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1 Johdanto 

Yksityissijoittajalla on enenevässä määrin valinnan varaa niin rahaston kuin palveluntarjo-

ajankin suhteen. Siinä missä perinteisten kivijalkapankkien määrä pysyy melko vakiona, 

tulee verkossa toimivia sijoituspalvelujen tarjoajia koko ajan lisää. Palveluntarjoajien kas-

vava määrä lisää kilpailua erityisesti kustannusten suhteen mikä on yksityissijoittajalle hyvä 

asia. Sijoitustoimintaan liittyvää informaatiota on myös saatavilla enemmän kuin koskaan. 

Muun muassa Facebookista löytyy runsaasti erilaisia sijoitustoimintaan keskittyviä ryhmiä 

ja monet verkossa toimivista palveluntarjoajista auttavat myös sijoitusterminologian sisäis-

tämisessä.  

Työn tutkimusongelmana on selvittää sijoitusrahaston valintaan liittyviä asioita yksityissijoit-

tajan näkökulmasta. Onko joillain muuttujilla, kuten ikä tai sijoitushistorian pituus, suurta 

vaikutusta sijoitustoimintaan liittyvien termien tunnistamisessa tai rahaston valintaan liitty-

vien kriteerien painotuksissa Tätä pyritään selvittämään analysoimalla kyselytutkimuksen 

tuloksia. Itse kysely on 25 kysymyksinen monivalintakysely, joka julkaistiin Facebookin si-

joituskerho ryhmän jäsenille. Kyselyn osa-alueina ovat vastaajan tietojen lisäksi tuotto, riski, 

palveluntarjoaja sekä sijoittaja.  

Teoriaosuus alkaa rahastojen historiasta, jossa käydään läpi rahastosijoitustoiminnan synty 

nykyisessä muodossaan sekä sen kehittyminen niin maailmalla, kuin Suomessa. Toiminta 

käytännössä esittää sijoitustoiminta prosessin aloittamiseen liittyvät toiminnot, sekä rahas-

toihin liittyvät säännöt ja säädökset. Juuri itselle sopivimman rahaston valinta on yksi kes-

keisimmistä tuottavaan rahastosijoitustoimintaan liittyvistä asioista, jonka vuoksi työssä py-

ritään esittelemään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia rahastojen suorituskykyyn vai-

kuttavia asioita. Tuottoon ja riskiin liittyvät suorituskyvyn mittarit esitellään erikseen omassa 

luvussaan. Rahaston tuottoihin suoraan vaikuttavat kulut taas esitellään kululajikohtaisesti 

omassaan. 

Teoriaosuuden tarkoituksena on tutustuttaa lukija rahastosijoittamiseen liittyviin aiheisiin ja 

asioihin sekä terminologiaan siten, että tutkimusosuuden sisäistäminen ja erilaisten lukujen 

ymmärtäminen olisi mahdollisimman vaivatonta. 
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2 Historiasta nykypäivään 

2.1 Rahastosijoittamisen historiaa 

Ensimmäiset muodot varojen rahastoimisesta ovat lähtöisin 1700-luvun lopun Hollannista 

mutta lähempänä nykyistä mallia juridisesti olevan toiminnan voidaan katsoa käynnistyneen 

USA:ssa 1890-luvulla. Vuoteen 1924 asti rahastomuotona olivat kiinteäpääomaiset rahas-

tot. Maaliskuussa 1924 tilanne muuttui, kun Massachusetts Investors Trust mahdollisti avoi-

met eli Open End -rahastot. Tämä tarkoitti sitä, että merkinnöillä ja lunastuksilla saatiin 

muutettua rahaston pääomaa. Kyseinen edelleen voimassa oleva rahasto on siis ensim-

mäinen virallinen sijoitusrahasto. Sijoitusrahastotoiminta nykyisessä muodossaan on tämän 

perusteella lähes 100 vuotta vanha keksintö. (Kauppila ym. 2020, 51–52.)  

1930-luvulla rahastosijoittamisen kehittymistä hidastivat monet asiat kuten suuri lama ja toi-

nen maailmansota sekä sitä seuranneet säädökset. Kasvu oli vaatimatonta aina 1970-lu-

kuun asti. Musta maanantai 19.10.1987 sai aikaan USA:n historian suurimman pörssiro-

mahduksen, jonka vaikutukset näkyivät myös Suomessa voimakkaasti. Tästä huolimatta 

rahastojen kehitys USA:ssa 1970-luvulta tähän päivään on ollut hurjaa. 2010-lukuun asti 

USA:n rahastojen arvo oli suurempi, kuin koko muun maailman yhteensä. (Kauppila ym. 

2020, 52.) 

ICI:n mukaan USA:n sijoitusrahastojen arvo vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen 

jälkeen rahastojen rahastot mukaan luettuna ja valuutta euroihin pyöristettynä oli noin 

25 000 000 miljoonaa euroa eli 25 tuhatta miljardia euroa. Verrattuna vuoden 2008 kolman-

nen vuosineljänneksen lukuun, 8,3 tuhatta miljardia, huomataan että USA:n sijoitusrahas-

tojen yhteenlaskettu pääoma on noussut 12 vuoden aikana 304 %.  (ICI 2020.) 

Koko maailman sijoitusrahastojen arvo on noussut samalla aikavälillä 291 %. Sijoitusrahas-

tojensa arvoa eniten 12 vuoden aikana kasvattanut maanosa on kuitenkin Aasia 368 pro-

sentilla. Siellä noin 2 tuhannen miljardin sijoitusrahastojen yhteenlasketulla arvolla kärki-

paikkaa pitää Kiina, jonka rahastojen arvo on noussut 12 vuoden aikana yli 1000 %. (ICI 

2020.) 

Euromääräisesti eurooppalaisissa rahastoissa oli vuoden 2020 kolmannen vuosineljännek-

sin jälkeen karkeasti 10 000 miljardia vähemmän omaisuutta, kuin amerikkalaisissa, mutta 

noin 2,5 kertaa enemmän kuin aasialaisissa rahastoissa. Eurooppalaisten rahastojen kasvu 

12 vuoden ajanjaksolla on kuitenkin koko maailman keskimääräistä kehitystä kymmeniä 

prosentteja jäljessä. Ainoastaan afrikkalaisten rahastojen kehitys on tällä aikavälillä ollut 

heikompaa kuin eurooppalaisilla rahastoilla. (ICI 2020.) 
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Alla oleva kuva esittää rahastojen kehitystä maanosittain 12 vuoden jaksolla rahastojen ra-

hastot mukaan laskettuna ja valuutat euroiksi muutettuna niiden silloisilla kursseilla. Tiedot 

kuvaajaan on otettu ICI:n julkaisusta: ” Worldwide Historical Assets and Flows for Regulated 

Open-End Funds Q1 2008 - Q3 2020”.  

2.2 Rahastojen kehitys Suomessa 

Rahastojensijoittamisen historia Suomessa alkaa vuodesta 1987, jolloin syntyi sijoitusra-

hastot mahdollistava laki. Kyseisen vuoden syksynä tapahtui kuitenkin surullisen kuuluisa 

pörssiromahdus, joka kantaa myös nimeä Black Monday. Samana vuonna ilmestyneisiin 

rahastoihin innokkaana sijoittaneet suomalaiset saivat ankaran opetuksen osakesijoittami-

sen riskeistä. (Kauppila ym. 2020, 13, 52.)  

Vuonna 1990 Suomen markkinoille ilmestyivät myös pienempiriskiset korkorahastot. Näitä 

ei valitettavasti ollut aikana ennen romahdusta saatavilla vaan ainoastaan riskisempiä osa-

kemarkkinoille sijoittavia rahastoja, minkä vuoksi rahastojen arvojen romahdukset olivat niin 

suuria. 1990-luvun alussa ihmisten kiinnostus rahastoihin alkoi taas vähitellen kasvaa ja 

vuonna 1993 Suomessa oli jo lukuisia rahastoja, joiden varallisuus ylitti 100 miljoonaa mark-

kaa. (Kauppila ym. 2020, 52–53.) 

Vuonna 1993 suomessa oli myös viisi rahastoa, jotka sisälsivät korko- ja osakesijoituksia. 

Noista yhdistelmärahastoista silloinen OP Pirkka on yhä toiminnassa, mutta nimi on vaihtu-

nut vuoden 2012 jälkeen OP rohkeaksi. Vuonna 1993 siinä oli 360 sijoittajaa ja sen varalli-

suus 10 miljoonaa markkaa. (Kauppila ym. 2020, 52–53.) Nykyään OP Rohkean varallisuus 

on 560 miljoonaa euroa ja osuudenomistajia on yli 70 000 kpl (OP, 2020). 

Kuvio 1. Rahastojen kehitys maailmassa 2008–2020 (mukailtu ICI 2020) 
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Rahastotyyppien määrällinen kehitys 

Marraskuussa 2010 ja 2020 osakerahastojen määrällinen osuus kaikista rahastoista oli 

sama 51 %. Kappalemääräisesti uusia osakerahastoja tuolla 10 vuoden aikajanalla perus-

tettiin 15 kpl mikä tarkoittaa 6 % kasvua. Kaikkien rahastojen yhteen laskettu määrä kasvoi 

samalla aikavälillä 9 %. Joulukuun 2012 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana osakerahastojen 

kappalemäärällinen osuus kaikista rahastoista oli vahvimmillaan vaihteluvälillä 53–55 pro-

senttia, mutta vuoden 2016 jälkeen osakerahastojen määrällinen osuus on ollut laskussa. 

(Suomen Pankki 2020.)  

Vielä suurempia laskijoita kappalemääräisesti olivat yhdistelmärahastot ja hedge-rahastot. 

Yhdistelmärahastojen määrä putosi marraskuun 2010 ja 2020 välisellä jaksolla 17 kpl ja 

hedgerahastojen määrä 27 kpl. Prosentteina tällä aikavälillä yhdistelmärahastojen määrä 

on pudonnut 24 % ja hedge-rahastojen määrä 71 %. (Suomen Pankki 2020.) 

Selvästi eniten määrällisesti ovat lisääntyneet korkorahastot ja kiinteistörahastot. Tuolla 

kymmenen vuoden jaksolla kiinteistörahastojen määrä nousi seitsemästä kolmeenkymme-

neen neljään rahastoon ja niiden osuus kaikkien rahastojen määrästä yhdestä seitsemään 

prosenttiin. Korkorahastojen lukumäärällinen markkinaosuus nousi samana aikana yhdes-

tätoista kolmeenkymmeneen prosenttiin. (Suomen Pankki 2020.) 

Alla olevassa kuvassa eri rahastotyyppien vuosittaiset määrät marraskuun julkaisujen mu-

kaan vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana. 

 

 

Kuvio 2. Sijoitusrahastojen lukumäärät rahastotyypeittäin (mukailtu Suomen pankki 2020) 
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Nykytilanne suomessa 

Suomalaisten rahastojen pääoma vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen jälkeen ra-

hastojen rahastot mukaan luettuna oli noin 122 miljardia euroa. Summa tarkoittaa karkeasti 

0,7 prosentin osuutta koko Euroopan rahastomarkkinoista ja 0,23 prosentin osuutta koko 

maailman rahastomarkkinoista. (EFAMA 2020.)  

Loppuvuoden 2020 kehitys Suomalaisilla rahastomarkkinoilla on kaikista taloudellisista vas-

toinkäymisistä huolimatta ollut hyvä. Joulukuun 31 päivän julkaisussa rahastojen pääoma 

oli 132 212 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana suomalaisten rahastojen arvo nousi 6 %. 

Osake- ja yhdistelmärahastoihin sijoitettiin paljon, kun taas sekä pitkän, että lyhyen koron 

rahastot jäivät vuoden 2020 ajalta miinukselle. Erityisen paljon lunastuksia tapahtui juuri 

pitkän koron rahastoissa. Iso osa näistä lunastuksista tapahtui kehittyville markkinoille sekä 

korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista. (Finanssiala Ry 2021.) 

Alla olevassa kuvassa eri rahastotyyppien joulukuun 2020 merkinnät ja pääomat. 

Osakerahastojen osalta varoja lunastettiin vuoden 2020 aikana runsaasti Suomi ja Eu-

rooppa rahastoista sekä toimialarahastoista. Eniten merkintöjä puolestaan tehtiin pohjois-

maat ja maailma rahastoihin, joista maailma rahastot keräsivät selvästi enemmän merkin-

töjä mutta kolminkertaisen tuoton saavuttivat pohjoismaa rahastot. Suomi rahastot tuottivat 

vuoden 2020 toiseksi parhaiten 19 prosentilla mutta lunastuksia tehtiin tästä huolimatta lä-

hes 300 miljoonaa enemmän kuin merkintöjä. (Finanssiala Ry 2021.) 

Kuva 1. Rahastopääoman kehitys 2020 (Finanssiala Ry 2021) 
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Alla olevassa kuvassa tarkemmin joulukuun 2020 nettomerkinnät, sekä vuoden 2020 pää-

omat ja tuottoprosentit. 

Passiiviset ja aktiiviset rahastot 

Viimeisen 60 vuoden ajalta on tehty satoja tutkimuksia siitä, miten rahastot pärjäävät mark-

kinoiden yleisindeksiä vastaan. Tutkimusmenetelmiä on ollut lukuisia ja tulokset ovat olleet 

vaihtelevia. Osa tutkimustuloksista näyttää, että rahastot voittavat yleisindeksin ja osa näyt-

tää tappiota. Tutkimushistoria osoittaa, että rahastot keskimäärin voittavat indeksin riskikor-

jattuna pienellä marginaalilla. Rahastoista tulee kuitenkin aina kuluja ja nämä huomioiden 

keskimääräinen voittomarginaali häviää. Suurin osa markkinoista koostuu rahastoista, joten 

rahastot pitkälti muodostavat markkinoiden yleisindeksin. Tämän vuoksi rahastojen keski-

määräisten tuottojen on oltava hyvin lähellä yleisindeksiä, ja rahastojen hoitajien palkkiot 

huomioiden tulokset laskevat indeksin alle. (Kauppila ym. 2020, 144–147.)  

 Kiistely on kovaa siitä, onko passiivinen rahastosijoittaminen järkevämpää kuin aktiivinen. 

Aktiiviset rahastot pyrkivät voittamaan vertailuindeksinä tekemällä aktiivisemmin kauppaa 

sijoituskohteiden välillä. Ratkaisevassa asemassa on salkunhoitajan asiantuntemus. Hänen 

tehtävänsä on ostoissa ja myynneissä hyödyntää markkinoilla esiintyviä yli- ja alihintaisia 

kohteita niin, että sijoittaja saa maksimaalisen hyödyn. Aktiiviset rahastot kiinnostavat sijoit-

tajia, koska niillä sanotaan olevan mahdollisuus markkinoiden voittamiseen toisin kuin pas-

siivisilla rahastoilla. (Heikinheimo 2016.)  

Passiivisten rahastojen hyötyjä ovat vastaavasti pienet kulut. Miinuspuolena on, että vertai-

luindeksiä ei pyritä voittamaan toisin kuin aktiivisissa rahastoissa. Toisaalta passiivisten ra-

hastojen toteutuneet tuotot ovat keskimäärin paljon lähempänä vertailuindeksejä kuin aktii-

visten rahastojen mikä tekee niistä huolettomampia. Perinteisiä indeksirahastoja vielä 

Kuva 2. Osakerahastojen lunastukset ja merkinnät (Finanssiala Ry 2021) 
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paljon edullisempia vaihtoehtoja hallinnointikustannuksiltaan ovat ETF:ät eli pörssilistatut 

rahastot. Niiden tyypilliset vuosittaiset hallinnointikustannukset ovat 0,2 ja 0,3 % välissä. 

(Sijoittaja.fi 2016.) 

Alla olevassa kuvassa avattu perinteisten rahastojen kustannusrakennetta. 

Hyvän salkunhoitajan avulla aktiivinen rahasto pystyy voittamaan markkinat sekä suojaa-

maan salkun arvoa markkinoiden laskiessa. Miinuspuolena suuremmat kustannukset sal-

kunhoidossa. Nämä kustannukset ovat olleet kuitenkin laskussa jo vuosia ja erityisesti Ame-

rikassa lasku on ollut merkittävää. Amerikkaan verrattuna kustannuserot aktiivisen ja pas-

siivisen rahaston välillä ovat Suomessa vielä suuret. Tämä tekee indeksin voittamisen suo-

malaisille aktiivisille rahastoille kulut huomioiden vaikeaksi. (Heikinheimo 2016.)  

Alla olevassa kuvassa aktiivisten ja passiivisten rahastojen keskimääräisten maailmanlaa-

juisten kustannusten muutoksia.  

 

Kuva 3. Vuosikustannusten muodostuminen eri rahastoissa (Heikinheimo 2019) 

Kuvio 3. Kulurakenteiden muutoksia 2000–2019 (Statista Research Department 2020) 
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Esimerkkivertailussa OP-Eurooppa indeksirahasto ja OP-Eurooppa Nousevat Tähdet, joka 

pyrkii aktiivisella sijoittamisella voittamaan vertailuindeksinsä. OP-Eurooppa indeksirahas-

ton vuosittainen hallinnointipalkkio on 0,39 % ja kumulatiivinen tuotto viimeisen 5 vuoden 

ajalta on 5,93 %. Hallinnointipalkkioihin menee siis 6,6 % tuotoista. OP-Eurooppa Nousevat 

Tähdet rahaston vuosittainen hallinnointipalkkio on 1,8 % ja kumulatiivinen tuotto viimeisen 

5 vuoden ajalta on 4,65 %. Aktiivisen rahaston hallinnointipalkkiot syövät siis keskimäärin 

39 % tuotoista vuodessa, kun passiivisessa rahastossa luku on 6,6 %. (OP 2020.)  

Pääsääntöisesti suurin osa tuloksista tukee passiivisen rahaston valintaa mutta pieniä poik-

keuksiakin on, jotka liittyvät erityisen aktiiviseen salkunhoitoon, tiettyihin ajanjaksoihin ja 

tietyille markkinoille suuntautumista. Erityisen tarkkana aktiivisen rahaston valinnassa saa 

olla myös piiloindeksoinnin vuoksi. Piiloindeksoivat rahastot toimivat pitkälti passiivisen ra-

haston tavoin mutta niiden kulurakenne on aktiivisen rahaston mukainen. Piiloindeksoivia 

rahastoja löytyy rahastomarkkinoilta runsaasti. (Heikinheimo 2016.)  

Passiiviset rahastot ovat viimeisen 10 vuoden aikana kasvattaneet osuuttaan rahastomark-

kinoilla ja vuonna 2019 Amerikassa passiivisten rahastojen yhteenlaskettu pääoma ylitti ak-

tiivisten rahastojen pääoman. Alueellisesti passiivinen rahasto sopii erityisen hyvin tehok-

kaille markkinoille, jossa aktiivisen rahaston on mahdollisimman vaikea poimia alihinnoitel-

tuja kohteita seurattujen suuryritysten joukosta. (Mandatumtrader 2020.) 

Parhaat mahdollisuudet aktiivisilla rahastoilla markkinoiden voittamiseen on tehottomilla 

markkinoilla. Sieltä löytyy vähemmän seurattuja ja pienempiä yrityksiä, joita on mahdollista 

saada niiden kasvumahdollisuuksia edellisemmin hinnoin. Tämä vaatii markkina-alue koh-

taista erityistietoa rahastonhoitajalta. Yritysten kasvunäkymät markkinoilta tulisi olla muita 

paremmin tiedossa ainakin keskimäärin. Aktiivista rahastoa voidaan käyttää myös sijoitus-

salkun hajauttamisessa. Jos halutaan hajauttaa alueelle, josta ei itsellä ole minkäänlaista 

tietoa kannattaa turvautua aktiivisen rahastonhoitajan asiantuntemukseen. (Mandatumtra-

der 2020.) 
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3 Toiminta ja palvelut 

3.1 Rahastosijoittamisen aloittaminen 

Sijoittaja hankkii haluamansa rahaston osuuksia käytännössä yksinkertaisella tilisiirrolla ra-

haston tilille. Rahasto-osuuden merkinnän voi tehdä joko verkossa tai konttorissa. Rahasto 

osuuksien omistus on melko vaivatonta likvidoida eli lunastaa takaisin. Mikäli sijoittaja hank-

kii rahasto-osuuksia oman pankkinsa kautta, täytyy hänen suorittaa tilisiirto pankin anta-

malla viitteellä ja rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu kyseisen päivän päätteeksi. (Kaup-

pila ym. 2020, 101–102.) 

Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista rahoitusyhtiö kerää asiakkaalta myös tunnistetie-

toja, minkä yhteydessä se tiedustelee myös pakolliset finanssivalvonnalle lähetettävät tie-

dot. Kysymykset liittyvät muun muassa poliittiseen vaikutusvaltaan sekä yhteyksiin talous-

pakotteiden alaisissa maissa. Oman pankin kanssa asioidessasi nämä tiedot on todennä-

köisesti kerätty jo aiemmin. (Kauppila ym. 2020, 102.)  

Sijoitusrahastojen rakenne ja säännöt 

Sijoitusrahastot voivat koostua osakkeista, korkoinstrumenteista tai muista arvopapereista. 

Sen omistajia ovat kyseisestä rahastosta osuuksia hankkineet yritykset, yhteisöt sekä yksi-

tyishenkilöt. Rahastoyhtiö ei omista rahastoa mutta vastaa sen hallinnoinnista ja kerää tästä 

toiminnasta hallinnointipalkkioita jokaiselta rahastoon sijoittavalta. Rahastojen perustami-

seen ja toiminnan pyörittämiseen on tarkat ohjeet Euroopan unionin sijoitusrahastodirektii-

vissä. Rahastojen toiminnan lainmukaisuutta Suomessa valvoo Finanssivalvonta. Rahas-

ton säännöistä tulee käydä selväksi muun muassa rahaston tyyppi ja strategia, vertailuin-

deksi sekä sijoitusten maantieteellinen alue. (Kauppila ym. 2020, 37–38.)  

Jokaisesta sijoitusrahastosta on myös oltava sijoittajan saatavilla esite, jonka avulla sijoit-

taja pystyy helposti vertailemaan eri rahastojen kulurakennetta, riskejä sekä muita oleellisia 

rahaston valintaan vaikuttavia asioita. Sijoittajan tulee myös halutessaan saada rahastoon 

liittyvä viimeisin vuosikertomus sekä mahdolliset lyhyemmän aikavälin katsaukset ilman ve-

loitusta. Rahaston varat sijoitetaan sen sijoituspolitiikan ja sääntöjen määräämällä tavalla 

tietyille markkinoille. (Kauppila ym. 2020, 38–39.)  

Rahasto-osuuksien osto ja myynti 

Tavallisten rahastojen rahasto-osuuksien osto ja myynti on pääsääntöisesti mahdollista jo-

kaisena arkipäivänä pois lukien arkipyhät. Arkipyhät vaihtelevat maittain mikä vaikuttaa tiet-

tyyn maahan sijoittavien rahastojen kaupankäyntiin. Esimerkiksi USA-rahastoja voi ostaa ja 

myydä silloin, kun siellä ovat pörssit auki. Erikoisemmilla rahastoilla kuten 
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vaihtoehtorahastoilla mahdollisia lunastus- ja merkintäpäiviä on huomattavasti harvemmin 

ja on mahdollista, että joissain rahastoissa merkintä- ja lunastuspäiviä on vain neljännes-

vuosittain. (Kauppila ym. 2020, 102–103.) 

Tärkeintä osto- ja myyntipäätöksissä on, ettei tee hätiköityjä ratkaisuja. Kulloisetkin tilanteet 

tulisi analysoida huolella ennen varsinaisia päätöksiä. Silloin tällöin on myös hyvä tutkia 

salkun sisältöä perusteellisemmin. Noudattaako salkun rakenne eri rahastojen painoarvo-

jen osalta omaa suunnitelmaa. Monesti tämä niin sanottu salkun siivous tapahtuu loppu-

vuodesta, jolloin tappiollisia osuuksia myymällä voidaan pienentää myyntivoittojen osuutta 

verotusta ajatellen. (Heikkilä 2019.) 

Milloin myydä 

Ensimmäinen peruste myymiselle on, jos sijoitustavoite on heilahtanut merkittävästi alas-

päin. Rahaston tilanne kannattaa tarkastaa muutaman kuukauden jälkeen ostosta. Mikäli 

suunnitelmana on ollut pääomien säilyttäminen ja muutaman kuukauden jälkeen huoma-

taan rahasto-osuuden arvon laskeneen, on rahasto hyvä vaihtaa toiseen. (Heikkilä 2019.) 

Mikäli rahastolta on Viitattu vakaata tuottoa ja arvonvaihtelu on ollut voimakasta, on syytä 

tehdä seuraavat vertailut. Rahaston tuotto suhteessa kilpailijoiden vastaaviin rahastoihin 

samalla ajanjaksolla sekä rahaston tuotto samalla ajanjaksolla verrattuna omaan indek-

siinsä lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Jos näiden tarkastelujen jälkeen näyt-

tää vielä siltä, että rahasto ei ole onnistunut suunnitellusti on se hyvä vaihtaa toiseen. (Heik-

kilä 2019.) 

Yksi peruste rahaston myymiselle voi olla myös tuottotavoitteen ylittyminen. Mikäli rahaston 

on pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna tuottanut indeksiinsä nähden hyvin ei sen osuuksia 

kannata myydä kokonaan pois mutta on hyvä harkita voittojen kotiuttamista. (Heikkilä 

2019.) 

3.2 Pankit ja rahoituslaitokset 

Suomessa toimii 11 eri pankkia, joista kaikki paitsi Hypo tarjoavat rahastosijoittamisen pal-

veluita. Perinteisten kivijalkapankkien lisäksi on runsaasti erilaisia verkossa toimivia rahoi-

tuslaitoksia, joiden palvelut ovat tavallisia pankkeja keskitetymmät. Uusia verkossa toimivia 

rahoituslaitoksia perustetaan lähes joka vuosi lisää. Monet kivijalkapankit tarjoavat katta-

vamman palveluvalikoiman lisäksi myös erilaisia keskittämisbonuksia ja etuuksia useam-

paan palveluun keskittävälle. (Raha.) 

Suomessa toimista pankeista reilusti kattavimmin erilaisia sijoitusrahastoja tarjoaa Nordea. 

Toisiksi eniten vaihtoehtoja löytyy Danske Investiltä, joka on osa Danske Bank konsernia ja 
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kolmanneksi eniten rahastoja löytyy OP:n valikoimasta. Näiden kolmen pankin rahastovaih-

toehtojen yhteismäärä on moninkertainen muiden pankkien rahastoihin verrattuna. Pienem-

mistäkin pankeista löytyy silti reilusti vaihtoehtoja monenlaiselle sijoittajalle. Esimerkiksi 

Ålandsbankenin 18 rahaston listalta löytyy osakerahastoja, yhdistelmärahastoja ja korkora-

hastoja sekä tuulivoimaan, kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavia rahastoja. (Nordea; OP; POP 

Pankki; Säästöpankki; OMASP; S-Pankki; Ålandsbanken; Aktia; Danske Invest; Handels-

banken.) 

Tietojen esittämisessä on eroja pankkien välillä. Suurin osa pankeista esittää rahastojen 

etusivulla tuottokehitysten lisäksi joko tähtiluokituksen tai oman 6–7 portaisen riskiluokituk-

sensa. Kuluista kiinnostunut arvostaa Nordean ja Handelsbankenin sivustoja, joissa rahas-

tot voi lajitella suoraan juoksevien kulujen mukaan. Monien muiden pankkien sivustoilla tar-

vitaan enemmän klikkauksia rahaston kuluihin pääsemiseksi. Lähes kaikilla sivustoilla pa-

kolliset tiedot löytyvät rahastokohtaisen sivun alta mutta viimeistään rahaston kuukausi-, 

vuosineljännes- ja puolivuotiskatsauksista. Lähes kaikki katsaukset aukeavat pankkien 

omille sivustoille poikkeuksina POP Pankki ja Säästöpankki, joiden katsaukset avautuvat 

Morningstarin sivustolle. (Nordea; OP; POP Pankki; Säästöpankki; OMASP; S-Pankki; 

Ålandsbanken; Aktia; Danske Invest; Handelsbanken.) 

Rahalaitokset 

Rahalaitokset voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden tarjoamien palveluiden perusteella. 

Suomen keskuspankki pyrkii säilyttämään taloudellisen tasapainon ja estämään inflaation 

syntymisen. Se myös vastaa käteisen omaisuuden liikkeelle laskuista. Seuraavaan ryh-

mään kuuluvat talletuspankit ja rahamarkkinarahastot, joiden tehtäviin kuuluu talletus- ja 

lainapalveluiden tarjoaminen asiakkaille sekä myös mahdollinen arvopaperikauppa. Viimei-

seen rahalaitosten ryhmään kuuluvat luottolaitokset, joiden tehtäviin eivät kuulu perinteiset 

talletuspalvelut. (Summarum.) Suomen Pankin (2020) päivitetyn rahalaitoslistan mukaan 

Suomessa on yhteensä 228 luottolaitosta ja pankkia. 

Luottotoiminnan harjoittamista varten jokaisen Suomalaisen rahalaitoksen tulee hakea Fi-

nanssivalvonnan kautta toimilupaa Euroopan keskuspankilta. Ilman toimilupaa rahalaitos ei 

saa harjoittaa pankkipalveluita tai myöntää edes lainaa tapauksissa, joissa laina ei ole omaa 

varallisuutta.  Toimiluvan saamisen edellytyksinä on muun muassa johtamisen varovaisuus 

periaate, taloudelliset edellytykset toiminnalle, hyvä toiminnan suunnittelu sekä pääkontto-

rin sijainti Suomessa. Rahalaitosten toimintaa säätelevät Suomen laki ja erityisesti luotto-

laitoslaki. (Summarum.) 
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4 Rahaston valintaan vaikuttavia asioita 

4.1 Rahastojen vertailu 

Sijoittajan on hyvä osata vertailla rahastojen menestystä, sillä rahastojen määrä on valtava 

ja markkinointi perustuu pitkälti niiden suorituskykyyn. Rahastojen menestyksen vertailuun 

käytetään samoja mittareita, kuin muidenkin sijoitusvaihtoehtojen vertailuun. Tästä syystä 

rahoitusteorian perusteet on hyvä opetella, mikäli sijoittaminen missään muodossa kiinnos-

taa. Helposti ajatellaan, että rahaston toteutunut tuotto kertoo suoraan, miten hyvin rahasto 

on pärjännyt ja näitä lukuja vertaillaan keskenään. Tällaiset päätelmät saattavat kuitenkin 

johtaa pahasti harhaan ja tästä syystä on kehitetty lukuisia eri mittareita, joiden avulla saa 

todenmukaisemman käsityksen rahaston menestyksestä. (Kauppila ym. 2020, 113–114.) 

Tuotto ja riski 

Tuotto on suoraan verrannollinen riskiin erityisesti tehokkailla markkinoilla. Sijoittajat hyväk-

syvät korkeamman riskin, jos kohteen tuotto-odotukset ovat vastaavasti suuremmat. Mikäli 

kohteen tuotto ei vastaisi sen riskiä alkaisivat sijoittajat myymään kohdetta pois. Tämä las-

kisi kohteen hintoja ja näin parantaisi odotettua tuottoa. (Kauppila ym. 2020, 115, 121.) 

Osakerahastoihin kohdistuu osakemarkkinoiden riskit kuten markkina- ja yritysriski sekä 

valuuttariski. Osakerahastot yrittävät suojautua näiltä riskeiltä hajauttamalla lukuisiin koh-

teisiin ja eri toimialoille. Tämä tehoaa yritysriskiin, mutta yleistä osakekurssien laskua eli 

markkinariskiä vastaan ei hajauttaminenkaan auta. Rahaston riskisyys lasketaan arvon 

keskimääräisestä vaihtelevuudesta eli keskihajonnasta, joka tunnetaan myös nimellä vola-

tiliteetti. Euroalueen ulkopuolelle sijoittaviin rahastoihin sisältyy aina valuuttariski. Sijoituk-

set, joiden arvo on dollareissa heikkenevät / kasvavat samassa suhteessa, kuin dollarin 

arvo heikkenee / vahvistuu suhteessa euroon. (Bergman 2020.) 

Rahastojen riskiprofiilit ovat hyvin vaihtelevia ja eroja löytyy jopa saman tyyppisten rahas-

tojen kesken. Rahastojen esitteistä käy ilmi rahastojen riskisyys ja sijoituspolitiikka. Johdan-

naisten avulla voidaan parantaa salkun suojausta tai pyrkiä kasvattamaan sen tuottoa. Mitä 

vähemmän sijoittajalla on varaa hävitä sitä pienemmän riskiprofiilin omaava rahasto hänen 

tulisi valita. Koko sijoitusomaisuuden menettäminen sijoitusrahaston kautta on käytännössä 

mahdotonta mutta riski arvon laskusta koskee kaikki rahastotyyppejä. (Bergman 2020.) 

4.2 Erilaisia mittausmenetelmiä 

Rahastosijoittamisen keskeisimmät käsitteet tuoton mittaamiseen ovat kulunut aika ja ar-

vonmuutos. Tuotto ilmoitetaan arvon prosentuaalisena muutoksena tietyllä ajanjaksolla. 
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Tarkan tuloksen saamiseksi sijoittajan tulee huomioida tuoton laskennassa mahdolliset 

merkintä- ja lunastuspalkkiot. Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sen sijaan rahastoyhtiö vähen-

tää automaattisesti rahastosta, joten niitä ei tarvitse huomioida. Jotta eri rahoituslaitosten 

antamat tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia käyttävät ne sekä monet muut suuret 

instituutiot GIPS-standardia. Tämä tulee sanoista Global Investment Performance Stan-

dard. (Kauppila ym. 2020, 116–117) 

Normaalisti kaikki tuotot ilmoitetaan nimellistuottoina, joten niiden ilmoittamisessa ei oteta 

huomioon inflaatiota eli rahan arvon heikkenemistä. Reaalituotosta puhuttaessa taas tar-

koitetaan tuottoa, joka on suhteutettu rahan arvon heikkenemiseen. Jos sijoittaja haluaa 

tarkastella sijoitustensa reaalituottoja, tulee hänen itse vähentää inflaatioprosentti. (Kaup-

pila ym. 2020, 120–121) 

Volatiliteetti 

Volatiliteetti on varianssin neliöjuuri, joka lasketaan kaikkien arvopäivien välisistä logaritmi-

sista tuotoista. Mitä enemmän hajontalukuja laskennassa käytetään, sitä varmempiin tulok-

siin päästään. Erityisesti vaihtoehtorahastojen kohdalla tulokset saattavat olla hyvin epä-

tarkkoja, koska arvopäiviä voi olla merkittävästi vähemmän, kuin tavallisella osakerahas-

tolla. (Kauppila ym. 2020, 122–123) 

Tracking error 

Sijoituksen tuoton ja sen indeksin tuoton välistä suhdetta seurataan tracking errorin avulla. 

Laskentatapa olisi Finanssiala ry:n mukaan hyvä olla sama kuin volatiliteetin laskennassa, 

mutta päiväkohtaisesta tuotosta vähennetään vertailuindeksin päiväkohtainen tuotto. Mitä 

suurempi sijoituksen tracking error on, sitä vähemmän se seuraa indeksiään ja sitä parem-

mat mahdollisuudet sillä on voittaa indeksinsä. Tämä mahdollistaa myös indeksille häviä-

misen samassa suhteessa. (Kauppila ym. 2020, 138–139) 

Sharpen 

Sharpen on tuoton riskikorjauksen ilmoittamiseen käytetty mittari. Se vertaa tuoton ja vola-

tiliteetin suhdetta riskittömään sijoitukseen. Suuri Sharpen luku kertoo, että sijoitus on pär-

jännyt hyvin suhteessa sen arvon vaihteluun. Sharpen lasketaan vähentämällä sijoituksen 

tuotosta indeksin tuotto ja jakamalla tämä volatiliteetilla. (Kauppila ym. 2020, 141–143) 

Informaatiosuhde 

Informaatiosuhteen avulla selvitetään miten hyvin riski ja tuotto kohtaavat aktiivisessa sal-

kunhoidossa. Sijoituksen ylituotto ja trackin error suhteessa vertailuindeksin tuottoon. 
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Informaatiosuhde on edellä esitellyistä mittareista harvimmin rahastojen esitteistä löytyvä 

mittaustulos. (Kauppila ym. 2020, 143–144) 

4.3 Kulujen vaikutus tuottoon 

Pitkässä juoksussa pienet lisät erinäisissä rahaston kuluissa voivat leikata suuren määrän 

tuotosta. Sijoittaja ei voi edes tietää kaikkia kuluja etukäteen sillä rahastoesitteen juoksevat 

kulut lasketaan edellisen 12 kuukauden ajalta ilman kaupankäyntikuluja ja mahdollisia tuot-

tosidonnaisia. 100 000 euron sijoitus kasvaa 10 vuodessa 7 % tuotto-odotuksella lähes 

200 000 euroon. Vuosittainen 1,5 % hallinnointipalkkio syö tästä karkeasti 20 000 euroa, 1 

% varainhoitopalkkio vähän vajaat 10 000 euroa ja 1 % vakuutussopimus toiset vajaat 

10 000 euroa. Toisin sanoen, kun sijoitusaika on 10 vuotta, keskimääräinen vuosituotto 7 

% ja vuosittaiset kokonaiskustannukset 3,5 %, häviää lähes 100 000 euron tuotosta noin 

60 000 euroa kuluihin. (Sijoittaja.)  

Alla olevassa kuvassa esitetty kulujen vaikutus tuottoon 10 vuoden sijoitushorisontilla. 

Rahastojen verotus 

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy aina, kun sijoitus myydään sen hankintahintaa kor-

keammalla hinnalla. Hankintahinnan sijasta veroilmoituksessa voidaan käyttää hankinta-

meno olettamaa, joka on 40 % luovutushinnasta, kun sijoitus on omistettu vähintään 10 

vuotta ja 20 % jos sijoitus on omistettu alle 10 vuotta. Pörssiyhtiöiden maksamat osingot 

ovat 85-prosenttisesti veronalaista tuloa. Tämä tarkoittaa, että osingoista maksetaan veroa 

joko 25,5 % tai 28,9 % riippuen siitä ovatko henkilön pääomatulot yli vai alle 30 000 euroa. 

(Sijoittaja.) 

Kuvio 4. Kulujen vaikutus sijoitustoiminnan tulokseen (Sijoittaja) 
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Salkunhoito on verovapaata toimintaa mutta kaupankäynti rahasto-osuuksilla ei. Yksityis-

henkilöiden myyntivoitot lasketaan tuloiksi pääomaverotuksessa. Myyntitappiot ovat pää-

omaverotuksessa vähennyskelpoisia. Vuodesta 2016 lähtien myyntitappiot on voinut vä-

hentää kaikista pääomatuloista, kun ennen vuotta 2016 vähennyksen sai tehdä vain luovu-

tusvoitoista (Sijoittaja.fi.) Myös yritykset ja yhteisöt maksavat myyntivoitoistaan ja tuotto-

osuuksistaan veroa pois lukien yleishyödylliset yhteisöt, joiden toiminta on verovapaata 

(Kauppila ym. 2020, 106–107). 

Kotimaisissa tuotto-osuus rahastoissa 30 % tuotto-osuudesta menee automaattisesti verot-

tajalle ennakonpidätyksenä. Myyntivoitoista ennakonpidätystä ei lähde mutta esitäytetyssä 

veroilmoituksessa näkyvät sekä tuotto-osuudet, että myyntivoitot. Palveluntarjoaja hoitaa 

ilmoituksen verottajalle pääsääntöisesti myös tapauksissa, joissa yksityissijoittaja sijoittaa 

ulkomaisiin rahastoihin suomalaisen sijoituspalveluntarjoajan kautta. Tapauksissa, joissa 

yksityissijoittaja asioi suoraan ulkomaisen palveluntarjoajan kanssa tulee pääomatulot 

muistaa ilmoittaa itse verottajalle. (Kauppila ym. 2020, 106–107.) 

Hallinnointipalkkio ja TER-luku 

Rahastot perivät hallinnointimaksuja kattamaan rahaston ylläpidosta aiheutuvat kulut. Kaik-

kein suurimmat hallinnointikustannukset ovat tyypillisesti kaikkein riskisimmissä rahastoissa 

ja pienimmät hallinnointikustannukset vähemmän riskisissä rahastoissa. Hallinnointipalkki-

oiden tyypillinen vaihteluväli on 0,1–3,0 %. (Pankkiasiat.fi.) Hallinnointikuluja ovat muun 

muassa, laskentaan, raportointiin, markkinointiin ja sijoituskohteiden valintaan liittyvät asiat. 

(Pörssisäätiö.) 

Hallinnointipalkkioita maksetaan niin pörssilistatuista-, kuin muistakin rahastoista. Hallin-

nointipalkkio on vuosittainen maksu, joka ilmoitetaan usein prosenttilukuja ja lasketaan ra-

haston arvosta. Pääsääntöisesti hallintopalkkion suhteellinen osuus pysyy aina samana 

riippumatta rahasto-osuuden arvosta. Rahastoihin liittyy hallinnointikustannusten lisäksi 

myös monia muita kustannuksia, jotka eivät yleensä sisälly suoraan hallinnointikustannuk-

siin. Tästä syystä on tärkeä kiinnittää rahastojen kustannuksissa huomiota myös TER-lu-

kuun, joka kertoo rahaston kokonaiskustannukset. (Coco 2020.)  

TER-luku kertoo kuinka monta prosenttia rahastoista perittävät kulut ovat rahaston keski-

määräisestä pääomasta ja sitä käytetään yleisimmin rahastojen kulurakenteiden vertailuun. 

Ostoihin ja myynteihin liittyvät kustannukset eivät kuitenkaan sisälly TER-lukuun. (Erkkilä 

2020.) 
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Välitys-, merkintä- ja lunastuspalkkiot 

Rahastojen puolella välityspalkkioita maksetaan ETF:istä, koska ne ovat pörssilistattuja 

tuotteita. Niiden tyypilliset välityspalkkiot ovat 0,3 prosentin luokkaa mutta minimisumma 

saattaa olla 15 euroa. Tämä tarkoittaa, että vasta 5000 euron sijoituksella päästään kysei-

seen 0,3 % välityspalkkioon. Suuremmalla kertasijoituksella välityspalkkion suhteellista 

osuutta pienenee mutta harvemmat sijoituskerrat pienentävät ajallisen hajautuksen tehok-

kuutta. (Coco 2020.) 

Merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat maksuja, joita sijoittaja joutuu maksamaan aina hankkies-

saan tai myydessään rahasto-osuuksia. Palkkiot ilmoitetaan yleensä prosenteissa. (Pank-

kiasiat.fi.) Merkintä- ja lunastuspalkkiot vaihtelevat monesti rahastotyypin mukaan siten, 

että esimerkiksi osakerahastoissa on keskimäärin korkeammat palkkiot, kuin korkorahas-

toissa (Pörssisäätiö). 

Tuottopalkkio 

Jotkut rahastot sisältävät tuottopalkkiota eli osa rahaston indeksin ylittävästä tuotosta me-

nee rahastonhoitajan palkitsemiseen. Tuottopalkkio voi olla hyvä asia, jos se saa salkun-

hoitajan parempiin suorituksiin ilman suurta riskitason nousua. Akateemisen tutkimuksen 

mukaan tuottopalkkiota sisältävät rahastot eivät kuitenkaan ole pystyneet tarjoamaan kes-

kimääräistä parempaa tuottoa sijoittajille. Asiantuntijat kiistelevät siitä onko tuottopalkkio-

mallista hyötyä vai ei. (Ranta-aho 2018.) 

Joka tapauksessa tuottopalkkioissa on suuria eroja, joten vertailu kannattaa tehdä huolella 

kyseisten rahastojen välillä. Mikäli sijoittaminen tuottopalkkiollisiin rahastoihin kuitenkin kiin-

nostaa tulisi sen muiden kustannusten olla keskimääräistä pienempiä. Tuottopalkkioiden 

maksamiselle on hyvin paljon erilaisia määritelmiä rahastojen välillä. On hyvin mahdollista 

että, sijoittaja joutuu maksamaan tuottopalkkiota, vaikka rahasto menisi miinukselle, kunhan 

se on voittanut vertailuindeksinsä. (Ranta-aho 2018.) 

4.4 Valinnan perusteet 

Rahastot ovat nykyään suosittuja sijoituskohteita hyvän hajautuksen ja houkuttelevan tuo-

ton ansiosta. Yksikään sijoitusstrategia ei ole kuitenkaan kaikille sopiva, vaan jokaiselle 

parhaiten sopivat valinnat tukevat sijoittajan henkilökohtaista sijoitussuunnitelmaa, tavoit-

teita ja riskiprofiilia. Rahaston valinta on kaksivaiheinen prosessi, jossa ensin valitaan ra-

haston tyyppi ja sitten kategoria. (Paisabazaar 2020.) 
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Rahastotyypin valinnassa tulisi pohtia seuraavia seikkoja (Paisabazaar 2020): 

• sijoitustavoite 

• rahaston sijoitushorisontti 

• oma riskiprofiili.  

Sijoitustavoitteesta selviää mitä asiakas haluaa sijoituksillaan saavuttaa ja millä aikavälillä. 

Rahaston sijoitushorisontilla tarkoitetaan aikaa, jonka sijoittaja on valmis pitämään rahojaan 

kiinni sijoituksessa. Sijoitushorisonttiluokat vaihtelevat yhden päivän ja yli viiden vuoden 

välillä Optimaalinen sijoitushorisontti voi vaihdella rahaston mukaan. Jos sijoitushorisontti 

on yli 5 vuotta tulisi sijoittajan valita osakerahasto sillä voimakkaammasta markkinoiden 

heilunnasta huolimatta pitkällä aikavälillä tuotot siinä ovat parhaat. Riskiprofiili kertoo, 

kuinka suuren riskin sijoittaja on valmis ottamaan sijoittamalleen omaisuudelle. Vuonna 

2015 SEBI (Securities and Exchange Board of India) teki pakolliseksi 5-portaisen riskisyys-

mittarin rahastojen esittämisessä. (paisabazaar 2020.) 

Sijoituskategorian valinnassa tärkeää huomioida (Paisabazaar 2020): 

• suorituskyky suhteessa indeksiin 

• suorituskyky suhteessa kilpailijoihin 

• suorituskyvyn tasaisuus 

• rahastonhoitajan kokemus 

• hallinnoitavat varat 

• kulusuhde. 

Sijoitusrahaston suorituskykyä mitataan sen arvonvaihtelulla ja sijoitusten painotuksilla suh-

teessa omaan indeksiin. Rahaston sijoitusten kategorinen painotus tulisi olla yhdenmukai-

nen vertailuindeksin sijoitusten painotuksiin nähden. Verrattaessa muihin saman kategorian 

rahastoihin on tärkeää, että vertailun kohteena oleva yritys on samankaltainen ja erityisesti 

samaa kokoluokkaa. Esimerkiksi suuren pääoman omaavaa osakerahastoa tulisi verrata 

vain muihin suuren luokan osakerahastoihin eikä esimerkiksi keskisuuriin velkarahastoihin. 

Hyvälle sijoitusrahastolle on ominaista jatkuva hyvien tuottojen tekeminen pitkällä aikavälillä 

suurten ajoittaisten heilahtelujen sijaan. Tasaista tuottoa tulisi pystyä tekemään osakemark-

kinoiden nousu- sekä laskusuhdanteissa. (paisabazaar 2020.) 

Valinnoissa tulisi kiinnittää myös huomiota rahastonhoitajan menestykseen ja siihen, kuinka 

kauan hän on rahastoa hoitanut. Olisi myös hyvä tutkia rahastonhoitajan muita nykyisiä 
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sekä aiemmin hoidettavana olleita rahastoja. Rahaston suuri rahoitusomaisuuden määrä 

pienentää rahasto-osuuksien lunastusten haavoittavuutta ja on erityisen suotuisa likvideille 

lyhytaikaisille velkarahastoille. Rahaston kulusuhde pitää sisällään kaikki rahastosta sijoit-

tajalle aiheutuvat kulut kuten hallinnointipalkkio, merkintäpalkkio, lunastuspalkkio ja mah-

dollinen tuottosidonnainen palkkio. Pienempi kulusuhde parantaa rahaston nettotuottoa. 

(paisabazaar 2020.) 

Rahastot voivat eri omaisuusluokkien ja maantieteellisen alueen lisäksi hyödyntää erilaisia 

strategioita. Tyypillisimpiä rahastojen strategioita ovat arvo, laatu, kasvu, osinko ja yhdis-

telmä. Hyvin tarkennetun sijoitussuunnitelman jälkeenkin rahastovaihtoehtoja on valtavasti 

mikä voi tehdä valinnasta hankalaa. Suurin osa aktiivisesti hoidetuista rahastoista häviää 

vertailuindeksilleen eikä historiallinen tuottokaan sinällään ole hyvä valintakriteeri rahas-

tolle, joten hankkiessa aktiivista rahastoa kannattaa keskittyä myös useisiin muihin kritee-

reihin. Onko rahaston poikkeama indeksistä riittävä suuri poistamaan epäilykset piiloindek-

soinnista, onko rahaston sijoitusstrategialle riittävän hyvät perustelut, rahaston sekä salkun-

hoitajan näytöt pitkällä aikavälillä, sijoittaako rahastonhoitaja itse kyseiseen rahastoon ja 

mikä on rahaston kulurakenne? (Heikinheimo 2019.) 

Passiivista rahastoa hankittaessa kannattaa itselle esittää toisenlaisia kysymyksiä. Minkä-

laiset tuotto-odotukset rahastolla on ja kuinka sen valitseminen vaikuttaa salkun kokonais-

riskiin, mikäli muita sijoituksia on. Löytyykö verotehokasta kasvuosuutta ja mikä on rahaston 

kulurakenne. Tuotto-odotus liittyy sijoitettavaan kohteeseen eli siihen vaikuttavat muun mu-

assa omaisuusluokka ja maantieteellinen alue. Itselle sopivimpien passiivisten indeksira-

hastojen löydyttyä on näitä hyvä vertailla indeksiinsä nähden tuoton näkökulmasta suh-

teessa arvonvaihteluun. Mitä lähempänä indeksiä rahaston arvo on pysynyt sen parempi. 

(Heikinheimo 2019.) 

Markkinoiden prosentuaaliset nousut ja laskut vaikuttavat niin aktiivisiin-, kuin passiivisiinkin 

rahastoihin yhtä paljon. Tästä syystä ennen markkina-alueen valitsemista olisi hyvä pereh-

tyä eri markkinoihin ja niiden suhdannevaihteluihin. Markkinariski ja pitkän aikavälin tuotto  

odotukset riippuvat pitkälti siitä missä kohdassa suhdannesykliä kulloisetkin markkinat sillä 

hetkellä ovat. (Heikinheimo 2019.) 

Ammattisijoittajien preferenssejä 

Passiivisten sijoituskohteiden lisääntyminen, markkinoiden tehostuminen sekä aktiivisten 

rahastojen heikentynyt suorituskyky ovat tehneet rahaston perinteisistä valintakriteereistä 

vanhanaikaisia. Perinteiset valintakriteerit ovat perustuneet rahaston historialliseen kehityk-

seen sekä rahastonhoitajan ominaisuuksiin. Nämä perinteiset kriteerit olivat aikaansaannos 
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ammattimaisten ostajien noususta. Nämä kriteerit ovat sekä taaksepäin suuntautuvia että 

käyttäytymis- ja tunnesyihin pohjautuvia. Hyvä historiallinen tuotto antaa sijoittajalle var-

muuden tunteen hyvän tuoton jatkuvuudesta ja jopa kehittymisestä. Sijoitustoimissa on hy-

vin yleistä, että hankitaan nopeasti nousevien rahastojen osuuksia ja vastaavasti heikom-

min tuottavista luovutaan suhteellisen ripeästi. Samoin suuret rahastot, joilla on pitkään ollut 

sama rahastonhoitaja tai rahastonhoitaja, jolla on hyvä maine, ovat asioita, jotka herättävät 

sijoittajassa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. (Coredataresearch.)  

Ajatus hyvän suorituskyvyn jatkuvuudesta historiallisen tuoton perusteella on hyvin virheel-

linen. Pitkään hyvin menestyneet rahastot menestyvät hyvin siksi, että markkinaolosuhteet 

ja markkinasuhdanteet ovat olleet suotuisat kyseiselle sijoitusstrategialle. Rahastojen pär-

jääminen riippuu monesti siitä, miten niiden sijoitustyyli sopii kulloisiinkin markkinatilantei-

siin. Tämän päivän vaihtelevat ja arvaamattomat markkinat vahvistavat sanonnan ”histori-

allinen tuotto ei ole tae tulevasta” merkitystä. Markkinoiden suhdanteiden luonne viittaa sii-

hen, että hyvin menestyvään ja suosittuun rahastoon sijoittaminen on nimenomaan väärä 

aika sille. (Coredataresearch.) 

Coredataresearch kyseli vuoden 2020 tutkimukseensa maailmanlaajuisesti 200 ammatti-

laissijoittajan mielipiteitä siitä, mitkä ovat tärkeimpiä syitä rahaston valinnassa. Tulokset 

osoittivat, että ammattilaissijoittajat hankkivat rahastoja pitkälti aikaisemman suorituskyvyn 

perusteella mutta myös vaihtavat niitä herkästi pois, jos tuotto on heikkoa. Vastaajista 60 

% sanoo suorituskyvyn olevan tärkeimpiä rahaston valintaan johtavia syitä. Vastaajista 23 

% sanoo rahastonhoitajan viran olevan tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä, 21 % rahastonhoi-

tajan maineen ja 18 % rahaston suuruuden. Tämä tarkoittaa, että ammattilaissijoittajat eivät 

pidä rahaston hoitajaa kovin merkityksellisenä vaan arvosta-van enemmän itse rahastoon 

liittyviä asioita. (Coredataresearch.)  

Rahaston suorituskyvyn korostuminen valintakriteereissä näkyy myös siinä, ettei huonosti 

menestyviä rahastoja katsella kovin pitkään salkussa. Vastaajista 26 % kertoo antavansa 

heikommin menestyville rahastoille 6–12 kuukautta aikaa ennen salkusta poistamista. Yli 

puolet kertoo suorittavansa kattavan katsauksen joko kuukausittain tain neljännesvuosit-

tain. Yllättävän vähän rahaston valinnassa annettiin arvoa kestävälle kehitykselle. Sitä piti 

yhtenä tärkeimmistä kriteereistä vain 7 % vastaajista. Vaikka kestävään kehitykseen suh-

taudutaan hyvin myönteisesti, on yleisten asenteiden ja kestävään kehitykseen sijoittami-

sen välillä vielä suuri ristiriita. (Coredataresearch.) 

Rahastojen hoidossa on myös alueellisia eroja. Britanniassa salkunhoitajat kirjoittavat ra-

hastokatsauksia useammin ja päivittävät suorituskykymittareita tiheämmin, kuin Pohjois-

Amerikkalaiset. Britannialaiset ammattisijoittajat katsovat ensisijaisesti, kuinka rahaston 
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kohteet on valikoitu, kun taas Pohjois-Amerikkalaisille sijoittajille rahaston valinnassa huo-

mattavasti tärkeämpää on rahaston suorituskyky. Aasia ja Eurooppa keskimäärin mukaile-

vat valintakriteereissään Pohjois-Amerikkaa. (Coredataresearch.) 

Alla olevassa kuvassa ammattilaissijoittajien rahastonvalintakriteerien painotuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Rahaston valintakriteerit (Coredataresearch) 
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5 Tutkimustulosten analysointi 

5.1 Kyselytutkimus 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää yksityissijoittajien rahaston valintaan vaikuttavia tekijöitä. 

Mitkä ominaisuudet ja mittarit ovat tärkeitä, ja mitkä eivät? Kyselyn osa-alueita olivat riski, 

tuotto, palveluntarjoajien merkitys ja sijoittajien omat preferenssit. Kyselyssä oli kohtia, joi-

den tarkoitus oli testata sijoittajien tietämystä yleisimmistä rahastojen suorituskyvyn mittaa-

miseen käytetyistä termeistä. Tulosten analysoinnissa tutkitaan iän, sukupuolen, tulojen ja 

sijoitushistorian vaikutusta sijoittajan rahaston valinta kriteereihin ja termien tuntemiseen. 

Kysely julkaistiin Facebookin sijoituskerho ryhmässä ja vastauksia kertyi muutamassa päi-

vässä 192 kappaletta. Kyselyssä oli 25 kysymystä ja suurin osa kyselyyn vastanneista vas-

tasi niihin kaikkiin. Hankalimmissa kysymyksissä oli jonkin verran vastaamatta jäämisiä, 

joko liian hankalan kysymyksen tai puutteellisten vastausvaihtoehtojen vuoksi. Nuo vastaa-

matta jäämiset näkyvät myös kuvaajissa. 

Vastaajaprofiili 

Valtaosa kyselyn vastaajista on miehiä mutta hieman yli kolmannes myös naisia. Suuri 

enemmistö vastaajista kuuluu kaikkein nuorimpaan, alle 30-vuotiaiden ryhmään ja vain nel-

jännes vastaajista on yli 40-vuotiaita.  

Vastaajien tulojakauma on melko tasainen. Noin kaksi kolmasosaa tienaa 2000–5000 ja 

loput, joko alle 2000 tai yli 5000. Huolimatta vastaajien suhteellisen matalasta keski-iästä 

yli neljänneksellä on kokemusta sijoitustoiminnasta enemmän kuin 10 vuotta.  

 

 

Kuvio 6. Vastaajien sukupuoli ja ikä 
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Suurin osa kyselyyn vastanneista ilmoitti omistavansa rahasto-osuuksia. Kyselyn vastaajat 

omistavat siis rahasto-osuuksia enemmän kuin suomalaiset keskimäärin, mikä on kyselyn 

kannalta hyvin suotavaa ja kyselyn julkaisupaikan perusteella odotettua.  

Tuotto 

Kaikkein yksimielisimpiä kyselyn vastaajat olivat siitä, että rahaston historiallisella tuotolla 

on merkitystä valinnassa. Noin puolille vastaajista tälle on jonkin verran merkitystä ja lähes 

viidennekselle suurta merkitystä. Harva vastaaja on sitä mieltä, että tuottava rahastosijoit-

taminen vaatisi aikaa ja osaamista. Rahastosijoittaminen mielletään siis hyvin helpoksi si-

joitusmuodoksi.  

Kuvio 7. Vastaajien tulot ja sijoitushistoria 

Kuvio 8. Vastaajien rahasto-osuuksien omistaminen 

Kuvio 9. Historiallinen tuotto ja tuottava rahastosijoittaminen 
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Morningstarin amerikkalaisia rahastoja vertailevissa tutkimuksissa passiiviset rahastot ovat 

pärjänneet aktiivisia rahastoja paremmin lyhyellä ja vielä paremmin pitkällä aikavälillä. Fi-

nancial Timesin selvitys amerikkalaisista osakerahastoista puolestaan paljastaa, että noin 

90 % amerikkalaisista salkunhoitajista hävisi vertailuindeksille tuotoissa. (Erkkilä 2017.) 

Rahaston valintaan liittyvät vastaukset olivat linjassaan yllä mainittujen tutkimusten kanssa. 

Hyvin harva vastaaja valitsisi aktiivisia tai passiivisia korkorahastoja haettaessa hyvää 

tuotto lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Lyhyemmällä sijoitushorisontilla vastaukset jakautuvat 

tasaisesti passiivisen ja aktiivisen osakerahaston välillä, kun taas yli viiden vuoden sijoitus-

horisontilla valtaosa valitsisi passiivisen osakerahaston.  

Kysyttäessä mittaria rahaston tuoton mittaamiseen suhteessa sen riskiin jätti yli kymmenes 

kyselyyn osallistuneista vastaamatta. Tämä kohta oli haasteellinen monelle vastaajalle. Iso 

osa vastaajista oli sitä mieltä, että paras mittari voisi olla volatiliteetti. Enemmistö pienellä 

erotuksella kuitenkin tunnisti Sharpen luvun mittaavan parhaiten rahaston tuottoa riskiinsä 

nähden.  

Kuvio 10. Hyvä tuotto kulut huomioiden 

Kuvio 11. Sharpen luku 
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Riski 

Rahaston historiallista riskiä ei pidetty kovin merkittävänä rahastonvalintakriteerinä. Enem-

mistö vastaajista oli sitä mieltä, että tällä ei ole ollenkaan tai vain vähän merkitystä. Noin 

puolet vastaajista oli sitä mieltä, että osakkeiden välinen hajauttaminen on tehokas keino 

suojautua markkinariskiltä. Pankkiasiat sivuston mukaan markkinariskiltä ei voida tehok-

kaallakaan hajautuksella täysin suojautua, mutta riskiä voidaan kuitenkin pienentää. 

Rahastoluokkien riskeihin liittyvä kysymys osoittautui myös haastavaksi ja tähän jätti vas-

taamatta 14 henkilöä. Valtaosa vastaajista oli yhtä mieltä siitä, että historiallisesti pienin riski 

on ollut länsimaiden markkinoilla mutta hajontaa vastauksissa oli jonkin verran Länsimaiden 

osakemarkkinoiden ja Länsimaiden yrityslainamarkkinoiden välillä. Enemmistö vastaajista 

vastasi kuitenkin oikein. Selkeästi haastavin kysymys yli 20 % vastaamatta jäämisten pe-

rusteella liittyi korkotason nousuun ja Macaulayn duraatioon. Eniten vastausten perusteella 

valittaisiin kuitenkin lyhyimmän duraation ja lyhyen koron rahastoa siinä tapauksessa, että 

korkotaso lähtisi nousemaan.  

Kuvio 12. Historiallinen riski ja hajauttaminen 

Kuvio 13. Historiallisesti matalin riski ja korkotason nousu 
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Volatiliteetin tunnisti riskien vertailun mittariksi yli puolet vastaajista. Noin neljännes vastasi 

Sharpen luvun, joka ei mittaa suoraan riskisyyttä vaan tuottoa suhteessa riskiin. Vastaajista 

27 kpl ei osannut sanoa mitään.  

Palveluntarjoajat 

Enemmistö vastaajista ei anna lisäarvoa sille, että sijoitukset voi tehdä oman tutun pankin 

kautta ja vain 30 vastaajalle tällä on suuri merkitys. Sijoitusneuvonnan saatavuudella taas 

on vain neljälle vastaajalle suuri merkitys, kun yli puolille ei ollenkaan merkitystä. 

Rahaston kestävään kehitykseen sijoittamisella ei ollut kyselyn vastaajille myöskään suu-

rempaa merkitystä, vaikka aihe on jatkuvasti esillä sijoitusaiheisessa uutisoinnissa sekä ra-

hastojen esitteissä. Vastausten perusteella myöskään palveluntarjoajan kotimaisuutta ei ar-

vosteta. Sekä kestävässä kehityksessä, että palveluntarjoajan kotimaisuudessa suuri mer-

kitys sai vähiten vastauksia. 

 

Kuvio 14. Volatiliteetti 

Kuvio 15. Oman pankin ja sijoitusneuvonnan merkitys 
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Vastaajista 29 kpl ei osannut vastata mitään kysyttäessä mittaria aktiivisen salkunhoidon 

riski/tuottosuhteen vertailuun. Enemmistö vastasi Sharpen luvun, joka kyllä mittaa tuottoa 

suhteessa riskiin mutta ei aktiivisen salkunhoidon näkökulmasta. Oikea vaihtoehto sai kaik-

kein vähiten vastauksia, joten mittausmenetelmä lienee yksityissijoittajille vieras. Tuoton ja 

riskin suhdetta aktiivisen salkunhoidon näkökulmasta mitataan Informaatiosuhteella (Kaup-

pila ym. 2020, 143–144). 

Sijoittaja 

Kaikkein yksimielisimpiä kyselyn vastaajat olivat siitä mikä annetuista vaihtoehdoista vai-

kuttaa eniten rahaston valintaan. Yli 80 % vastauksista sai itsenäinen analyysi. Tämä sopii 

yhteen palveluntarjoajat osion vastausten kanssa. Rahastojen tärkeimmissä eduissa anne-

tuista vaihtoehdoista riskin hajautus ja helppohoitoisuus keräsivät lähes 90 % vastauksista, 

kun asiantuntijan tekemät valinnat saivat alle 10 %. Vastausten perusteella rahastosijoitta-

mista halutaan harjoittaa mahdollisimman itsenäisesti.  

Kuvio 16. Kestävän kehityksen ja kotimaisuuden merkitys 

Kuvio 17. Informaatiosuhde 
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Yli puolet kyselyn vastaajista seuraa pörssiuutisia päivittäin ja alle 10 % harvemmin kuin 

viikoittain. Aktiivinen seuranta tukee sitä, että itsenäisestä rahastosijoitustoiminnasta ollaan 

kiinnostuneita. Kolme neljäsosaa vastaajista on myös harkinnut arvo-osuustilin perusta-

mista jossain muualla kuin omassa pankissaan.  

Kyselyn viimeisen kysymyksen tulokset ovat hyvin yllättäviä sillä lähes puolet vastaajista 

uskoo olevansa keskimääräistä huonompia sijoittajia. Vain kaksi vastaajaa enemmän us-

koo olevansa keskimääräistä parempia sijoittajia ja 6 vastaajaa ei osaa sanoa. Sijoittajien 

seurannan aktiivisuuden ja kiinnostuksen itsenäistä toimintaa kohtaan perusteella olisi voi-

nut olettaa suurimman osan pitävän itseään hieman keskimääräistä parempina sijoittajina.  

Eronen (2016) kertoo Kauppalehden blogissaan, että noin 70–80 % suorista sijoittajista ko-

kee olevansa keskimääräistä parempia sijoittajia, vaikka matemaattisesti on mahdotonta, 

että yli 50 % olisi keskimääräistä parempia sijoittajia. Kyselyn vastaajat ovat siis huomatta-

vasti keskimääräistä suorien sijoitusten tekijää skeptisempiä omien kykyjensä ja sijoitus-

osaamisensa suhteen. Tutkimustulokset eivät silti ole välttämättä ristiriitaiset, vaan eroavai-

suus voi johtua siitä, että tämän kyselyn vastaajissa ei ole paljon suoria sijoittajia. 

Kuvio 18. Valintakriteerit ja edut 

Kuvio 19. Pörssiuutisten seuraaminen ja arvo-osuustili 
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Iän vaikutus vastauksiin 

Tietämystä mittaavissa kysymyksissä iäkkäämmät henkilöt eivät vastanneet oikein sen pa-

remmalla prosentilla kuin nuoretkaan vastaajat. Ylipäänsä oikeiden vastausten määrä suh-

teessa kaikkiin vastauksiin oli niin pieni, että todennäköisesti iso osa vastauksista on an-

nettu veikkaamalla. Termeistä ylivoimaisesti parhaiten tunnistettiin volatiliteetti ja siinä lois-

tivat erityisesti alle 30-vuotiaat vastaajat. Sijoitushistoria kohdassa vastaajien ikä oli lähes 

suoraan verrannollinen sijoitushistorian pituuteen. 

Palveluntarjoajan kotimaisuudella oli suuri merkitys lähes yhtä monelle yli 50–vuotiaalle, 

kuin kyselyn muille vastaajille yhteensä. Samassa ikäryhmässä arvostettiin myös eniten 

sijoitusneuvonnan saatavuutta sekä sitä, että sijoitukset voi tehdä omassa tutussa pan-

kissa. Sen sijaan kestävään kehitykseen sijoittaminen sai kaikkein vähiten arvostusta yli 50-

vuotiailta vastaajilta ja eniten alle 30-vuotiailta vastaajilta. Näissä palveluntarjoajaan liitty-

vissä kohdissa vastaajan iällä oli siis jonkin verran vaikuttavuutta vastauksiin. Ylivoimaisesti 

Kuvio 20. Keskimääräistä parempi / huonompi sijoittaja 

Kuvio 21. Iän vaikutuksia vastauksiin A 
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parhaimpina sijoittajina itseään pitivät yli 50-vuotiaat vastaajat, mutta huonoimpana 40–50-

vuotiaat, joten ikä ei korreloi itseään keskimääräistä parempana sijoittajana pitävien suh-

teen. 

Sukupuolen vaikutus vastauksiin 

Miesvastaajissa yli 5000 kuussa tienaavia on kaksinkertainen määrä naisiin verrattuna. Tu-

loeron merkitystä korostaa myös ikäjakauma, jossa yli 50-vuotiaiden naisten osuus on mie-

hiä suurempi, kun taas alle 30-vuotiaissa on miehiä enemmän. Naisvastaajat omistavat ra-

hasto-osuuksia paremmalla prosentilla, kuin miehet, mutta seuraavat pörssiuutisia harvem-

min.  

Kuvio 22. Iän vaikutuksia vastauksiin B 

Kuvio 23. Sukupuolen vaikutuksia vastauksiin A 
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Miesten ja naisten välillä ei esiintynyt merkittäviä eroja termien tunnistamisen tai itseään 

keskimääräistä parempana sijoittajana pitävien suhteen. Paremmin tietänyt tai arvannut su-

kupuoli vaihteli kysymysten välillä. Sijoitusvalintoihin liittyvät vastaukset ovat myös hyvin 

yhteneväiset eri sukupuolten välillä. 

 

 

 

 

 

 

Tulojen vaikutus vastauksiin 

Vastaajien termien tuntemuksessa ei ollut juurikaan tuloluokkakohtaisia eroja. Oikeissa 

vastauksissa eri tuloluokkien välillä oli alle 10 % eroavaisuudet. Kaikki tuloluokat pitivät ris-

kien hajautusta tärkeimpänä rahastoihin liittyvänä etuna mutta suhteellisesti eniten sitä ar-

vostivat suurimpaan tuloluokkaan kuuluvat henkilöt. Toiseksi eniten arvostettiin helppohoi-

toisuutta, joka sai suhteellisesti eniten arvostusta kaikkein pienimpään tuloluokkaan kuulu-

vilta vastaajilta.  

Kuvio 24. Sukupuolen vaikutuksia vastauksiin B 

Kuvio 25. Tulojen vaikutuksia vastauksiin A 
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Tavoiteltaessa hyvää tuottoa kulut huomioiden oli valinnoissa jonkin verran tuloluokkakoh-

taisia eroja lyhyen ja pitkän sijoitushorisontin välillä. Noin vuoden sijoitushorisontilla tulo-

luokkien vastaukset menivät melko tasan mutta 3500–5000 oli ainut tuloluokka, jossa 

enemmistö valitsisi passiivisen osakerahaston myös lyhyellä aikavälillä. Kaikkien tuloluok-

kien vastaukset siirtyvät voimakkaasti passiivisen osakerahaston puoleen yli viiden vuoden 

sijoitushorisontilla. Kaikki tuloluokat olivat hyvin yhdenmukaisia siitä, että itsenäisen ana-

lyysi on tärkein rahastovalintaan vaikuttava tekijä. Keskimääräistä huonompana sijoittajana 

itseään pitivät enemmän tienaavat vastaajat ja parempana pienempiin tuloluokkiin kuuluvat 

vastaajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitushistorian vaikutus vastauksiin 

Myöskään sijoitushistorian pituudella ei ollut termien tuntemusta edistävää vaikutusta kyse-

lyn vastausten perusteella. Ainut mitä vastauksista voi tulkita on se, että erityisesti 0–1 vuo-

den sijoitushistorian omaavat henkilöt ovat olleet eniten hukassa, sillä jokaisessa termiky-

symyksessä eniten vastauksia on saanut volatiliteetti. 1–5 sijoitushistoriavuoden ryhmä piti 

helppohoitoisuutta ja riskien hajautusta lähes yhtä tärkeinä rahastoihin liittyvistä eduista, 

kun muilla vastaajaryhmillä selkeä ykkönen oli riskien hajautus. 

Kuvio 26. Tulojen vaikutuksia vastauksiin B 
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Sijoitusvalinnoissa voidaan havaita, että kokemattomammat sijoittajat suosivat suhteelli-

sesti eniten aktiivista osakerahastoa lyhyellä aikavälillä. Kokeneemmat sijoittajat taas suo-

sivat enemmän passiivisia rahastoja ja jonkin verran myös korkorahastoja. Kokenein sijoit-

tajaryhmä valitsee itsenäisen analyysin eniten rahastovalintaan vaikuttavaksi tekijäksi an-

netuista vaihtoehdoista noin 10–15 % erotuksella muihin ryhmiin. Viimeisen kysymyksen 

vastauksista voidaan huomata, että kokemattomammat sijoittajat pitävät itseään jonkin ver-

ran keskimääräistä huonompina sijoittajina ja kokeneet taas keskimääräistä parempina. Si-

joitushistoria olikin tutkimuksen viimeiseen kysymykseen eniten hajontaa aiheuttava tekijä. 

  

Kuvio 27. Sijoitushistorian vaikutuksia vastauksiin A 

Kuvio 28. Sijoitushistorian vaikutuksia vastauksiin B 



33 
 

5.2 Tutkimustulosten vertailua 

Suuri osa rahastoihin liittyvistä tutkimuksista pyrkii mittaamaan lähinnä rahastojen suoritus-

kykyyn liittyviä asioita ja vertailu käydään pitkälti aktiivisten ja passiivisten rahastojen välillä. 

Itse sijoittaan ja sijoittajan rahaston valintaan vaikuttaviin asioihin liittyviä tutkimuksia on 

huomattavan paljon hankalampi löytää. Finanssialan Keskusliiton (2010) Sijoitusrahastotut-

kimus on pyrkinyt mittaamaan myös näitä asioita. Sen mukaan rahastosijoittaminen yleistyy 

20 ikävuoden jälkeen mutta korostuu erityisesti 40–64-vuotiailla. 

Alla olevasta kuvasta nähdään, että tämän tutkimuksen tulokset tukevat Finanssialan Kes-

kusliiton tutkimusta poikkeuksena yli 50-vuotiaat, jotka omistavatkin suhteellisesti vähiten 

rahastoja. Tähän voi vaikuttaa se, että FK:n tutkimus toteutettiin puhelimitse tai tämän tut-

kimuksen pieni otanta ja siinä erityisesti iäkkäämpien vastaajien määrä.  

Toinen omaan kyselytutkimukseen yhdistettävissä oleva tulos liittyi rahastotyyppeihin. FK:n 

tutkimuksen mukaan rahastoja omistetaan keskimäärin järjestyksessä yhdistelmärahastot, 

osakerahastot ja sitten korkorahastot. Tässä tutkimuksessa kysyttiin eri rahastotyyppien 

valinnoista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Erityisesti kokeneempien ja iäkkäämpien henkilöi-

den valinnoissa esiintyi suhteellisesti eniten korkorahastoja. Kysymyksiä ei voi verrata kes-

kenään mutta vaikuttaa siltä, että iäkkäämmät henkilöt ovat kiinnostuneempia korkorahas-

toista, kuin nuoret. 

Merkittäviä eroja tutkimusten välillä on palveluntarjoajaan kohdistuvan arvostuksen lasku 

sekä rahaston valintaan vaikuttavat seikat. FK:n tutkimuksen mukaan tärkein syy rahaston 

valinnalle on ollut pankin tai rahastoyhtiön suositus ja näiden jälkeen likviditeetti sekä tuoton 

suhde riskiin. Viidennes ei ollut osannut sanoa millaisia rahastoja omistaa, lähes puolet ei 

osannut mainita mitään rahastoyhtiöiden palkkiota ja valtaosa ei tiennyt rahastonsa palkki-

oiden ja kulujen määrää. 

Tutkimusten välillä ei ollut samankaltaisia tietämystä mittaavia kysymyksiä mutta molem-

pien osalta voi tehdä saman johtopäätöksen siitä, että rahastosijoittajien tietämyksen taso 

rahastosijoittamista koskevien yleisimpien asioiden osalta on melko matalalla. Siinä missä 

tiedon määrän lisääntyminen eri kanavissa on saanut aikaan sen, että itsenäinen analyysi 

on noussut voimakkaasti pankin sijoitusneuvojen ohi rahaston valintaan vaikuttavissa teki-

jöissä, ei sitä selvästikään hyödynnetä vielä tarpeeksi.  

Teemu Keisasen (2018) opinnäytetyössä on tutkittu nuorten sijoittajien rahaston valintaan 

vaikuttavia tekijöitä, ja tulokset ovat hyvin samankaltaiset tämän työn kanssa. Vain harva 

nuorista sijoittajista arvosti sijoituspäätöksissään sijoitusneuvojan suositusta ja yli neljän-

nekselle sillä ei ollut mitään vaikutusta. Itsenäinen analyysi sen sijaan oli hyvin monella 
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tärkeä tekijä valinnoissa. Tutkimuksessa myös suuri osa tiesi rahaston tyypin, johon on si-

joittanut toisin kuin kotitalouksille suunnatussa FK:n tutkimuksessa. Tietämys on siis jossain 

määrin parantunut seitsemässä vuodessa tai sitten se on parantunut erityisesti nuorten 

osalta. Nuoret pitivät hyvin tärkeänä myös rahastoon liittyviä kuluja, kun FK:n tutkimuksessa 

rahaston kuluista ei oltu millään lailla perillä. 

Näiden kaikkien tutkimusten tuloksia keskenään vertailemalla voidaan, että rahaston valin-

taan vaikuttavien perinteisten valintakriteerien kohdalla on tapahtunut suuria muutoksia vii-

meisen 11 vuoden aikana. Lisääntynyt tiedon, ja palveluntarjoajien määrä sekä rahastosi-

joittamisen helppous ovat tehneet sijoittajista omatoimisempiä ja itsenäiseen analyysiin 

enemmän tukeutuvia. Rahastosijoittaminen nähdään helppona sijoitusmuotona, joten toi-

mintaa halutaan harjoittaa mahdollisimman itsenäisesti. Tämä saattaa olla myös syynä sii-

hen, että kaikkea saatavissa olevaa tietoa ei hyödynnetä kunnolla. Enemmistö vastaajista 

seuraa pörssiuutisia päivittäin mutta vain se tieto sisäistetään mikä nähdään tarpeelliseksi. 
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6 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää sijoitusrahaston valintaan liittyviä asioita yk-

sityissijoittajan näkökulmasta. Kysely julkaistiin Facebookin Sijoituskerho-ryhmässä ja ky-

selyyn vastasi lähes 200 rahastosijoittamisesta kiinnostunutta yksityishenkilöä, joista hyvin 

merkittävällä enemmistöllä oli omistuksia rahasto-osuuksiin. Kyselyn vastauksia on avattu 

luvun 7.3 alaluvuissa, sekä jokaisen kysymyksen osalta erikseen, että ristiintaulukoimalla 

muuttujien, ikä, sukupuoli, bruttotulot ja sijoitushistoria vaikutuksia kyselyn tuloksiin.  

Noiden neljän muuttujan vaikutusta tutkittiin aluksi termien tunnistamiseen liittyvissä kysy-

myksissä, joissa rahaston eri ominaisuuksien mittaamiseen piti valita sopiva mittausmene-

telmä. Tästä selvisi, että vastaajien iällä, sukupuolella, tuloilla tai edes sijoitushistorialla ei 

ollut merkittävää positiivista tai negatiivista vaikutusta termien tunnistamiseen liittyvissä asi-

oissa. Oikeiden vastausten määrä oli kokonaisuudessaan noin 36 %. Kun kysymyksissä oli 

neljä vastausvaihtoehtoa, voidaan todeta, että ilman minkäänlaista tietämystä veikkaamalla 

olisi päässyt aika lähelle kyselyn keskiarvoa. 

Rahaston valintaan vaikuttavien tekijöiden osalta vastaukset eivät olleet yhtä yhdenmukai-

sia ja muuttujien välisiä eroja löytyi jonkin verran. Kaikkein nuorimmat vastaajat näyttävät 

arvostavan suhteellisesti eniten kestävään kehitykseen sijoittamista ja vähiten palveluntar-

joajan kotimaisuutta sekä sijoitusneuvonnan saatavuutta. Yli 50–vuotiaiden vastauksissa 

taas korostuu arvostus palveluntarjoajan kotimaisuuteen sekä sijoitusneuvonnan saatavuu-

teen. Kestävään kehitykseen sijoittamista ei näytetä arvostavan yli 50-vuotiaiden ryhmässä.  

Rahastoihin liittyvissä eduissa riskinhajautus oli ykkönen ja suhteellisesti eniten sitä arvos-

tivat suurimpaan tuloryhmään kuuluvat vastaajat, kun taas kaikkein pienimpään tuloryh-

mään kuuluvat arvostivat suhteellisesti eniten helppohoitoisuutta. Vastauksista voidaan 

myös vetää johtopäätös, että korkeat tulot eivät nostata yli-itsevarmuutta sillä eri tuloryh-

mistä itseään parhaimpina sijoittajina pitivät kaikkein pienituloisimmat.  

Sijoitushistorian kohdalla vähän kokeneet sijoittajat näyttävät arvostavan suhteellisesti eni-

ten helppohoitoisuutta, kun taas kaikkein kokeneimmat sijoittajat arvostavat selvästi eniten 

itsenäistä analyysiä. Koko tutkimuksen kaikkien vertailtujen muuttujien osalta näyttää siltä, 

että parhaimpana sijoittajana itseään pitävät henkilöt, joiden sijoitushistoria on yli 10 vuotta. 

Kokeneiden sijoittajien vastauksissa korostuu myös riskin karttaminen paljon voimakkaam-

min kuin kokemattomampien sijoittajien vastauksissa. Tätä johtopäätöstä tukevat erityisesti 

sijoitusvalintojen painotukset passiivisiin osakerahastoihin ja korkorahastoihin sekä arvos-

tus riskinhajautusta ja sijoitusneuvonnan saatavuutta kohtaan.  
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Luotettavuus ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen reliabiliteetti ei ole kovin korkea sillä otanta perusjoukosta on vain 0,2 %. Tä-

män vuoksi tutkimustulokset eivät välttämättä ole kovin helposti toistettavissa ja ovat par-

haimmillaan suuntaa antavia. Kysely sai kohteessaan hienon määrän vastauksia suhteessa 

viikoittaisten aktiivisten kävijöiden määrään mutta perusjoukon ollessa lähelle sataa tuhatta 

on merkittävän otannan hankinta todella haastavaa. Otannan kokoa ja näin tulosten luotet-

tavuutta olisi pystynyt parantamaan tekemällä enemmän rajauksia perusjoukkoon mutta 

riskinä olisi ollut vastausmäärien putoaminen samassa suhteessa. Toinen vaihtoehto luo-

tettavuuden parantamiseen olisi voinut olla vain vastausmäärien kasvattaminen lisäämällä 

hieman kyselyn mainostusta kohteessa ja pidentämällä seuranta-aikaa.  
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