksessa kartoitettiin sijoittamiseen ja sijoitussuunnitelman laatimiseen liittyviä perusteita. Tutkimusongelmana oli kysymys: Miten rakentaa tuottava sijoitussalkku sijoitusyhtiölle vuosina 2020-2021. Apukysymyksinä käytettiin seuraavia kysymyksiä: Mitä sijoitussuunnitelman laatimisessa pitää ottaa huomioon ja kuinka
ajankohtainen taloustilanne vaikuttaa sijoitussuunnitelmaan.
Teoriaosiossa käytiin läpi yleisimpiä sijoitusteorioita, riskien hallintaa, yhtiöllä sijoittamista, sijoitusalan sääntelyä viime vuosina sekä valikoituja sijoitusinstrumentteja.
Lisäksi siinä pureuduttiin sijoitussuunnitelman laatimisessa huomioitaviin tekijöihin.
Empiriaosuudessa kuvattiin tutkimuksen toteutusta ja sen tilaavaa yhtiötä X sekä
haastateltiin yhtiön edustajia sijoittamiseen liittyvistä toiveista ja tarpeista. Lisäksi
haastateltiin kolmea sijoitusalan ammattilaista sijoitussuunnitelman laatimiseen liittyen ja kuvattiin haastattelujen tulokset. Teorian ja haastattelujen perusteella laadittiin yhtiön X sijoitussuunnitelma. Yksi haastateltavista asiantuntijoista auttoi sijoitussuunnitelman laatimisessa yhtiölle. Suunnitelmaan sisältyy kaksi sijoitussalkkua: toinen lyhyen tähtäimen kriisimarkkinaan ja toinen pitkän tähtäimen normaalimarkkinaan.
Työn edetessä kokonaisuus alkoi hahmottua haastattelujen, lukemisen ja sijoitussuunnitelmaa pohtivien keskustelujen aikana. Sijoitusinstrumenttien kirjo on laaja,
mutta asiantuntijan avulla saatiin aikaan jämäkkä ja selkeä kahden salkun suunnitelma, jota yhtiössä lähdetään toteuttamaan.
Raportin lopussa on vielä pohdittu sijoittamiseen liittyvän sääntelyn muutoksia ja
niiden vaikutuksia sijoittamiseen sekä maailmantalouden tilannetta, riskejä ja lähitulevaisuuden ennusteita. Viimeiseksi on lueteltu kiinnostavia jatkotutkimusaiheita
sääntelyn vaikutuksiin, sijoitustuotteiden tutkimiseen ja vertailuun, sijoitussuunnitelman toteutumisen seurantaan sekä maailmantalouden syklisyyteen liittyen.
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Liite 1.

Nordnetin sijoitussuunnitelmapohja
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Liite 2.

Haastattelukysymykset
1. Taustatiedot, kokemus ja tavoitteet
1. Kuinka kauan olet toiminut sijoitusten parissa harrastuksena tai työksesi?
2. Minkälainen koulutus sinulla on alalle?
3. Minkälainen kokemus sinulla on alalta?
4. Minkälaisia tavoitteita sinulla on tämän työn/harrastuksen suhteen?
2. Sijoitusasiakkuuden hoitaminen
1. Oletko tehnyt tai teetkö työssäsi sijoitussuunnitelmia asiakkaille?
2. Kuinka määrittelet asiakkaasi riskinsietokyvyn ennen sijoitussuunnitelman tekoa tai sijoitustuotteen tarjoamista?
3. Mitä laki edellyttää selvittämään asiakkaasta sijoittajana?
4. Miten sijoitusyhtiö eroaa asiakkaana yksityishenkilöstä?
5. Miten yhteydenpito asiakkaisiin hoidetaan, kun talouden tilanne muuttuu ja mitkä ovat muutosindikaattoreita?
6. Miten usein asiakasta tulisi raportoida, kun sijoitukset on ulkoistettu sijoitusneuvojalle?
7. Kuinka usein itse raportoit asiakasta, jonka sijoituksia hoidat?
8. Lähetätkö asiakkaalle kirjallisen raportin, josta hän voi helposti hahmottaa sijoitustensa ajankohtaisen tilanteen?
3. Sijoitussuunnitelma
1. Mitä asioita sijoitussuunnitelman tekemisessä tulee mielestäsi huomioida?
2. Mikä on tärkeintä?
3. Kuinka usein sijoitussuunnitelma tulisi tarkistaa/päivittää?
4. Millä perusteilla sijoitussuunnitelma tarkistetaan tai päivitetään?
5. Mitä tietolähteitä, talouden indikaattoreita ja/tai tunnuslukuja sijoitussuunnitelman päivittämiseksi tulisi seurata?
6. Miten sijoitussuunnitelman toteutumisesta tulisi raportoida?
7. Tilaavatko/tekevätkö sijoittajat yleisesti ottaen sijoitussuunnitelman toteutumisesta ja sijoitusten tilanteesta raporttia itselleen säännöllisin väliajoin?
8. Miten sijoitussuunnitelmasta raportointia voisi mielestäsi kehittää?
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4. Sijoitussalkun suojaus ja hajautus
1. Miten sijoitusyhtiön kannattaa suojata salkkunsa talouden eri sykleissä?
2. Miten salkun suojaus kannattaa mielestäsi rakentaa tällä hetkellä?
3. Kuinka moneen eri tuotteeseen/alaan sijoituksia kannattaa hajauttaa?
4. Miten eri omaisuusluokkien hoitaminen otetaan sijoitussuunnitelmassa
huomioon?
5. Kuinka usein eri instrumenttien ja toimialojen painoarvoa kannattaa tarkistaa ja/tai päivittää?
6. Mitkä talouden indikaattorit ennakoivat muutoksia salkun suojaukseen ja
hajutukseen?
5. Tulevaisuuden näkymät
1. Miltä maailman talouden tulevaisuus mielestäsi näyttää sijoittajan näkökulmasta juuri nyt?
2. Minkälaisia sijoitustuotteita suosittelet tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa?
3. Miten sijoittaja voisi mielestäsi maksimoida sijoitussalkkunsa tuoton
tässä syklissä?
4. Millä tavoin talouden tulevaisuuden näkymiä voi huomioida sijoitussuunnitelman laatimisessa ja käyttämisessä?
Haastattelussa nousseita lisäkysymyksiä teemoihin:
2. Sijoitusasiakkuuden hoitaminen
1. Miten mahdolliset lakimuutokset vaikuttavat sijoitusneuvojan työhön?
2. Miten sijoittajan osaamiseen liittyvät muuttuvat vaatimukset vaikuttavat
asiakkaisiin ja heidän sijoittamiseensa?
3. Miten usein asiakasta tulisi raportoida muutoksista, kun sijoitukset on
ulkoistettu sijoitusneuvojalle?
4. Miten asiakkaat ja mahdolliset uudet asiakkaat saadaan kiinnostumaan
sijoittamisesta enemmän?
3. Sijoitussuunnitelma
1. Miten asiakkaita voidaan paremmin sitouttaa sijoitussuunnitelman tekemiseen, toteuttamiseen ja seuraamiseen?
2. Onko sitouttaminen tarkoituksenmukaista?

