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Nuorten kasvanut sijoitusinto on ollut laajasti esillä viimeisen vuoden aikana. Tämän innoitta-

mana ja Suomen Osakesäästäjät ry:n toimeksiannosta johdosta opinnäytetyön tavoitteeksi 

muodostui kasvattaa yhteiskunnallista tasavertaisuutta saamalla nuoret sijoittamisen pariin, 

jonka lisäksi ehkäistä tulevien konkarisijoittajien harmitusta ajan menetyksestä ja sen tuo-

mista tuottomahdollisuuksien kadosta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lukiolaisten 

sijoittamista ja aiheen ajatusmaailmaa, selvittää paras tapa lähestyä heidän mahdollisesti ko-

kemiaan ongelmia ja muotoilla näihin ratkaisu.  

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin metodologista triangulaatiota, eli kvanti- ja kvalitatiivisen tutki-

muksen symbioosia. Viitekehys muodostettiin palvelumuotoilusta ja sijoittamisesta. Palvelu-

muotoilusta kumpuaa tutkimuksen prosessit sekä työkalut ja menetelmät. Tutkimusproses-

sissa hyödynnettiin olemassa olevaa tausta-aineistoa, kyselyä, haastatteluja, yhteissuunnitte-

lua, asiakasprofiilia, storyboardeja, moodboardia ja Service Blueprinttiä. Sijoittamisen teo-

riaa hyödynnettiin kokonaiskuvan rakentamisessa.  

 

Tutkimuksen keskeinen tuotos on äitiysavustuksen uudistamisen konsepti. Konseptia voidaan 

tosiasiallisesti pitää laajamittaisena ja isona yhteiskunnallisena muutoksena. Sen vuoksi laa-

jaa jatkotutkimusta tulisi tehdä muun muassa nuorten ja lukiolaisten sijoittamisesta ja yhteis-

kunnan halukkuudesta sekä kyvykkyydestä vastaanottaa tutkimuksessa esitetty konsepti esite-

tyssä laajuudessaan.  
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The increased desire to invest among youth has been widely publicized over the past year. 

Inspired by this and the commission by The Finnish Shareholders Association, the aim of the 

thesis was to develop a solution to decrease social inequality through investing during youth,  

in addition to preventing future investors from being annoyed by the loss of time and the loss 

of return opportunities. The purpose of the research is to map out investing among high 

school students and their thoughts on the topic, to find the best approach to the challenges 

that they may face and to develop a solution to these problems. 

The study utilized methodological triangulation, or the symbiosis of quantitative and 

qualitative research. The framework was formed from service design and investing. Research 

processes, tools and methods emanates from service design. The research process utilized 

existing material, a survey, interviews, co-designing, customer profiling, storyboards, a 

moodboard and a Service Blueprint. Investment theory was utilized in forming the overall 

picture. 

The key output of the study is a concept of maternity allowance reform. The concept can, in 

fact, be seen as a large-scale and major societal change. Therefore, extensive further 

research should be carried out into, among other things, the investing among youth and high 

school students as well as the willingness and ability of society to receive the concept in the 

extent which is presented in this study.  
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1 Johdanto 

Nuorilla on sijoittajien näkökulmasta yksi etu ylitse muiden – aikaa. Moni sijoittaja harmitte-

lee sitä, etteivät he aloittaneet sijoittamista aikaisemmin. Toisaalta nuorten ihmisten 

omaama pitkä tulevaisuus on pitkälti jäänyt vain vanhemman sijoittajasukupolven kadehdin-

nan kohteeksi. Konkarisijoittajilta vaikuttanee myös hälventyneen tietous demokraattisen si-

joittamisen hyödyistä, jonka vuoksi sitä ei ole edistetty tarvittavalla tasolla.  

Tämän vuoksi opinnäytetyön tyyliksi valittiin toiminnallinen suuntaus. Toiminnallisen opinnäy-

tetyön erityispiirteinä ovat muun muassa ongelmanratkaisu ja palvelun rakentaminen, kokeilu 

ja kehittäminen käytännön toiminnan kautta. Lopullinen tuotos voi olla esimerkiksi palvelu tai 

toimintatapa. (Säteri 2020.) Toiminnallinen opinnäytetyö yhdistettynä sen tutkimustuloksiin 

ja konseptiin takasi parhaalla mahdollisella tavalla toimeksiantajan pyrkimyksen parantamaan 

sijoittamista Suomessa. Näiden vuoksi toteutukseen valittiin toiminnallinen opinnäytetyö. 

1.1 Lähtötilanne, tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytteen lähtötilanteena oli tutkijan kiinnostus rahoitusta ja palvelumuotoilua kohtaan. 

Haasteeksi muodostui näiden kahden yhdistäminen järkevästi toimeksiantajalle, jolle näiden 

yhdistelmästä olisi hyötyä. Suomen Osakesäästäjät ry tavoitteet luoda yhteiskunnallista tasa-

vertaisuutta saamalla nuoret sijoittamisen piiriin sekä kasvattaa Suomen (Nuorten) Osa-

kesäästäjien määrää sopivat hyvin lähtökohdaksi opinnäytteen työstämiselle ja sen tarkem-

pien tavoitteiden muotoutumiseen. 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on estää tulevien konkarisijoittajien mieli-

paha ajan menetyksestä, mutta sitäkin tärkeämpänä tavoitteena luoda yhteiskunnallista tasa-

vertaisuutta saamalla nuoret sijoittamisen pariin. Tämän vuoksi on tehty kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista tutkimusta lukiolaisten parissa. Tavoitteiden ongelmien poistamiseksi on luotu 

tutkimustuloksiin tukeutuva konsepti, joka on lukiolaisten kanssa yhteistyössä muotoiltu pal-

velumuotoilun työkaluja hyödyntäen.   

Suomalaiset nuorten ovat innostuneet sijoittamisesta (Mikkonen 2021). Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on kartoittaa lukiolaisten sijoittamista ja aiheen ajatusmaailmaa, jotta voidaan sel-

vittää paras tapa lähestyä heidän mahdollisesti kokemiaan ongelmia ja muotoilla näihin rat-

kaisu. Näiden seikkojen perusteella on tehty tutkimusstrategisia valintoja. 
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1.2 Toimeksiantaja ja yhteistyökumppanit 

Toimeksiantajana toimii vuonna 1980 perustettu Suomen Osakesäästäjät ry (myöh. Osakesääs-

täjät). Sen tarkoituksena on auttaa suomalaisia vaurastumaan, ja tätä missiota toteutetaan 

ylläpitämällä ja kasvattamalla sijoittajien yhteisöä, edunvalvonnalla, tapahtumilla ja koulu-

tuksilla, viestinnällä sekä jäseneduilla. Esimerkkejä yhdistyksen työstä ovat jäsenlehti Viisas 

Raha ja edunvalvonnan puolelta lausunnot, joita on annettu erinäisille ministeriöille ja talous-

valiokunnalle. (Osakesäästäjät 2021.)  

Yhdeksi yhteistyökumppaniksi saatiin Alma Talent Oy. Se sponsoroi Seppo Saarion ”Näin sijoi-

tan pörssiosakkeisiin – opas nuorelle” -kirjoja palkinnoksi kvantitatiivisen kyselyn vastannei-

den kesken. Myyntijohtaja Päivi Aution kanssa valittiin Saarion tuotannosta juuri nuorten 

opas, sillä kyselyyn vastaavat ovat lukioikäisiä. Kirja on suunnattu juuri kyseiselle ikäluokalle.  

Toisena yhteistyökumppanina toimii Talous ja Nuoret (TAT). Se auttaa ”nuoria kehittämään 

talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä”. Sen tavoitteena on nuorten in-

nostuminen työelämästä, nuorten taloudenhallinnan kasvattaminen ja heidän tahtonsa toimia 

yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. (TAT 2021a.)  

2 Palvelumuotoilu 

Tässä luvussa käydään läpi palvelumuotoilun teoriaa, prosesseja sekä työkaluja ja menetel-

miä. Niitä hyödynnetään osana lopputuotosta.  

2.1 Teoriaa palvelumuotoilusta  

Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä yhteissuunnittelua, jossa korostuu empatia ja osallistu-

minen (Miettinen 2011, 21; Tuulaniemi 2016, 146) unohtamatta ainutlaatuisuutta (Penin 2018, 

21). Stickdorn ja Schneider (2012, 26) lisää listaan visuaalisuuden ja kokonaisvaltaisuuden. 

Reason, Lovlie ja Brand Flu (2015, 75) tuovat lisäksi ilmi, että palvelumuotoilu yrityksen per-

spektiivistä kiteytyy kysymykseen ”Miten asiakkaiden kanssa tehdään kauppaa?”. Usein voi-

daan myös puhua ”asiakkaiden tarpeen tyydyttämisestä, uusien ideoiden esittämisestä tai on-

gelmien ratkaisemisesta” (Maula & Maula 2019, 254).  

Stickdorn ja Schneider (2012, 22–25) toteavat muotoilun sekä palvelumuotoilun yhden hie-

nouksista piilevän siinä, ettei alalle löydy tarkkaa määritelmää. Kaikki keneltä kysytään pal-

velumuotoilun määritelmää, kertoo hieman erilaisen vastauksen. Heidän mukaansa alat, joille 

löytyy tarkka määritelmä ovat veteliä, kuolemassa tai kuolleita. Jos palvelumuotoilu tulisi 

määritellä, he tekisivät sen kahden eri perspektiivin kautta - monitieteellisen ja akateemisen 

suhtautumisen kautta. Monitieteellisessä perspektiivissä yhdisteltäisiin metodeja ja työkaluja 
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useista eri lähteistä. Toisaalta akateemisesti ajatellen palvelumuotoilu olisi kokonaisvaltaisen 

käyttäjälähtöisen asian suunnittelua hyödyntäen abstraktisuutta mutta myös aineellisia aspek-

teja. 

Penin (2018, 37) toteaa, että palvelumuotoilu tulisi määritellä perinteisten muotoilualojen 

joukkoon; arkkitehtuuri, tuote- ja teollinen muotoilu, viestintä, sisutussuunnittelu. On myös 

hyvä huomata, että nämä ovat kaikki olleet innoittaja palvelumuotoilun syntymiselle, vaikka-

kin Reason ym. (2015,11) lisäisi brändäyksen vielä listalle. Toisin sanoen, palvelumuotoilu on 

matkalla perinteisten muotoilualojen joukkoon, mutta ei vielä aivan ole sitä.  

Palvelumuotoilu voidaan luokitella osaksi macrotrendiä, sillä maiden kehittyessä taloudet ke-

hittyvät maataloudesta tavaran- ja teollisentuotannon piiriin ja lopuksi palvelut alkavat kehit-

tymään (Reason ym. 2015, 11). Penin (2018, 46) jatkaa tätä ajatusta toteamalla, että palve-

lut kasvattavat merkittävyyttään talouksien kehittyessä. Näin ollen myös palvelumuotoilu kas-

vattaa merkittävyyttään. 

Penin (2018, 34) lisää Miettisen (2011, 21) ajatukseen ja nostaa esille, että palvelumuotoiluun 

kuuluu strateginen ja fyysinen anto. Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa pankin verkkopankin 

suunnittelua sekä pankin fyysisen konttorin suunnittelua unohtamatta henkilökunnan vaiku-

tusta asiakkaaseen kyseisessä tilassa. Palvelumuotoilun toteutuksesta puhuessa on huomat-

tava, että sitä voi toteuttaa ainoastaan koulutettu ammattidesigner/palvelumuotoilija (Penin 

2018, 163). Toisaalta Tuulaniemi (2016, 69) haastaa tätä toteamalla, että ”palvelumuotoilu ei 

ole pelkästään muotoilijoiden työtä”. Hänen mielestään palvelumuotoiluun osallistuu monien 

alojen ammattilaiset, kuten analyytikoit, graaffiset suunnittelijat, insinöörit yms. 

Yleinen konsensus on muodostunut siihen, että palvelumuotoilijoita ovat vain siihen koulute-

tut henkilöt ja palvelumuotoilun periaatteita soveltavat henkilöt ovat muotoiluajattelijoita. 

Kumpiakin näitä ammattikuntia tarvitaan, mielellään yhteistyössä, jotta voidaan saavuttaa 

laajamittaista muutosta sekä maksimaalista hyötyä. (Maula & Maula. 2019, 15.) Kummallakin 

ammattikunnalla on yksi selkeästi keskeinen ominaispiirre – empaattisuus (Maula & Maula 

2019, 41).  

Palvelumuotoilua ja sen vaikuttavuutta voidaan helposti kyseenalaistaa ennen, kun ymmärre-

tään, että maailmantalouden kolmesta kategoriasta (maatalous, teollisuus ja palvelut) palve-

lut ovat nopeimmin kasvava osa-alue (Penin 2018, 46). Täysin looginen on täten myös se 

fakta, että asiakkaiden odotukset kasvavat koko ajan, sillä markkinoille tulee alati toistaan 

parempia palveluita. Tämä onkin kouluttanut asiakkaat odottamaan enemmän kuin mistä on 

maksettu tai mitä on pyydetty. (Reason ym. 2015, 11.)  

Maula ja Maula (2019, 62–65) nostaa esille, että ”asiakaskokemuksesta ja sen takana olevasta 

designista on tullut keino erottautua kilpailijoista.” Tähän voitaisiin lukea muun muassa 
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asiakkaan verrattain uusi palveluodotus ”yhden luukun taktiikasta”, jossa kaikki asiat tulisi 

hoitua yhden asiantuntijan/työntekijän kautta.  

Yhden luukun taktiikka on keino pelata asiakkaan tunnetasolla. Tunnetasolla pelaaminen on 

kriittistä, sillä tutkitusti asiakkaat ovat tällöin sitoutuneempia yritykseen, välittävät vähem-

män hinnoittelusta sekä kuuntelevat yrityksen viestintää tarkemmin ja ovat tarttuvaisempia 

toteuttamaan viestinnässä kerrottua sanomaa. (Maula & Maula 2019, 62–65.) 

Palvelumuotoiluun on sisäisesti rakennettu idea ekologisuudesta ja kiertotaloudesta, sillä re-

surssien kuluttamisen sijaan niitä jaetaan, omistaminen muuttuu prosessin hyödyntämiseen ja 

vaihdanta vuorovaikutukseen. Palvelut yleensä kuluttavat vähemmän energiaa, kun tavaroi-

den valmistus tai hävittäminen, joten kestävä kehitys on sitäkin kautta läsnä. (Tuulaniemi 

2016, 16–17.)  

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu on lapsen kehityksen tason huomioimista palvelumuotoilu 

prosessissa muotoilua tehtäessä lapsille. Se sisältää palvelumuotoilun peruselementit, mutta 

siihen lisätään myönteisen tunnistamisen näkökulma ja lapsen oikeudet. Myönteinen tunnista-

minen sisältää muun muassa kohtaamista tässä ja nyt, monenlaisten vahvuuksien tunnista-

mista, erilaisien onnistumisien huomioimista, tutustumista avoimesti ja ennakkoluulottomasti 

sekä lapsen näkeminen tasavertaisena aktiivisena toimijana koko prosessin ajan. Lapsen oi-

keudet perustuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteisiin; oikeus elämään, oi-

keus vapaasti ilmaista oma näkemyksensä, lasta ei saa syrjiä ja lapsen etu. (Kalliomeri ym. 

2020, 8–11.) 

Design-lähtöisyys näkyy tuloksissa. Muotoilua hyödyntävät yritykset menestyvät selkeästi 

muita paremmin. Tämä ilmenee esimerkiksi verratessa Design Value Index (DVI)1 ja S&P 500 

indeksin2 nousua. Vuodesta 2004 vuoteen 2015 DVI on menestynyt 211 prosenttia paremmin 

kuin S&P 500 indeksi. (Maula & Maula 2019, 79–82.)  

Moni globaalien brändien haltija tosin välttää mittaamista (Tuulaniemi 2016, 242), sillä desig-

nin luonteesta johtuen sen vaikutukset usein nähdään vasta pitkällä aikavälillä. Kvantitatiivis-

ten mittareiden käyttö voi olla hankalaa, sillä niillä ei voi mitata esimerkiksi ilmiöiden syväl-

listä ja yksityiskohtaista ymmärtämistä. Tämän vuoksi designerit usein suosivat etnografisia 

menetelmiä ja laadullisia mittareita. (Maula & Maula 2019, 252–253.)  

 
1 Design Value Index (DVI) on markkina-arvopainotettu indeksi. Siihen kuuluu 16 yritystä, 
jotka hyödyntävät muotoilua toiminnassaan. Indeksiin kuuluu muun muassa: Apple, Coca Cola, 
Ford, Nike, Starbucks, Stanley Black & Decker ja Walt Disney. (Maula & Maula 2019, 81.) 
2 S&P 500 indeksi koostuu viidestäsadasta Yhdysvalloissa pörssilistatusta yrityksestä, joilla on 
suuri markkina-arvo. 
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Etnografiaa voidaan pitää tutkimustyylinä, jonka alle on koottu erilaisia laadullisen tutkimuk-

sen menetelmiä (Tuulaniemi 2016, 146), kuten työryhmäarviointi (Miettinen 2011, 135). Etno-

grafia on kirjaimellisesti kansankuvausta, jossa kuvataan ja analysoidaan tietyssä tilassa tai 

sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvaa käyttäytymistä. Siinä halutaan tuoda esille kulttuurin 

ääni ja tuoda kulttuuri näkyväksi, kuultavaksi ja ymmärrettäväksi ääneen lausumattomasta 

äänettömästä viestinnästään. (Miettinen 2011, 72.)  

2.2 Prosessit  

Prosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka etenevät loogisesti ja toistuvasti muodostaen aina 

uudelleen hyödynnettävissä olevan tapahtumaketjun. Prosessin olemassaololla tapahtumaket-

jua ei tarvitse aina keksiä uudelleen, joka säästää voimavaroja vapauttaen aikaa ja voimia in-

novatiiviseen työskentelyyn. (Tuulaniemi 2016, 126.) 

On hyvä valita menetelmä, jota pääpiirteittään seurataan, mutta sitä on hyvä soveltaa pro-

jektin/työn vaatimalla tavalla, sillä palveluiden kehittäminen on luonteeltaan aina ainutlaa-

tuista uuden luomista (Tuulaniemi 2016, 126). Taulukossa 1 esitellään erilaisia palvelumuotoi-

lun prosessimahdollisuuksia. Näistä onkin hyvä ottaa vaikutteita työskentelyyn, mutta harvoin 

kaikkia esiteltyjen prosessien vaiheita seurataan tarkasti. (Miettinen 2011, 32–35.)  

 Engine (2009) Mager (2009) Moritz (2005) 

Vaihe 1 Asiakastarpeen ja 

suunnitteluratkaisun 

tunnistaminen 

Palveluratkaisujen 

tutkiminen 

Asiakasymmärryksen 

hankkiminen 

Vaihe 2 Suunnitteluvaihtoeh-

tojen toteutus 

Uusien ratkaisujen 

luominen  

Palvelumahdollisuuk-

sien löytäminen 

Vaihe 3 Mallien arviointi  Arviointi Ideoiden luominen 

Vaihe 4  Toteutus Parhaiden ideoiden 

arviointi ja edelleen 

kehittäminen 

Vaihe 5   Palveluideoiden visu-

alisointi  

Vaihe 6   Konkretisointi ja to-

teutus 

Taulukko 1: Palvelumuotoilun prosesseja (Miettinen 2011, 32–35) 
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Erityisesti prosessin alkuvaiheissa hyödynnetään kehän kaltaisen iteratiivisen, eli toistuvan pe-

riaatteen menetelmää (Miettinen 2011, 35). Tuulaniemi (2016, 239) nostaakin esille, että en-

nen lanseerausta kannattaa tehdä ensilanseeraus tai beta-versio, sillä se herättää palveluun 

mielenkiintoa. Tällä tavoin voidaan kerätä huippu tärkeää palautetta ja lisätä loppukäyttäjän 

oletusarvoa. Lisäksi ensilanseerausta tulisi tarkasti mitata. Pyrkimyksenä täten on epäonnis-

tua aikaisin ja löytää virheet jo prototypointivaiheessa3 (Maula & Maula 2019, 83).  

”Hyvässä designissa jokainen yksityiskohta on tarkkaan mietitty. Kokonaisuus 

ei ole kuitenkaan koskaan täysin valmis, sillä jatkuva muovaaminen ja paranta-

minen on keskeinen osa design-ajattelua. Kyvyttömyys uudistua puolestaan 

johtaa usein ongelmiin.” -Maula ja Maula (2019, 26) 

Palvelumuotoilun prosessit tulisi ilmaista visuaalisesti (Stickdorn & Schneider 2012, 26). Visu-

alisointi on tärkeää, sillä se konkretisoi itselle, koko tiimille ja/tai työryhmälle asiasisällön 

vahvemmin kuin sanat. Visualisoinnin avulla tiimin jäsenet pystyvät ottamaan erilaisista taus-

toistaan huolimatta kantaa asiaan, joka luo yhteistä ymmärrystä ja täten nopeuttaa kehitys-

prosessia. (Tuulaniemi 2016, 115.) Kehitysprosessi nopeutuu erityisesti siksi, että asian ollessa 

visuaalinen se on helpompi hahmoittaa ja täten tarttua ongelmaan ja muuttaa sitä haluttuun 

suuntaan (Reason ym. 2015, 77).  

Visuaalisesti ilmaisten yksi tunnetuimmista palvelumuotoilun työskentelyprosesseista on 

”double diamond” (kuva 1), vaikka se onkin verrattain uusi prosessityökalu (Gustafsson 2019, 

10). Kyseisessä palvelumuotoiluprosessissa ensin määritellään kehittämishaaste, jonka jälkeen 

siihen tutustutaan ja ymmärretään se kokonaisvaltaisesti. Tämän jälkeen supistetaan katsomi-

sen perspektiiviä, sillä kootaan, opitaan ja oivalletaan ensimmäisen vaiheen asiat. Prosessin 

keskipisteenä on oivallukset, eli konkretisoidaan mihin kohderyhmän tarpeisiin tullaan lopulta 

vastaamaan. Tämän jälkeen siirrytään toisen timantin ensimmäiseen osiaan, jossa laajenne-

taan perspektiiviä keksimällä ja ideoimalla ratkaisuja. Tämän jälkeen lähdetään jälleen supis-

tamana perspektiiviä testaamisen ja kokeilemisen kautta aina siihen pisteeseen asti, että on 

 
3 Prototypointivaihe on osa suunnittelua. Silloin mallinettaan tuotteen ensimmäisiä konkreet-
tisia ja/tai fyysisiä versioita, jotka ovat omiaan auttamaan tarkan ongelman identifioimisessa. 
Tarkan ongelman selvittyä voidaan suunnata kehittämistä oikeaan suuntaan. (Miettinen 2011, 
136-139.) 
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valmis ratkaisu ja suunnitelma, miten se hoidetaan. (Kalliomeri ym. 2020, 12; Penin 2018, 

185–186; Maula & Maula 2019 187–189.) 

 

Kuva 1: Double Diamond -malli (Silvasti 2020, 42) 

Designin prosesseja laajasti katsoessa Maula ja Maula (2019, 20; 170) nostavat esille, että de-

sign-ajattelua tulisi käyttää hyväksi läpi organisaation poikkifunktionaalisesti. Tällöin liiketoi-

minnan menestys voidaan turvata ja voidaan ratkoa monimutkaisia ongelmia innovatiivisilla 

ratkaisuilla. Toisin sanoen, yksittäisten prosessien omaksuminen ja osaaminen on tärkeää, 

mutta ilman holistista ymmärrystä designista voidaan päätyä tilanteeseen, jossa suunnitellaan 

ja toteutetaan asioita ilman liiketoiminnallista hyötyä.  

2.3 Työkalut ja menetelmät 

Palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä on paljon. Tämän vuoksi käydään läpi vain tässä 

tutkimuksessa käytettävät työkalut mukaillen Enginen (2009) pelkistettyä palvelumuotoilu 

prosessimallia (kuvio 1).  
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Kuvio 1: Tutkimuksen tarpeeseen muokattu Enginen prosessimalli 

Kuviossa 1 kuvataan, kuinka Enginen prosessimallia hyödynnetään tässä tutkimuksessa. Engi-

nen prosessimalli valikoitui, koska sitä on helppo noudattaa yksinkertaisuutensa vuoksi. Tä-

män tutkimuksen osalta prosessin ”viimeinen” osio toteutetaan kahdessa osassa. Mallin tuot-

taminen, joka on tässä tapauksessa Service Blueprint, tulee olemaan osa opinnäytetyötä. Sen 

syvällisempi arviointi ja jatkokehitys ei tule olemaan osana opinnäytetyötä aikarajoitteisuu-

den vuoksi.  

2.3.1 Asiakasymmärrys 

Asiakasymmärrys on asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden sekä käyttäytymisen ymmärtämistä 

(Kärpänen 2019, 12). Sitä voidaan kasvattaa esimerkiksi valmiilla lähteillä, kyselyillä, haastat-

teluilla, kohderyhmän osallistamisessa suunnittelutyöhön ja asiakasprofiileilla. Nämä ovat et-

nografisia työkaluja, jotka ovat keskeisessä asemassa ihmisten arvojen, tarpeiden ja toiveiden 

tutkimuksessa. Niitä hyödyntäessä empaattinen lähestymistapa tutkittavaan on elintärkeää. 

(Tuulaniemi 2016, 146–147.) Miettisen (2011, 65) mukaan etnografiset menetelmät ovat arki-

päiväisessä käytössä erityisesti käyttäjäkeskeisessä muotoilussa, ja ne ovat oivallinen tapa 

laajentaa asiakasymmärrystä. 

Valmiilla lähteillä tarkoitetaan olemassa olevaa tausta-aineistoa, joka on löydettävissä tutki-

muksen kohteesta. Se voi olla esimerkiksi yrityksen valmiina oleva asiakastyytyväisyysmittaus 

tai markkinatutkimus. Valmiiden lähteiden perusteella voidaan luoda hypoteeseja. (Tuula-

niemi 2016, 145–146.) 
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Kysely on perusinformaatiota tarjoava (yleensä) kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmä, 

jonka suurin etu on mahdollisuus kerätä laaja tutkimusaineisto. Aineistoa voidaan pitää pin-

nallisena, sillä ei ole mahdollista varmistua muun muassa vastaajien vakavuudesta tai kuinka 

onnistuneita vastausvaihtoehdot (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 194–195). Tuulaniemi 

(2016, 144–145) nostaakin ilmi kyselyiden olevan asiakasymmärryksen ja -tutkimuksen pohja. 

Niiden varaan ei voi yksistään suunnitella palvelumuotoilun toteutusta, vaan ne tarvitsevat 

tuekseen haastatteluja. 

Haastatteluja voidaan pitää osallistavana tutkimuksena, joka on yksi kvalitatiivisen tutkimuk-

sen lajeista (Hirsjärvi ym. 2009, 162). Haastattelut ovat toisaalta kvalitatiivisen tutkimuksen 

päämenetelmä (Hirsjärvi ym. 2009, 205).  

”Haastatteluilla saadaan tietoa asiakkaiden elämästä ja ajatuksista sekä kokemuksista niin 

palvelua tuottaessa kuin kuluttaessa.” Niiden tavoite on löytää syvällisiä motiiveja toimin-

nalle, joka onnistuu yleensä pidemmässä haastattelussa. Haastattelun pitää kuitenkin olla ti-

lanteeseen sopiva, eli lyhytkin haastattelu voi olla arvokas. Merkittävää haastattelun onnistu-

misen kannalta on kysymysmuotoilu. Kysymysten tulee olla täsmällisiä, jotta ymmärrys asiak-

kaasta muodostuu todenmukaiseksi. Tämän lisäksi haastattelijan tulee olla kiinnostunut haas-

tateltavista, mutta samalla pyrittävä käyttäytymään normaalisti tai tilanteeseen sopivalla ta-

valla. Haastatteluiden avulla saadaan esille ”hiljaista tietoa”, jota hyödyntämällä voidaan 

ymmärtää henkilön tarpeet ja odotukset palvelusta. (Tuulaniemi 2016, 145, 147–148.) 

Kohderyhmän osallistaminen työskentelyyn, eli yhteissuunnittelu, tarkoittaa loppukäyttäjän 

tuomista osaksi suunnitteluprosessia (Miettinen 2011, 94). Tällöin tutustutaan loppukäyttä-

jään ja pohditaan, havainnoinnin tai kerronnan perusteella, miten toimintoja hankaloittavia 

aspekteja voitaisiin purkaa tai muokkaa aika- ja energiakustannuksiltaan kevyemmiksi (Tuula-

niemi 2016, 166).  

Asiakas- tai käyttäjäprofiili on keskeinen kiteyttämisen ja esittämisen menetelmätyökalu asia-

kastutkimuksessa. Sitä voidaan pitää holistisena näkökulmana tutkimusryhmästä. Sen perim-

mäinen tavoite on nostaa esille löytyneet olennaiset toimintamallit ja toiminnan motiivit. Ta-

voitteen täytyttyä voidaan toimintamallien ja motiivien perusteella muotoilla ratkaisuja ja 

palveluita perustuen asiakkaan todelliseen arvonmuodostukseen. Kun ymmärretään arvon-

muodostus ja sen rakenteet, voidaan luoda erilaisia konsepteja ja mitata niiden toimivuutta. 

(Tuulaniemi 2016, 154–156.) Profiilit sisältävät tutkimusaineistosta kerättyä tietoa, jotka ovat 

muun muassa nimiä, persoonakuvauksia, käyttäytymis- ja elämäntapoja sekä ”ryhmälle tyypil-

lisiä tavoitteita” (Miettinen 2011, 59).  
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2.3.2 Suunnitteluvaihtoehtojen toteutus 

Suunnitteluvaihtoehtojen toteutus voidaan Tuulaniemen (2016, 182–189) mukaan luoda asioi-

den selkeyttämisellä, jaolla osaongelmiin, positiivisella ilmapiirillä, kritiikin välttämisellä, ke-

humalla toisten ideoita, keräämällä paljon ideoita, hyväksymällä mahdottomatkin ideat, yh-

distelemällä näitä ideoita ja ryhmittelemällä niistä ratkaisua. Erityisesti abstrakteissa palve-

luissa edellä mainittujen asioiden visualisointi hyödyntäen piirustuksia ja malleja on muotoili-

jan ydinosamaista. Visualisoinnin tulisi kuitenkin olla nopeaa, sillä viimeistely ei tuo tässä vai-

heessa lisäarvoa. Visuaalisia esimerkkejä ovat muun muassa storyboard ja moodboard.  

Storyboard on tarinallinen kuvakertomus (Tuulaniemi 2016, 188), jonka voi mieltää osaksi 

suunnittelua tai arviointia. Sen tavoitteena on visuaalisesti ilmentää ”palvelun tai tuotteen 

käyttötilanteen juonta sen käyttötilanteen kontekstissa käyttäjille ja asiakkaille”. Sitä hyö-

dyntämällä palvelumuotoilijoiden on helpompi asettua käyttäjien asemaan ja täten havain-

noida ongelmia, joita käyttäjät voivat kohdata. Usein kohtaamalla käyttäjän ongelmat löyty-

vät käyttäjäläheisimmät ratkaisut ongelmien poistamiseen. (Miettinen 2011, 150.)  

Moodboard on kokoelma moninaisia kuvia, värejä ja mahdollisesti tekstuureita, joilla kuva-

taan tiettyä ilmapiiriä. Sillä voidaan kuvata ilmapiiriä esimerkiksi palvelutilanteessa tai kon-

taktipisteissä. Lisäksi sen avulla voidaan kuvata myös palvelun arvoja. (Moritz 2005, 277.)  

2.3.3 Mallinnus ja arviointi 

Mallinnus tarkoittaa Miettisen (2011, 148) mukaan palvelun tuottavuuden, logistiikan, asiakas-

kokemuksen ja taloudellisen vaikutuksen kokeilua halvalla ja nopealla tavalla. Käyttäjäkoke-

muksen mallinnus on esitys, jonka tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, tutkimaan ja kom-

munikoimaan lopullisen tuotteen idea.  

Konsepti on kuvaus mahdollisesta ratkaisusta. Se on luonteeltaan ”ennakoiva, perusteltu, 

oleelliseen keskittyvä ja ymmärrettävä kuvaus tuotteesta”. Konseptointia hyödynnetään muun 

muassa uusien ratkaisuiden tavoittelussa ja markkinoiden odotuksiin vastaamisessa. (Mietti-

nen 2011, 119) 

Service Blueprint, jota kutsutaan myös palvelumalliksi, on visuaalinen suunnitelma. Sen avulla 

esitellään konsepti. Siinä kuvataan palvelun tuottaminen, vaadittavat resurssit ja asiakkaan 

kytkeytyminen prosessiin. Siihen sisältyy erittely toimintasarjoista asiakkaan, palvelun tuotta-

jan ja muiden prosessiin keskeisesti kuuluvien tahojen kontakteista. Asiakkaalle näkyvät pro-

sessit ja asiakkaan kokemukset ovat osa niin sanottua palvelun näyttämöä. Palvelun takahuo-

neessa taasen on kaikki toiminta, joka ei näy asiakkaalle. On olennaista eritellä ja suunnitella 

asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät toiminnot. (Tuulaniemi 2016, 212.)  
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Tuulaniemi (2016, 241–244) toteaa palvelumuotoilun arvioinnin olevan vaikeaa, mutta sitä 

voidaan halutessaan toteuttaa mittaamisella. Mittaaminen voidaan toteuttaa muun muassa 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen mittauksella, asiakastyytyväisyyden 

mittaamisella tai brändin tunnettavuuden mittaamisella tietyssä kohderyhmässä. Miettinen 

(2011, 138) toisaalta nostaa esille, että kokeneen suunnittelijan intuitio voi korvata virallisen 

arviointimenetelmän. Mittaamisesta, arvioinnista ja niiden toteutuksesta löytyy eriäviä mieli-

piteitä. 

Jos tutkimuksessa toteutettaisiin arviointi, Net Promoter Score (NPS) olisi vahvasti ehdolla to-

teutuksen työkaluksi. Se keskittyy erityisesti asiakaskokemuksen mittaamiseen ja se korostaa 

palvelua suosittelevien asiakkaiden määrää. NPS peilaa todellista asiakaskokemusta, koska 

sen avulla selviää tehtyjen toimenpiteiden, muutosten tai lisäyksien todellinen vaikutus asiak-

kaaseen. (Tuulaniemi 2016, 243–244.)  

3 Sijoittaminen 

Tässä luvussa käsitellään sijoittamisen teoriaa, suomalaista sijoittamista ja sen tietotaidon 

siirtymistä seuraavalle sukupolvelle, nuorelle soveltuvia sijoitusinstrumentteja sekä tarkastel-

laan tämänhetkisen lukiolaisen keskimääräistä sijoittamista. Luvun sisältö tarjoaa laajan tie-

topohjan lopputuotoksen muotoilun tueksi.  

3.1 Teoriaa sijoittamisesta 

Sijoittamisen voi määritellä monin eri tavoin riippuen näkökulmasta, mutta kulmakivenä toi-

mii omaisuusluokkien tai -erien hankinta (Holmström 2021) ja odotus voitontuotosta (Picardo 

2021). Sijoittamisen voidaan todeta myös olevan varallisuuden kasvattamista säästämisellä, 

eli kuluttamalla vähemmän rahaa kuin mitä saa ja sijoittamalla tuon erotuksen (Saario 2016, 

luku 1).   

Riskin ja tuoton suhteesta puhutaan yleisesti sijoittamisen tärkeimpänä elementtinä (Malkiel 

2020, 346.) Karkeasti voitaisiin sanoa, että mitä enemmän riskiä ottaa sitä suuremmat voivat 

tuotto-odotukset olla – riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä (Sammalisto & Asunmaa 2021, 

127, 135; Pesonen 2013, 27; Fasoúlas, Manninen & Niiranen 2019, 22).  

Tärkeää on aloittaa sijoittaminen mahdollisimman nuorena ja tehdä sitä läpi elämän tasai-

sesti, jolloin korkoa korolle -ilmiö4 on voimakkain (Pesonen 2013, 19–22). Erola (2012, 203) 

 
4 Korkoa korolle -ilmiö perustuu laskukaavaan, jossa ”…lasketaan korkoa sekä alkuperäiselle 
pääomalle että sille edellisinä vuosina kertyneille koroille.” Käytännössä korkoa korolle tar-
koittaa, että korko kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi. (Erola 2012, 20.) 
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täsmentää, että mahdollisimman nuorena tarkoittaa käytännössä heti - oli henkilö missä ta-

hansa elämänsä vaiheessa. Sammalisto ja Asunmaa (2021, 30) toteavatkin, että ”aika on si-

joittajan paras ystävä”. Saario (2016, luku 1) taasen kertoo, että saavuttaakseen eksponenti-

aalista kasvamista pörssi-instrumenteilla, tarvitaan sijoittamiseen pitkäjänteisyyttä eli voi-

daan puhua kestävyyslajista. Paasi & Luukkonen (2021, 14 min, 30 s) toteavat, että sijoittajan 

ainoa este vaurastumiseen on pitkäjänteisyyden unohtaminen.  

Hajauttamista suositellaan tehtävän, koska sen avulla sijoitussalkun riski on pienempi. Ha-

jauttamisen hyötyä suomalaiset sijoittajat eivät ole täysin ymmärtäneet. Tämä ilmenee siitä, 

että sijoittajista 46 prosenttia omistaa vain yhtä osaketta – todennäköisesti Elisaa tai muuta 

puhelinoperaattoria. (Saario 2016, luku 1.) Edellä mainittuja Saarion ajatuksia tukee Aalto-

yliopiston selvitys, joka toteaa pääosalla suomalaisista sijoittajista olevan kehnosti hajautettu 

sijoitussalkku. (Keloharju & Lehtinen 2015, 206.)  

Pesonen (2013, 31) on samoilla linjoilla. Hän toteaa, että erityisesti monen piensijoittajan 

salkun riski on korkeampi kuin mitä sijoittaja todellisuudessa hyväksyisi sen olevan. Toisaalta 

Saarion (2016, luku 3) nostaa esille, että suomalaisten tieto sijoittamisesta on olematonta. 

Näin ollen on ymmärrettävää, ettei hajauttamista osata tehdä ja riskiä pidetään liian korke-

alla.  

Hajautuksen peruspohja muodostuu allokoinnista, eli siitä miten varallisuus sijoitetaan eri 

omaisuuslajeihin. Allokointia voidaan pitää yhtenä sijoittajan tärkeimmistä päätöksistä, koska 

sillä määritetään riskitaso. (Sammalisto & Asunmaa 2021 135–136.) Toisaalta hajauttaminen 

suhteessa haluttuun riskitasoon on melko hankalaa. Lisäksi useat tutkimukset sekä arvopaperi-

kauppiaat kertovat, että allokointi ei ole enää taianomainen tae tuloksesta ja/tai tuotosta. 

(Malkiel 2020, 192–200.) 

Sijoittaessa tasasummia tasaisin väliajoin, sijoituksiin saadaan ajallista hajautusta. Tunnettu 

esimerkki tästä on kuukausisijoittamisenmalli. Sen avulla sijoitussalkkuun saadaan paljon huo-

kealla hinnalla ostettuja instrumentteja. (Sammalisto & Asunmaa 2021, 137.; Saario 2016, 

luku 1.) Hajautusta voidaan lisäksi tehdä ajallisesti, joka on suotavaa. Mahdollisesti myös 

maantieteellisesti ja/tai toimialoittain. (Sammalisto & Asunmaa 2021 136–137.)  

Kokemattoman sijoittajan ja sijoittamisesta paljon tietävän konkarin on hyvä sijoittaa käyt-

täen erilaisia instrumentteja ja strategioita. Näin voidaan minimoida riskejä ja maksimoida 

voittoja. Tärkeintä on kuitenkin määritellä itselleen sopiva sijoitusstrategia ja pysyä siinä 

(Saario 2016, luku 1, luku 22).  
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3.2 Suomalainen sijoittaminen ja sen tietotaidon siirtymä sukupolvelta seuraavalle 

Toistaiseksi suosituin sijoitusmuoto suomalaisten keskuudessa on pankkitalletukset (SVT 

2021a) ja samanaikaisesti nuorilla se on suosituin (Aunola 2020), vaikka yleisesti onkin tie-

dossa niiden matala tuotto-odotus (Fasoúlas ym. 2019, 21). Toisaalta Garlo-Melkas (2021) nos-

taa esille, että ”suomalaisten ajattelussa on vuodessa tapahtunut merkittävä muutos säästä-

mismyönteisempään suuntaan”. Vaikuttaisi siltä, että suomalaiset ovat vasta nyt havahtuneet 

siihen, että pienilläkin tuloilla voi vaurastua.  

Vertaillessa ihmisten talouslukutaitoa Euroopan Unionissa, voidaan todeta pohjoiseurooppa-

laisten olevan parhaimmistoa. Kirjon toisessa laidassa on maita, jotka ovat liittyneet unioniin 

vuoden 2004 jälkeen. Prosenttiskaalalla Suomi sijoittuu toiseksi parhaaseen kategoriaan, jossa 

55–64 prosenttia kansalaisista omaa taloudenlukutaidon. (Klapper, Lusardi & van Oudheusden 

2015, 8.) Tämä on osittain ristiriidassa Saarion (2016, luku 3) toteamuksesta, etteivät suoma-

laiset tajua sijoittamisesta mitään. On tosin otettava huomioon, että taloudenlukutaito ei ole 

täysin verrattavissa sijoittamiseen ja siinä pärjäämiseen. Todellisuus on todennäköisesti näi-

den näkemyksien välimaastossa.  

Pohtiessa suomalaisten lukiolaisten taloudenlukutaitoa voidaan niissä todeta olevan isoja 

eroja ja isoa hajontaa eikä siitä voi puhua kollektiivisesti. Karkeasti sanottuna heitä ei kiin-

nosta talous, mutta konkreettiset raha-asiat kiinnostavat. Karkeasti sanoen voitaisiin todeta, 

ettei makrotalous kiinnosta, mutta mikrotalous kiinnostaa. (Holmström 2021.)  

Alaikäiselle säästämisessä ja sijoittamisessa täytyy olla tietoinen regulaatioista. Tällä hetkellä 

alaikäisen yli 20 000 € omaisuus tulee listata ja ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle vuosit-

tain. Tämä on lapsen edunvalvojan, eli yleensä vanhempien, velvollisuus. (Thurén 2020.) Si-

joittamisen regulaatiot tulevat luonnollisemmin ilmi henkilöille, jotka jo valmiiksi sijoittavat 

tai ovat aihepiiristä kiinnostuneita. 

Vanhempien talousosaaminen tai -osaamattomuus siirtyy sukupolvelta seuraavalle kumulatiivi-

sesti. Tämän vuoksi varakkaampien perheiden lapset statistisesti omaavat paremmat talous-

taidot kuin vähempiosaisemmat. (Sirniö 2016; LeBaron, Holmes, Jorgensen & Bean 2020.)  

Huomion arvoista on myös se, että suomalaisista sijoittajista noin 65 prosenttia on miehiä ja 

35 prosenttia naisia (Euroclear 2021). Naisten osuus sijoittajina on ollut lievästi laskussa vuo-

sien 1995–2018 aikana (Keloharju & Lehtinen 2021, 20). Toisin sanoen, jos vanhemman talous-

osaaminen siirtyy seuraavalle sukupolvelle, on se todennäköisesti miesnäkökulman värittämä. 

Kokonaisilmiönä tämä synnyttää muun muassa epätasa-arvoista ja -demokraattista sijoitta-

mista, joka on Holmströmin (2021) mielestä iso ongelma.  
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Pesonen (2013, 8) tuo ilmi, että ”raha-asioita pitäisi suunnitella yhdessä ja lasten kasvaessa 

ottaa myös heidät mukaan keskusteluun”. Tähän liittyy viikkorahan käytön pohtimista ja 

opettamista säästämisen merkityksestä. Nordlund (2018, 56–68) tuo samoja aiheita ilmi. Nor-

dlund (2018, 28–30) tosin lisää havainnon lapsien itsehillinnän sietokyvyn merkityksellisyy-

destä ja perustelee sen Walter Mischelin kokeen tuloksilla.  

Mischelin ”vaahtokarkkitutkimuksen” tuloksena on, että kärsivälliset lapset pärjäävät parem-

min kuin älykkäät. Tämän vuoksi itsehellintää sekä kärsivällisyyttä tulisi kasvattaa jo lapsesta 

asti, jotta se toteutuu muun muassa tulevaisuudessa järkevimmäksi koetussa pitkäaikaisessa 

sijoittamisessa. Tämä on mitä ilmeisemmin jo osittain onnistunut, sillä Paasi ja Luukkanen 

(2021, 11 min, 27 s) toteavat seuraavaa: ”Tiedetään, että yhä nuoremmat suomalaiset ovat 

tarttumassa pitkäjänteiseen säästämiseen”. 

Toisaalta kertomalla lapselle esimerkiksi sijoituksista pitkäaikaiseen kustannustehokkaaseen 

osakeindeksiin ei ole ikäiselleen sopiva lähestymistapa, jonka vuoksi keskustelu yhteyttä ei 

saada rakennettua (Paasi & Luukkonen 2021, 24min 39 s). Olisikin tärkeää ottaa huomioon 

lapsen kehitys ja ymmärrys, kun hänelle puhutaan raha-asioista. Tällöin on mahdollista saada 

lapsen huomio ja mahdollisesti herätettyä hänen mielenkiintoaan. (Peura-Kapanen 2012, 5; 

Nordlund 2018, 113.)  

Yhä useammalle henkilölle tarjotaan kasvavissa määrin komplekseja talous- ja sijoittamisen 

instrumentteja (Klapper ym. 2015, 4), nuoret mukaan lukien, jonka vuoksi nuorten talous-

osaaminen ja -lukutaito on muun muassa merkityksellistä. On myös huomattava, että nuorten 

taloudenhoito ei ole kovinkaan suunnitelmallista, vaikka nuoret pitävätkin pankki- ja talous-

asioiden tuntemista yleisesti ottaen tärkeänä. (Peura-Kapanen 2012, 3.)  

Ennen sijoittamista taloustiedon on kuitenkin ensin herätettävä nuorten mielenkiinto, jota 

Peura-Kapanen (2012, 5–7) nostaa esille. Tämä ei ole helppo tehtävä, sillä talousasiat eivät 

ole päällimmäisenä nuoren mielessä (Holmström 2021). Mielenkiinnon herättäminen tulisi to-

teuttaa selkeästi, yksinkertaisesti ja selkokielellä. Finanssijargoniaa tulisi välttää ja nuorille 

samaistuttavia todelliseen elämään liitettyjä tarinoita tuoda esille. Tämä kaikki tosin onnistuu 

vain, jos nuorilla on helppopääsyinen kanava, josta löytyy puolueetonta tietoa ja neuvontaa. 

Puolueettomuus voi tosin olla hankalaa, sillä nuoret omaksuvat tietoa ja tekevät käyttäyty-

mismuutoksia helpoiten kuullessaan tietoa saman ikäisiltä, viiteryhmään kuuluvalta jäseneltä 

tai roolimallilta. (Peura-Kapanen 2012, 5–7.) 

Sijoitusinstituutioiden viestintä tai tuotteet eivät ole muuttuneet vastaamaan nuorten kasva-

nutta halua sijoittaa, säästää ja tietää aiheesta. Holmströmiltä (2021) kysyttäessä erityisesti 

pankkien ja nuorten välisestä suhteesta tulee vastaus melko yksiselitteisesti – ”Parannettavaa 

on.” Hän kertoo Nordnetin jyräävän erityisesti nuorille suunnatun viestinnän osalta.  
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Ensimmäisiä sijoituksia tehdessä osakkeeseen perehtyminen voi olla hyvin vaikeaa ja jopa ylit-

sepääsemätön este kokemattomuuden sekä osaamattomuuden takia. Tämän vuoksi lukioikäi-

sille voitaisiinkin suositella sijoittamisen aloittamista rahastojen kautta. Näistä suotuisim-

maksi voitaisiin katsoa olevan hyvin hajautettu kustannustehokas ETF. (Holmström 2021.)  

3.3 Suppea sijoitusinstrumenttien esittely 

On olemassa erilaisia instrumentteja, joihin voi sijoittaa. Ne eivät kuitenkaan kaikki ole olen-

naisia lukioikäiselle tai nuorelle. Osakkeisiin sijoittaessa olisi suotavaa, että yritykseen ja sen 

talouteen perehdyttäisiin jossain määrin (Nordlund 2018, 163–167). Tämän vuoksi lukioikäis-

ten sijoittamista miettiessä voitaisiin edetä seuraavasti: rahastot/ETF, jonka jälkeen voi siir-

tyä pikkuhiljaa osakkeisiin tietotaidon kaartuessa (Holmström 2021). Oleellisuutensa vuoksi 

tässä sijoitusinstrumentti esittelyssä keskitytään vain edellä mainittujen esittelyyn.  

Keskimäärin pörssiosakkeet ovat historiallisesti tuottaneet parhaiten (Saario 2016, luku 1; 

Paasi & Luukkanen 2021, 14 min 0 s) ja ne ovat perinteisin tapa sijoittaa. Niissä tuotto perus-

tuu arvon nousuun ja osinkoihin. Karkeasti sanottuna noin tuhat euroa per osake olisi hyvä si-

joittaa per ostoskerta, jolloin voidaan sanoa suoran osakesijoittamisen olevan kustannusteho-

kasta. Ne vaativat vaivaa ja perehtyneisyyttä. Houkutus myydä ja käydä aktiivista kauppaa 

osakkeilla kasvaa ajan myötä. Sijoittajan inhimillisyys saattaa vaikuttaa ostopäätöksen teke-

miseen tai tekemättä jättämiseen eri suhdanteissa. Molemmissa edellä mainituissa tapauk-

sissa sijoittaja on itse itselleen suurin riski. Kustannuksia on välittäjän määräämä merkintä- ja 

lunastuspalkkio, jotka vaihtelevat paljon, mutta ovat luonteeltaan kertaluontoisia. (Samma-

listo & Asunmaa 2021, 157–158; Pesonen 2013, 88–94.)  

Rahastot voivat sisältää minkälaisia sijoitusinstrumentteja tahansa, kuten joukkovelkalaina-

kirjoja tai johdannaisia. Rahastoihin sijoittavat eivät usein tiedä sijoituksensa allokaatiota, 

riskejä, kustannuksia, tuotto-odotuksia, sillä he eivät ole tarkasti perehtynyt tai osanneet pe-

rehtyä sijoitustuotteeseen. Erola (2012, 137–138) toteaa ongelman piilevän pankkien myymi-

seen perustuvassa ajattelutavassa. Sijoittajan intressit eivät ole välttämättä pankin intres-

sejä, jonka vuoksi pankki saattaa jättää kertomatta olennaisia asioita ostettavasta sijoi-

tusinstrumentista.  

Aktiivisissa osakerahastoissa sijoittaja ostaa sovitun mallin mukaisesti hajautetun salkun, jota 

hoitaa ammattilainen sovitun sijoituspolitiikan mukaisesti. Tapa on sijoittajalle hyvin vaiva-

ton. Salkunhoidosta peritään ennalta sovittu hallinnointi/säilytyspalkkio, jotka ovat tyypilli-

sesti 0,8–2,0 prosenttia vuodessa. Tämän lisäksi on usein merkintä- ja lunastuspalkkioita oston 

ja myynnin yhteydessä. Kustannukset ovat todennäköisesti korkeat ja näin syödään korkoa ko-

rolle -ilmiön merkittävyyttä salkun kehityksessä. Rahastosijoituksen riski on usein pienempi 

kuin yksittäisen osakesijoituksen. (Sammalisto & Asunmaa 2021, 159–161.) Huomattavaa on 
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kuitenkin, että suurin osa salkunhoitajista häviää vertailuindeksille. Jos he päivittävät vertai-

luindeksin, on se todennäköisesti tuuria eikä taitoa. (Erola 2012, 53, 70.)  

Passiivisessa sijoitusrahastossa on samoja perusperiaatteita kuin aktiivisessa sijoitusrahas-

tossa. Suurin ero on se, että passiivinen etuliite tuo mukanaan salkunhoitajan, joka vain seu-

raa ennalta määrättyä osakemarkkinaindeksiä. Salkunhoitajan tehtävänä on saada rahasto 

tuottamaan vertailuindeksin kehityksen verran. Passiivisissa osakerahastoissa on indeksirahas-

toja ja ETF-rahastoja. Lyhenne ETF syntyy sanoista Exchange Traded Fund, joka tarkoittaa 

pörssinoteerattua passiivista rahastoa. (Sammalisto & Asunmaa 2021, 162–165.)    

Indeksirahastoja tarjoavat yleensä rahastoyhtiöt, kun taas ETF-rahastoilla käydään kauppaa 

pörssissä kuin osakkeilla. Kyseisten rahastojen juoksevat kuluvat tavallisesti pysyvät reip-

paasti alle prosentissa. Päälle tulee toki kaupankäyntikulut, jotka riippuvat välittäjästä. Pit-

källä aikavälillä kyseessä on hyvin kustannustehokas, melko yksinkertainen ja hyvän tuottopo-

tentiaalin omaava sijoitusinstrumentti. (Sammalisto & Asunmaa 2021, 162–165.) Erola (2012, 

157) on todennut indeksoinnin oleva nouseva trendi ja aika on osoittanut Erolan oikeaksi. 

Muun muassa Hämäläinen (2020) toteaa indeksisijoittamisen suureksi varainhoitotrendiksi.  

Warren Buffet kertoo, että ETF-rahastot ovat paras vaihtoehto lähes kaikille sijoittajille (Saa-

rio 2016, luku 3). Ne ovat hyviä vaihtoehtoja hajautukseen (Saario 2016, luku 17) ja hyvä 

vaihtoehto, jos ei ole kiinnostusta tai aikaa seurata pörssiä aktiivisesti (Saario 2016, luku 22). 

Lähtökohtaisesti niihin ei tarvitse keskittyä sijoituksen aikana. Niihin sijoittamalla pääsee si-

joittajien tuottojen ylimpään 25 prosenttiin. (Paasi & Luukkonen 2021, 6 min, 30 s.) Malkiel 

(2020, 376–380) toteaa ETF-rahastojen olevan helppo vaihtoehto ja kannustaa hyödyntämään 

indeksointia pääasiallisena sijoittamisen muotona. Lusardi (2019, 1–8) korostaa, ettei nuorten 

tulisi sijoittaa lyhyen aikavälin tähtäimellä osaamattomuutensa vuoksi. ETF-rahastot tarjoile-

vat täten nuorelle parhaan mahdollisen vaihtoehdon.  

3.4 Keskimääräisen lukiolaisen tämänhetkinen sijoittaminen 

Lukiolaisten sijoittamisesta ei ole tehty laajaa valtakunnantason tutkimusta. Näin ollen siitä 

ei ole kattavaa tietoa. Aiheesta tosin löytyy muutamia ammattikorkeakoululaisten opinnäyte-

töitä. Koska opinnäytetyö on olemukseltaan melko rajattu, Ahlavuon (2018) ja Aakkulan 

(2010) tutkimuksia voidaan pitää vain suuntaa antavina. Niistä ei voida tehdä kokonaisvaltai-

sia johtopäätöksiä keskimääräisen lukiolaisen sijoittamisesta, koska tutkimuksen taso ja laa-

juus on melko heikkoa ja suppeaa. 

Suomalaisilla lukiolaisilla vaikuttaa olevan enenevissä määrin positiivinen suhtautuminen si-

joittamiseen (Holmström 2021). He haluavat opiskella sijoittamista tulevaisuutta varten, 

mutta myös aloittaa sijoittamisen mahdollisimman pian ja tehdä sijoittamista vastuullisten 

periaatteiden mukaan. Positiivinen suhtautuminen näyttäytyy muun muassa aktiivisuudella ja 
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omatoimisuudella, joka eroaa enemmän pankin asiantuntijan apuun tukeutuvista vanhem-

mista sukupolvista. (Lehtonen 2020.) 

Tietoa sijoittamisesta lukiolaiset hakevat Holmströmin (2021) mukaan pääasiassa netisitä, ka-

vereilta ja vanhemmiltaan. Lehdet tai esimerkiksi Suomen Osakesäästäjät eivät todennäköi-

sesti ole ainakaan ensisijainen tiedonhakulähde. Lehtosen (2020) mukaan 20–30-vuotiaat teke-

vätkin sijoittamisensa itsenäisesti verkossa ensin haettuaan tietoa asioista esimerkiksi netti 

julkaisuista, sijoitustilaisuuksista ja -valmennuksista. Huomattavaa on Holmströmin (2021) ja 

Lehtosen (2020) näkemysero sosiaalisen tiedonhaun eroavaisuudesta melko pienellä ikäerotuk-

sella. 

Lukiolaisten sijoittajakoulu on melko uusi konsepti, jonka tarkoituksena on perehdyttää lukio-

laisia enemmän sijoittamisen maailmaan. Se on koko lukioajan kestävä kurssi, eli kaksi ja 

puoli vuotta. Siellä tutustutaan sijoittamiseen, osakesäästämiseen ja oman taloudenhallinnan 

teemoihin. (TAT 2021b.) Lukiolaisten keskuudessa kurssin suosio on räjähdysmäisessä kasvussa 

(Holmström 2021).  

Lukiolaisten sijoittajakoulun kehittäjä sekä osittain parissa työskentelevä yhteiskuntaopin ja 

historian opettaja Timo Holmström (2021) kertoo tätä opinnäytetyötä varten tehdyssä haas-

tattelussa (liite 3), että hänen näkemyksensä mukaan lukiolaiset sijoittavat vähän. Jos lukio-

laisella on sijoituksia, ne ovat todennäköisesti lukiolaisen vanhempien ostamia nuoren hy-

väksi. Toisin sanoen, harva lukiolainen sijoittaa oma-aloitteisesti.  

Varsinaisia esteitä lukiolaisten sijoittamiselle löytyy kourallinen. Taulukossa 2 esitellään mer-

kittävimmät esteet, jotka tulivat ilmi Holmströmin (2021) haastattelussa.  

Este 1 Vähäinen tai olematon tieto sijoittamisesta. Tämä johtaa aiheesta vie-

raantumiseen, joka edesauttaa motivaation pienentymistä aloittaa sijoitta-

maan.  

Este 2 Rahan puute. Lukiolaisilla ei käytännössä ole tuloja. Jos tuloja on, ne ovat 

hyvin pieniä, muutamia satoja euroja kuussa, ja yleistäen lukiolainen käyt-

tää ne mieluummin muuhun kuin sijoittamiseen.  

Este 3 Korkoa korolle -tiedon puute. Lukiolaiset eivät ole saaneet tietoa siitä, 

jonka vuoksi sen kautta syntyvä motivaatio jää syttymättä.  

Taulukko 2: Esteet lukiolaisten sijoittamiselle (Holmström 2021) 

Holmströmiltä (2021) kysyttäessä vanhempien merkitystä nuoren sijoittamisinnon syntymi-

sessä hän toteaa vanhemmilla olevan iso merkitys. Käänteisesti asiaa katsoen, voitaisiin lukio-

laisen sijoittamisen neljänneksi mahdolliseksi esteeksi listata vanhempien passiivinen, 
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välinpitämätön tai negatiivinen suhtautuminen sijoittamiseen. Tämä korreloisi Sirniön (2016) 

LeBaron ym. (2020) tutkimuksiin ja niiden löydöksiin.  

Holmström (2021) tuo esiin useaan kertaan lukiolaisten olevan iso joukko erilaisia nuoria, 

jotka omaa moninaiset taustat. Tämän vuoksi ei voida todeta kaikkien ikäryhmässä olevien 

omaavan samoja esteitä tai asenteita sijoittamista tai jotain sen osa-aluetta kohtaan. Edellä 

mainitut esteet ja näkemykset ovatkin suuntaa antavia yleistyksiä, jotka pohjautuvat hänen 

omiin kokemuksiinsa ja havaintoihin.  

Ahlavuon (2018) opinnäytetyössä saatiin tuloksia, joissa virtuaalivaluutat kiinnostavat lukiolai-

sia. Tämä johtui erityisesti niiden sen hetkisistä kovista tuotoista. Voittojen houkuttelevuus 

nuorille ei yllätä, sillä Intosh, Martin & Ewing (2019) ovat tutkimuksissaan löytäneet rahan 

omistamisen yhdeksi asiaksi, joka nuorten mielestä korreloi henkilön menestykseen. Lisäksi 

ison raha määrän omistaminen on usein nuorten tavoitteena (National Research Council 

2003).  

Toisaalta Holmström (2021) on havainnut, että virtuaalivaluutoista innostujat ovat hyvin mar-

ginaalinen joukko lukioikäisissä. Voitaisiin todeta, että toistaiseksi tulokset lukioikäisten kiin-

nostuksesta virtuaalivaluuttoihin on ristiriitaista. On tosin otettava huomioon Ahlavuon (2018) 

tutkimuksen suppeus yhdistettynä tässä tutkimuksessa toteutettuun yhteen haastateltuun ei 

anna kovin laajaa kuvaa aiheesta. 

Aunola (2020) viittaa LähiTapiolan Arjen Katsaus -kyselyyn kertoessaan, että 40 prosenttia 15–

24 vuotiaista pitää säästämistä entistä tärkeämpänä. Saman aikaisesti viisi prosenttia pitää 

säästämistä vähemmän tärkeänä. Kummankin ryhmän käsitystä säästämisestä on erityisesti 

muuttanut koronapandemia. Holmström (2021) on osittain samaa mieltä, mutta hänen koke-

muksensa mukaan erityisesti lukiolaisten sijoitusinto on kasvanut jo ennen koronapandemiaa. 

Hän kokeekin, että koronapandemian vaikutusta liioitellaan.  

Nuorten sijoittaminen koronakriisin alkaessa oli positiivissävytteinen verrattuna perinteisesti 

pidettävään trendiin, jossa piensijoittaja poistuu markkinoilta markkinoiden romahtaessa 

(Niskakangas 2020).  

4 Tutkimuksen toteuttaminen  

Tutkimukseen valittiin sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, koska 

palvelumuotoilun näkökulmasta niistä saatu tieto täydentää toisiaan oleellisesti (Tuulaniemi 

2016, 144). Tällaista tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä voidaan kutsua metodologiseksi tri-

angulaatioksi. Triangulaatiolla pyritään validoimaan opinnäytetyön merkittävyyttä ja höydylli-

syyttä. (Hirsjärvi ym. 2009, 233.) 
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Toteutuksessa hyödynnetään Enginen prosessimallin ensimmäistä vaihetta, eli asiakastarpeen 

ja suunnitteluratkaisuiden tunnistamista (ks. luku 2.3). Tätä lähdettiin toteuttamaan Lukio-

laisten sijoittajakoulun oppilaiden keskuudessa hyödyntäen kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 

menetelmiä.  

4.1 Kvantitatiivinen tutkimusosio 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ”korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen suhteita”. Sii-

hen liittyy vahvasti loogisen päättelykyvyn hyödyntäminen, joka perustuu suoraan aistihavain-

toon. Lisäksi tilastollinen käsiteltävyys liitetään vahvasti osaksi kvantitatiivista tutkimussuun-

taa. (Hirsjärvi ym. 2009, 139–140.) 

Kyselyn tavoitteena oli tavoittaa mahdollisimman monta lukiolaista, jotta saataisiin muodos-

tettua puuttuva yleiskuva lukiolaisten tämänhetkisestä sijoittamisesta. Sen lisäksi sen avulla 

pystyttäisiin löytämään jatkotutkimukseen sopivia henkilöitä. Täten se muodostaisi tausta-

aineiston, jonka päälle voitaisiin rakentaa tarkempaa kvalitatiivista tutkimusta (ks. Tuula-

niemi 2016, 145–146).  

Kysely luotiin julkaisukelpoiseen muotoon iteratiivisesti tutkijan, toimeksiantajan, opinnäyte-

työ ohjaajan ja -kollegoiden kanssa. Hirsjärvi ym. (2009, 49) painottama kyselyn testaus ja 

palautteen saanti koottiin edellä mainituilta henkilöiltä. Testauksen ja palautteen kautta ky-

selystä saatiin muokattua tarpeeseen sopiva. 

Kysely toteutettiin verkkokyselynä, jonka Lukiolaisten sijoittajakoulun oppilaat saivat vastuu-

opettajaltaan. Opettajat saivat kyselyn sekä muistutuksen kyselyn täytöstä Talous ja Nuoret 

(TAT) yhteyshenkilöltä, jolle tutkija kyselyn lähetti saatekirjeineen (liite 1). Verkkokysely va-

likoitui, sillä käytännössä vain sen avulla pystyttiin keräämään vastauksia kaikkialta Suomesta. 

Valikoitumiseen vaikutti myös verkkokyselyn helppous tiedon järjestämisen kanssa.  

Kyselyssä hyödynnettiin avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä, monivalinta- ja avoimen 

kysymyksen kombinaatiota, valintaruutuja sekä Likertin asteikkoa. Näin pystyttiin keräämään 

laaja tutkimusaineisto, jota hyödyntää kvalitatiivisessa jatkotutkimuksessa.  

4.1.1 Kyselyn haasteet ja hypoteesit  

Edustavan otoksen tulisi olla suhteessa samansuuruinen kuin perusjoukon (Hirsjärvi ym. 2009, 

180). Perusjoukon ollessa lukiolaiset, on tutkimuksen suurin problematiikka lukiolaisten sijoit-

tamisesta kysyminen lukiolaisilta, jotka ovat hakeutuneet vapaaehtoiseen sijoittajakouluun. 

Holmströmin (2021) mukaan sijoittajakouluun hakeutuminen kertoo siitä, että henkilöllä on jo 

jonkinlainen kiinnostus sijoittamista kohtaan. Lisäksi lukiolaisten sijoittajakouluun hakeutuu 

keskimäärin enemmän lukiolaisia hyvätuloisista perheistä. Näiden vuoksi tutkimuksessa on ai-

heellista nostaa esille edustavan otoksen pulma.  
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Edustavan otoksen pulmaa pyrittiin hälventämään muun muassa kutsumalla haastatteluihin 

suhteessa enemmän lukiolaisia, joilla ei ole sijoituksia. Sijoittamattomuutensa vuoksi voidaan 

olettaa, että he voisivat edustaa paremmin vähemmän ansaitsevia perheitä (ks. Sirniö 2016). 

Holmström (2021) on kuitenkin havainnoinut, että Lukiolaisten sijoittajakoulussa on monipuo-

lisesti opiskelijoita erilaisista sosioekonomisista taustoista. Tämän vuoksi voidaan olettaa, 

että pienituloisten perheiden lapsia ylipäätään on Lukiolaisten sijoittajakoulussa.  

Epätieto vastaajien suhtautumisesta tutkimukseen ja sen tekemiseen voidaan nostaa haas-

teeksi (Hirsjärvi ym. 2009, 195) tässä tutkimusosiossa. Tätä haastetta monimutkaistaa se as-

pekti, että yksittäistä lukiolaista on lähestynyt hänen oma sijoittajakoulunsa opettaja eikä 

suoranaisesti vain yksi taho. Opettajien asennoituminen ja viestintä kyselystä lukiolaisille 

luonnollisesti vaikuttaa lukiolaisen suhtautumiseen, jonka vuoksi on vaikeaa tulkita kaikkien 

vastanneiden lukiolaisten suhtautumista yhtenä joukkona. 

Vastausvaihtoehtojen onnistuneisuudesta vastaajien näkökulmasta ei ole tutkittua tietoa, sillä 

kyselynrungon testaus toteutettiin vain ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja -lehtorin keskuu-

dessa. Tutkimusideaalisesti vastausvaihtoehdot olisi pitänyt tutkia edes yhden sijoittajakou-

luun osallistuvan koulun opiskelijoiden kesken. Tähän ei kuitenkaan ollut tarvittavia resurs-

seja, kuten aikaa tai työvoimaa. 

Vastausvaihtoehtojen onnistuneisuutta voidaan kuitenkin osittain mitata siitä, kuinka paljon 

lukiolaiset käyttivät vastausvaihtoehtona avointa muu -vastausta sen ollessa vaihtoehtona. 

Tällä mittarilla katsottaessa kysymyksessä seitsemän ”Mitkä tekijät estävät sijoittamistasi?” 

vastausvaihtoehdot eivät olleet tarpeeksi kattavia. Avointa muu -vastausta hyödynsi 25 vas-

taajaa, joista suurin osa totesi, ettei heillä ole esteitä. Esteiden puute olisi täten pitänyt vä-

hintään olla vastausvaihtoehtona. 

Kyselyissä ei olemuksensa vuoksi voida saada ikinä täyttä varmuutta, että vastaajat vastaavat 

oikein. Tämä johtuu siitä, ettei tiedetä vastaajien tietotasoa ja perehtyneisyyttä asiaan. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Tehdyssä kyselyssä ilmeni selkeästi yksi kohta, jonka perusteella 

voidaan epäillä vastausten oikeellisuutta.  

Verratessa saatuja vastauksia kysymyksiin yksi ja kolme havaitaan eroavaisuutta. Ensimmäi-

sessä kysymyksessä 68 henkilöä on vastannut, ettei heillä ole sijoituksia. Verratessa tätä vas-

tausta kolmanteen kysymyksen sijoitussalkun arvosta vain 67 henkilö on todennut, ettei heillä 

ole sijoituksia, kun loput ovat valinneet salkkunsa arvoa parhaiten kuvaavan vastausvaihtoeh-

don. Eroavaisuus ei ole iso, mutta se herättää epäilyksen muiden kysymyksien vastauksien oi-

keellisuudesta. Muita kysymyksiä ei voida keskenään vertailla edellä käytetyllä tavalla, jonka 

vuoksi kyselyn tutkimustulokset on tältä osalta hieman epävarmoja.   
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Hypoteesien ollessa tärkeä osa kvantitatiivista tutkimusta (Hirsjärvi ym. 2009, 140), tutkija 

muotoili jokaiseen kysyttyyn kysymykseen oman hypoteesin (taulukko 3) ennen kyselyn julkis-

tamista. Ne perustuvat aikaisemmin käytyyn teoriaan ja tutkimuksiin sekä niistä tehtyihin 

päätelmiin.  

 Hypoteesi  

Kysymys 1 Lukiolaisista puolella (50 prosenttia) on sijoituksia.  

Kysymys 2 Lukiolaisten sijoitukset keskittyvät enimmäkseen rahastoihin ja toisek-

seen osakkeisiin.  

Kysymys 3 Lukiolaisen sijoitusten arvo on 2500–7500 euroa.  

Kysymys 4  Lukiolaisia auttaa sijoittamisessa pääosin vanhempi/huoltaja.  

Kysymys 5  Lukiolaisista 70 prosenttia on melko halukas tai halukas sijoittamaan 

säännöllisesti 10 euroa kuukaudessa.   

Kysymys 6  Lukiolaisista 95 prosentilla on varaa sijoittaa 10 euroa kuukaudessa.  

Kysymys 7 Lukiolaisten ison este sijoittamiselle on rahan puute.  

Kysymys 8 Lukiolaisten ihailun kohde on joku mediassa paljon näkyvä varakas 

henkilö.  

Kysymys 9 Lukiolaiset ovat kuulleet monimuotoisesti annetuista vaihtoehdoista.  

Suhteutettuna vastausmäärään, lukiolaiset eivät ole kuulleet Nuorista 

Osakesäästäjistä juuri ollenkaan.  

Kysymys 10 Ei tietoa missä Lukiolaisten sijoittajakouluun osallistuvat koulut sijait-

see – ei hypoteesia.  

Kysymys 11 Vastanneista lukiolaisista  

• 60 prosenttia on miehiä 

• 30 prosenttia naisia 

• 5 prosenttia muunsukupuolisia / ei-binäärisiä 

• 5 prosenttia ei halua kertoa.  

Taulukko 3: Kyselyn hypoteesit 
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4.1.2 Kyselyn vastaukset  

Kyselyyn vastasi yhteensä 122 lukiolaista, jotka osallistuvat Lukiolaisten sijoittajakouluun. 

Heistä hieman yli puolet (68 vastausta) totesivat, ettei heillä ole sijoituksia. Tämä edustaa 

55,7 prosenttia samalla kun sijoittajia on 44,3 prosenttia (54 vastausta).  

Sijoittavan lukiolaisen rahat ovat todennäköisimmin rahastossa ja toiseksi suosituin sijoitus-

kohde on osakkeet. Vanhempi tai huoltaja on selkeästi merkittävin henkilöryhmä, jotka ovat 

auttaneet heitä sijoittamaan. Suurimalla osalla sijoittajista sijoitussalkun koko on 1–1000 eu-

roa. Vastaajista 26 henkilöä omaa sijoitussalkun, joka on arvoltaan 1000–40000 euroa. Neljä 

henkilöä omaa yli 40000 euron sijoitussalkun. Sijoittavista henkilöisistä kuusi ei tiennyt sijoi-

tussalkkunsa arvoa. (kuvio 2.)  

 

Kuvio 2: Lukiolaisten sijoitussalkkujen arvo 

Lukiolaisten halukkuus sijoittaa säännöllisesti 10 euroa kuussa on erittäin korkeaa. Erittäin ja 

melko halukkaita on yhteensä 89,3 prosenttia vastaajista (kuvio 3). Vastaavasti 91,8 prosent-

tia vastaajista kertoo, että heillä olisi tähän varaa. 

 

Kuvio 3: Lukiolaisten halukkuus sijoittaa 10 euroa kuussa 
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Sijoittamisen esteiksi lukiolaiset kertovat suurimpana sijoittamisen kokemisen vaikeana. Myös 

rahan, uskalluksen ja osaavan henkilön tuen puute korostuu. Oman perheen näkemys sijoitta-

miseen nousee esiin kuudella vastaajista. Avoimissa vastauksissa useat kertovat, ettei heitä 

estä mikään sijoittamasta, mutta toisaalta tilin avaaminen, ajan puute ja tiedon vähyys ker-

rotaan esteeksi. Yksi mainitsee, ettei hänen ikänsä riitä sijoittamiseen.  

Sijoittamiseen liittyviä ihailun kohteita ilmeni melko vähän suhteessa vastaajiin. Vastauksissa 

toistui hyvin usein epätieto, jolloin ei nimetty ihailun kohdetta. Lukiolaiset kuitenkin mainitsi-

vat kuvassa 2 näkyviä henkilöitä ja ihmisryhmiä. Korostuksilla tuodaan esiin nimiä ja ihmisryh-

miä, jotka tulivat vastauksissa esille vähintään kaksi kertaa. Henkilöistä Elon Musk sai eniten 

ihailua viiden ihmisen mainitessa hänet. Toisaalta ihmisryhmistä isät saivat ihailua osakseen 

11 kertaa.

 

Kuva 2: Lukiolaisten ihailun kohteet sijoittamiseen liittyen 

Lukiolaiset olivat kuulleet monipuolisesti ennakkoon annetuista tahoista, jotka liittyvät jollain 

tavalla nuoriin ja/tai sijoittamiseen (kuvio 4). Huomion arvoinen tutkijan tekemä virhe on Lu-

kiolaisten sijoittajakoulun väärin nimeäminen. Virheen voi olettaa liittyvän siihen, ettei kaikki 

122 vastaajaa ole valinnut kyseistä ”Lukiolaisten sijoittajakoulu” -vaihtoehtoa kuulemiensa 

tahojen joukkoon. 
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Kuvio 4: Tahot, joista lukiolaiset ovat kuulleet 

Kyselyn vastaajista 63,1 prosenttia oli miehiä, 33,6 prosenttia naisia ja 0,8 prosenttia muun-

sukupuolisia / ei-binäärisiä. Sukupuoltaan ei halunnut kertoa 2,5 prosenttia vastaajista. Tämä 

korreloi tilastoista löydettävään sijoittajien sukupuolijakoon (ks. Euroclear 2021).  

Asuinpaikkatietojen mukaan kysely on saavuttanut hyvin koko Suomen lukiolaiset. Tuloksia 

voidaan pitää kansallisesti kattavana, vaikkakin pääkaupunkiseutu ja muu Etelä-Suomi muo-

dostavat yhdessä yli puolet vastanneista. (kuvio 5.)   

 

Kuvio 5: Lukiolaisten asuinpaikka 
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4.1.3 Kyselyn johtopäätökset 

Palvelumuotoilun periaatteiden mukaan asiakasymmärrystä kasvattavia tutkimuksia tulee tul-

kita mielekkäällä tavalla ja niistä tulee löytää laajalle asiakasjoukolle merkittävät asiat (Tuu-

laniemi 2016, 154). Tämä vuoksi kyselyyn vastanneista on muodostettu asiakasprofiili (kuvio 

6). Sen tarkoituksena on kiteyttää kyselyssä esiintyneet keskimääräiset toimintamallit, motii-

vit niiden takana ja taustatieto.   

 

Kuvio 6: Asiakasprofiili kyselyyn vastanneista 

Asiakasprofiilin perusteella voidaan todeta, että toistaiseksi vastaajien halukkuus ja innostus 

sijoittamiseen ei saa tarpeeksi tukea toteutuakseen lukiolaisen haluamalla tavalla. Kun asia ei 

mene henkilön haluamalla tavalla, voi esiin nousta turhautuminen. Aikuisen näkökulmasta ikä-

luokan turhautuminen voi tapahtua huomaamattoman nopeasti. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää 

huomiota, että sijoittaminen tehdään nuorille vaivattomaksi sekä niin sanotuksi matalan kyn-

nyksen palveluksi. Tällöin sijoittamisen palveluita voidaan toteuttaa nuorille soveltuvalla dy-

naamisella aikasyklillä.  

Toisena huomiona nostettakoon esille ihailun kohteet. Perisuomalaiseen tapaan Suomessa ei 

ole kerskailtu tai tuotu vaurautta ilmi, vaikka sitä olisi. Tätä voi pitää vähintään osasyynä 

ihailukohteiden katoon, sillä ei kukaan voi ihailla jotain mitä ei ole ikinä nähnyt tai mistä ei 

ole kuullut.  
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Isät ovat nuoren välittömässä vaikutuspiirissä. Tämän vuoksi ei ole ihme, että heitä ihaillaan. 

Suomalaisella nuorella ei ole muitakaan ketä ihailla, jonka vuoksi erinäisten instituutioiden5 

tulisi nostaa esille mahdollisia ihailun kohteita sijoittamisen saralla. Tämä olisi myös omiaan 

itsenäistämään nuorta vanhempien vaikutuspiiristä ja mahdollistaisi nuorelle kosketuspintaa 

erilaisiin mielipiteisiin sekä näkemyksiin. 

Lukiolaisten nimeämiä esteitä tarkastellessa voidaan todeta, että tuen ja avun puute on lähes 

kaikkien esteiden takana. Jos vastaajilla olisi ollut heidän tarvitsemaansa tai haluamaansa tu-

kea, voisi olettaa ensimmäisen, toisen ja viidennen esteen häviämisen listalta. Tämän oletuk-

sen kautta tullaan tulokseen, että ensimmäiseksi poistettava este tulisi olla osaavan henkilön 

tuen puute.  

Rahan puute on esteenä realistinen, vaikkakin lähes jokaiselle sijoittajalle tuttu ainainen on-

gelma. Rahaa voisi aina olla enemmän sijoitettavaksi. Koska puhutaan nuorista ihmisistä, voi-

daan heillä olettaa olevan useita vuosikymmeniä aikaa elää. Toisin sanoen heillä on vuosikym-

meniä aikaa sijoittaa, jolloin he ovat korkoa korolle-ilmiön hyödyntämisen optimaalisinta koh-

deryhmää.  

Tämän johdosta nuorille tulisi terävöittää viestintää pienien sijoituksien merkityksellisyydestä 

ja hyödystä pitkäaikaisessa sijoitusstrategiassa. Nuorilla kuitenkin olisi varaa ja halukkuutta 

sijoittaa 10 euroa kuukaudessa, jolla todellisuudessa pääsee jo alkuun sijoittamisessa. Paran-

netulla viestinnällä pitkäaikaisen sijoittamisen hyödyistä saataisiin vähintään osittain purettua 

este rahan puutteesta.  

Kyselyssä muutoin ilmenneissä esteissä esiintyy muutaman kerran tilin avaamattomuus tai sen 

avaamisen vaikeus. Esteen taustalla voisi katsoa olevan kaksi asiaa:  

1. Vastanneiden tietämättömyys siitä, ettei rahastosijoituksiin tarvitse sijoitustiliä 

(Thurén 2020). 

2. Heillä on tarve saada sijoitustili, koska on halua tehdä muutakin kuin rahastosijoituk-

sia.  

Sijoitustili tulisi täten avata mahdollisimman kepeästi lapsen hyväksi, ilman monimutkaista ja 

erikseen pyydettävää prosessia. Sen avaaminen tulisi tehdä niin helpoksi, ettei siitä muodos-

tuisi minkäänlaista estettä edes väärinymmärryksen muodossa. Samankaltaista vaivatto-

muutta tilin avaamisessa on ideoitu Kotimaisen omistamisen ohjelman -työryhmässä tosin osa-

kesäästötilin muodossa (Visio 2030 – Kohti…2021, 17).  

 
5 Erinäiset instituutiot voisivat esimerkiksi olla: pankit, koulut, valtio, Suomen Pörssisäätiö tai 
asiayhteyden pariin muodostetut rekisteröidyt yhdistykset kuten Osakesäästäjät tai Suomen 
Ekonomit.  
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Hirsjärvi ym. (2009, 140) nostaa esille aikaisempien tutkimuksien johtopäätöksien keskeisyy-

den tehdessä kvantitatiivista tutkimusta. Opinnäytetyön rajallisuuden vuoksi tämä toteute-

taan suppeasti. Tämän myötä nostettakoon esille Ahlavuon (2018) tutkimus, jonka toimeksi-

antajana on myös toiminut Osakesäästäjät. Ahlavuon (2018) tutkimus käsittää yhdestä luki-

osta kerätyt 85 vastausta ja sitä vertaillaan tämän opinnäytetyön myötä toteutettuun kyse-

lyyn.  

Ensimmäisenä vertailussa katsotaan osakkeisiin ja rahastoihin sijoittavien lukiolaisten prosen-

tuaalista määrää. Ahlavuon (2018) tutkimuksessa ilmenee, että 62,4 prosenttia vastaajista 

omistaa edellä mainittuja arvopapereita. Tässä kyselyssä 54,1 prosenttia toteaa saman.  

Suoranainen johtopäätös olisi, että lukiolaisten sijoitukset osakkeisiin ja rahastoihin on laske-

nut. Koska merkittävää eroa vastausprosenttien määrässä ei ole, voidaan olettaa erotuksen 

johtuvan tutkimuksien lukioiden määrän ja niiden geograafisesta erovaisuudesta. Tällä oletta-

malla tullaan johtopäätökseen, ettei lukiolaisten sijoittaminen osakkeisiin ja rahastoihin ole 

muuttunut kolmessa vuodessa.  

Toiseksi vertailukohteeksi nostetaan Ahlavuon (2018) tutkimuksessa ilmennyt johtopäätös lu-

kiolaisten innosta virtuaalivaluuttoihin. Tämän kaltaista intoa ei ilmennyt tässä kyselyssä. On 

kuitenkin otettava huomioon, ettei tässä kyselyssä suoranaisesti kysytty mitään virtuaaliva-

luuttoihin viittaavaa, mutta johtopäätös voidaan perustaa lukiolaisten ilmoittamiin sijoitus-

kohteisiin. Niissä ei ilmene virtuaalivaluuttoja. Tämä korreloi Holmströmin (2021) havaintoi-

hin virtuaalivaluuttojen hyvin marginaalisesta kiinnostuksesta.  

Kyselyä varten luodut hypoteesit toteutuivat odotettua paremmin. Hypoteesien erinomainen 

onnistuneisuus on havaittavissa muun muassa toisessa, neljännessä ja yhdeksännessä kysymyk-

sessä. Toisen kysymyksen hypoteesi sijoitusten keskittymisestä pääasiassa rahastoihin, mutta 

toisena osakkeisiin osoittautui täysin paikkaansa pitäväksi. Neljännen kysymyksen hypoteesi 

vanhempien / huoltajien pääasiallisesta auttamisesta sijoituksissa todistui myös oikeaksi. Yh-

deksännessä kysymyksessä hypoteesi monimuotoisesta annettujen tahojen tietämyksestä 

osoittautui paikkaansa pitäväksi. 

Hypoteesit onnistuivat melko hyvin ensimmäisessä, kuudennessa, kahdeksannessa ja yhden-

nessätoista kysymyksessä. Ensimmäisen kysymyksen hypoteesi poikkesi todellisuudesta vain 

5,7 prosenttia. Kuudennessa kysymyksessä hypoteesi esitti 3,2 prosentilla liian korkean mah-

dollisuuden varakkuuden puolesta sijoittaa säännöllisesti 10 euroa kuukaudessa. Kahdeksan-

nen kysymyksen hypoteesi jouduttiin jättämään valinnan paljouden vuoksi laveaksi, joten sitä 

ei tosiasiallisesti pysty arvioimaan. Vastauksissa kuitenkin ilmeni ihailua hypoteesin esittä-

mille varakkaille henkilöille, jotka näkyvät mediassa. Yhdestoista kysymys sukupuolesta korre-

loi todellisilta vastauksiltaan todellista sijoittajien sukupuolijakaumaa, mutta hypoteesissa oli 
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maltillisen liiallinen korostus muunsukupuolisille / ei-binäärisille ja henkilöille, jotka eivät su-

kupuoltaan halua kertoa.  

Hypoteesit eivät olleet lähellä toteutunutta vastausta kolmannessa kysymyksessä sijoitusten 

arvosta, viidennessä kysymyksessä halukkuudessa sijoittamaan säännöllisesti 10 euroa kuukau-

dessa ja seitsemännessä kysymyksessä sijoittamista estävissä tekijöissä. Sijoitusten arvo oli 

hypoteesissa selkeästi liian korkea, todellinen halukkuus sijoittaa 10 euroa kuukaudessa ylitti 

reippaasti hypoteesin arvion ja todellisuudessa sijoittamisen esteenä oli sen kokeminen vai-

keana, kun hypoteesissa uskomus oli rahan puute.  

Yhteystietojen jättäminen jatkotutkimusta varten voisi olla helposti tulkittava kvantitatiivi-

nen mittari tutkimukseen suhtautumisesta positiivisessa mielessä. Yhteystietonsa jätti 43 hen-

kilöä, kun vastaajia kyselyssä oli 122, eli noin 35 prosenttia. Tästä voitaisiin vetää karkea joh-

topäätös, että ainakin 35 prosenttia kyselyn vastaajista suhtautui tutkimukseen erittäin posi-

tiivisesti, sillä he halusivat vielä osallistua laadulliseen jatkotutkimukseen. 

4.2 Kvalitatiivinen tutkimusosio  

Perinteiseltä määritelmältään kvalitatiivinen tutkimus on todellisen elämän kuvaamista ja tul-

kitsemista valitusta näkökulmasta. Nykyään sen määritelmä on moninaisempi ja sen voidaan 

katsoa sisältävän huomattavasti useampia tutkimuksen lajeja. Näihin lukeutuu esimerkiksi ho-

listinen etnografia ja osallistava tutkimus. (Hirsjärvi ym. 2009, 160–162.) Tutkimusosiossa hyö-

dynnettiin haastatteluja etnografisena työkaluna ja osallistavaa tutkimusta, sillä haastatelta-

vat saivat esittää ajatuksiaan, mielipiteitä ja ehdotuksia suunnitellusta konseptista.  

Haastatteluiden tavoitteena oli ymmärryksen syventäminen. Tähän käytettiin induktiivista 

analyysiä, joka on tutkijan työkalu löytää odottamattomia asioita. Tällöin tarkastelua tehdään 

monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) Lisäksi haastatteluissa hyödyn-

nettiin lapsikeskeistä palvelumuotoilua, muun muassa noudattamalla YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen yleisperiaatteita ja luomalla luottamuksellista vuorovaikutusta.  

Haastateltavat valikoitiin taulukon 4 osittamin perustein. Perusteet eivät ole erityisessä jär-

jestyksessä ja niitä pyrittiin noudattamaan mahdollisimman hyvin. Niitä ei kuitenkaan pys-

tytty täysin noudattamaan, koska tällöin olisi pitänyt ottaa haastateltavaksi enemmän henki-

löitä. Ajallisesti useamman henkilön haastattelu ei olisi ollut mahdollista, eikä se olisi tuonut 

tutkimukselle merkittävää lisäarvoa.  
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Peruste 1 Kyselyn sukupuoli jakaumaa korreloiva haastateltavien määrä. 

Peruste 2 Kyselyn sijoittaja versus ei-sijoittaja jakaumaa korreloiva määrä. 

Peruste 3 Kyselyn sijoittajien keskimääräisen sijoitussalkun suuruutta korreloiva 

haastateltavien sijoittajien määrä.  

Peruste 4 Kyselyssä ilmoitettujen asuinpaikkojen monimuotoisuutta korreloiva 

määrä. 

Peruste 5 Kyselyssä ilmoitettujen sijoittamista estävien tekijöiden monimuotoi-

nen edustus haastateltavien kesken. 

Taulukko 4: Perusteet haastateltavien valinnasta 

Viisi lukiolaista valittiin ja toivotettiin tervetulleeksi haastatteluun hyödyntämällä samanai-

kaisesti lähetettyä teksti- ja sähköpostiviestiä. Yksi haastateltavaksi kutsuttu ei ikinä vastan-

nut kutsuun muistutuksesta huolimatta. Näin haastateltavaksi määräksi muodostui neljä lukio-

laista. Jokaisen kanssa haastattelu kesti hieman yli puolituntia ja ne toteutettiin etänä hyö-

dyntäen Microsoft Teams – työkalua.  

Neljällä lukiolaisella toteutetun laadullisen osuuden voidaan katsoa onnistuneen, sillä aineisto 

saturoitui. Saturaatiolla tarkoitetaan aineiston riittyvyyttä sekä kylläisyyttä ja se ilmenee, 

kun haastateltavien kertomat asiat alkavat toistaa itseään tuottamatta uutta tutkimustietoa 

(Hirsjärvi ym. 2009, 182).  

Haastatteluiden runko perustui ennalta laadittuihin avoimiin kysymyksiin (liite 2), jotka tosin 

muokkautuivat aina hieman jokaiselle haastateltavalle. Näin saatiin toteutettua laadullisen 

tutkimuksen peruspiirrettä mukauttaa tutkimussuunnitelmaa tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi 

ym. 2009, 164). Tutkija teki jokaisen haastattelun aikana muistiinpanoja, jonka lisäksi kaksi 

viimeisintä haastattelua nauhoitettiin mahdollista tarkistusta varten.  

4.2.1 Haastatteluiden haasteet 

Haastattelu jatkotutkimusta varten jätettiin 43 vastausta, jotka sisälsivät henkilöiden yhteys-

tiedot. Vastauksista kolme oli naisia ja loput miehiä. Sukupuolijakauman vuoksi kokonaisval-

taista näkökulmaa ei voitu sen osalta saavuttaa. Huomion arvoista on myös se, että yksikään 

erittäin tai melko haluton sijoittamaan 10 euroa kuussa ei jättänyt yhteystietojaan. Sama il-

miö toistuu kysyttäessä ”Olisiko sinulla varaa sijoittaa säännöllisesti 10€ kuukaudessa?”. Yksi-

kään heistä ei jättänyt yhteystietojaan. Tämän tiedon valossa haastateltavaksi ei päätynyt si-

joittamisen ja raha-ajatuksiltaan täydellisen edustavaa otosta.  
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Hirsjärvi ym. (2009, 207) nostavat esille, että haastatteluiden heikkoutena on se, ettei niissä 

haluta tuoda ilmi taloudellista tilannetta. Taloudellisella tilanteella tarkoitetaan tuloja sekä 

säästöjä ja muita varoja. Ottaen tämän huomioon on ymmärrettävää, ettei oletettavasti vä-

hempiosaiset opiskelijat halunneet jättää yhteystietojaan haastattelua varten. Tutkimuksen 

kannalta tämä on iso haaste, koska osa tutkimusryhmästä ei tuonut ääntään ja täten mahdol-

lisesti luotu konsepti ei ole siltä osin täydellisesti sopiva kaikille lähtökohdista huolimatta.  

Nopeatempoinen aikataulu haastatteluiden toteutuksessa on tutkimusosuuden toinen haaste. 

Sen vuoksi haastattelurunkoon ei perehdytty niin tarkasti ja moniulotteisesti kun olisi pystytty 

olemassa olevalla tieto- ja osaamistaidolla. Aikataulun nopeatempoisuus on huomattavissa 

myös siitä, ettei haastatteluita litteroitu. Tämän vuoksi on mahdollisuus, että jokin haastatte-

luissa noussut asia on jäänyt tutkijalta huomaamatta ja täten konseptin suunnitelman paran-

tamisen ulkopuolelle. Jos olisi ollut enemmän aikaa perehtyä haastattelurungon toteutuk-

seen, olisi haastatteluista saanut enemmän sisällöllistä merkityksellisyyttä irti ja implemen-

toitua konseptin suunnittelun kehittämiseen 

4.2.2 Haastatteluvastausten ydinsisältö 

Haastateltavista muodostettiin taulukko 5, joka ilmentää valintaperusteiden toteutumista ja 

haastatteluiden perusteella ilmenneitä seikkoja tavoitteista, mieleisestä tietolähteestä sekä 

asenteesta konseptiin. Siitä pystytään havainnoimaan yksi haastatteluiden olennaisimmista 

huomioista – kaikki ovat hieman erilaisia ja omaavat erilaisia näkökulmia.  

 

Taulukko 5: Taulukointi haastatelluista lukiolaisista 
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Haastattelut osoittivat lukiolaisten vahvaa halua indeksoida sijoituksia. Indeksointia puollet-

tiin erityisesti sen helppohoitoisuuden vuoksi. Toisaalta myös matalariskisyys ilmeni kahdessa 

haastattelussa (opiskelija A & B). Opiskelija A:n kanssa matalariskisyys ilmeni puhuttaessa 

S&P 500 indeksistä ja miten hän mieltää indeksin riskitason. Indeksoinnin yhteydessä keskus-

telua käytiin myös maantieteellisen hajauttamisen helppoudesta (opiskelija D). Opiskelija C 

oli ainoa, joka ei suoranaisesti osoittanut intoa indeksoinnille.  

Kaikki haastateltavat osoittivat varauksellisuutta suoriin osakeostoihin. Opiskelija D totesi, 

että hänen kertomansa sijoittamisen esteet heijastuvat erityisesti suoriin osakeostoihin. Li-

säksi kerrottiin, ettei ole törmännyt vielä sopivaan osakkeeseen ajan puutteen vuoksi (opiske-

lija C).   

Kaksi opiskelijaa (A & B) kertoivat oman perheen tai perheenjäsenen jollain tavalla hidasta-

van sijoittamisen aloittamista. Opiskelija A kertoi halunneensa avata sijoitustilin jo puolisen 

vuotta, mutta tilin avaaminen vain on jäänyt, koska perheellä tuntuu olevan kaikkea muuta-

kin tekemistä. Hän toteaa sijoittamisen olevan perheessä arka aihe, vaikka molemmat van-

hemmat sijoittavat. Arkuus aiheen ympärillä todennäköisesti johtuu siitä, ettei vanhemmat 

vaikuta tietävän miten heidän tulisi edetä lapsen sijoittamisen kanssa. Opiskelija B nostaa 

esiin myös vanhemman ajan puuteen, mutta hänen tilanteessaan toinen vanhemmista on ar-

vomaailmaltaan varauksellinen sijoittamiseen. Opiskelija B ei halunnut tarkemmin avata va-

rauksellisen vanhemman arvomaailman syitä. Kumpikin opiskelija osoitti myötätuntoisuutta 

vanhempiensa ajanpuutetta kohtaan.  

Kysyttäessä opiskelijan ystäväpiirin näkemyksiä sijoittamisesta todettiin pientä keskustelua 

muutaman ystävän kanssa, joka pitkälti heijastuu siihen, että omistetaanko jotain ja miten 

sen arvo on muuttunut (opiskelija A, B & C). Opiskelija D toteaa tiedonpuutteen ystäviensä 

näkemyksistä. Hän tosin lisää ystäväpiirin huomanneensa, ettei nuoret tunnu löytävän tai saa-

van tietoa, jonka takia sijoittaminen ei kiinnosta. Samankaltaista näkemystä löytyy tiedon 

vaikeasta löytyvyydestä tai olemattomuudesta, mutta ystäväpiirin kiinnostus ja myönteinen 

mielipide sijoittamisesta on silti säilynyt (opiskelija B). Pohjois-Suomessa nousee esille ystä-

väpiirin kiinnostus yrittäjyyteen ja liikeideoiden pohtimiseen, mutta ei sijoittamiseen (opiske-

lija C).  

Kaikki opiskelijat toteavat teini-iän kynnyksen olevan hyvä aika aloittaa sijoittamiseen liittyvä 

valistus. Opiskelija B tosin nostaa esiin, että rahataitoja tulisi tietää ennen tätä. Esimerkiksi 

viikkorahaa olisi hänen mielestään soveliasta hyödyntää tarkoitukseen noin kuudesta ikävuo-

desta eteenpäin. Tällöin olisi hyvä antaa lapselle mahdollisuus tehdä päätöksiä, jotta oppimi-

nen asiasta olisi realistista ja mielekästä (opiskelija C).  

Sijoittamiseen liittyvää tukea haluavat kaikki opiskelijat vanhemmiltaan. On havaittavissa, 

että vanhemman tukea jo nyt saavat toivoisi sitä olevan vieläkin enemmän (opiskelija C & D). 
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Toisaalta tukea voisi myös saada kummeilta, isovanhemmilta, perheeltä, pankkivirkailijalta 

(opiskelija B) tai mentorilta, joka on pitkäaikainen sijoittaja ja ymmärtää yrityksistä (opiske-

lija A). Kaikki toteavat koulun olevan hyvä tuki tiedon lisäämiseen, mutta se ei voi olla ainoa 

tietoa kasvattava taho. Tietoa kasvattamassa voisi olla esimerkiksi jonkin opettavan ja luotet-

tavan järjestön nettikurssi (opiskelija B).  

Pankkien tulisi olla avoimempia neuvomaan ja keskustelemaan nuorten kanssa tuoden nuorille 

suunniteltuja tuotteita paremmin esille (opiskelija B). Opiskelija D nostaa esiin, että pankkien 

tulisi vedota nuoriin muun muassa tuomalla esiin pankin tuotteet sekä toiminta näkyvämmin. 

Tätä voitaisiin tehdä järjestämällä nuorille mahdollisuuksia tulla tutustumaan pankin toimin-

taan paikan päällä. Pankkien ei tulisi unohtaa nuorten tarvetta selkeälle viestinnälle ja sijoit-

tamisen osalta tätä voisi esimerkiksi toteuttaa nuorille luodussa sijoittamisen applikaatiossa 

(opiskelija A). Opiskelija C nostaa esiin, että nuoren yrittäjän tai sellaiseksi tähtäävän mahta-

vaa saada pankilta tukea esimerkiksi pienemmillä lainan koroilla. Kerrotuista asioista nousee 

esiin haastateltujen vision pankeista olevan mystisiä vaikeasti lähestyttäviä instituutioita, 

jotka eivät ota huomioon nuorten tarpeita tarpeeksi kattavasti. 

Konseptin ennakkoon suunnitellut perusteet kuultuaan jokainen opiskelija suhtautui siihen po-

sitiiviesti. Erityistä ihailua konsepti sai osakseen nuoren osallistamisesta, jota tulisi ehdotto-

masti olla konseptin toteutuessa. Kukaan ei keksinyt tai tunnistanut konseptista mitään huo-

noa, negatiivistä tai suurta kehityksen kohdetta. Yksi huolenaihe kuitenkin nousi esiin ja yksi 

keskustelua herättänyt asia. 

Huolta aiheutti joidenkin vanhempien täysi osaamattomuus aihepiiristä ja sen mahdollinen 

heijastuminen konseptin pitkäaikaiseen toteutumiseen. Keskustelua taasen herätti varojen 

nosto ja tapa, jolla se suunniteltiin toteutettavan. Tutkija esitti varojen nostotavaksi mahdol-

lisuutta kerran vuodessa kotiuttaa varat henkilön täytettyä 18 vuotta. Lisäksi tuotiin ilmi, että 

varat voisi nostaa kokonaisuudessaan minimissään kolmessa erässä, eli kolmen vuoden aikana.  

Varojen nostamisen keskusteluissa ilmeni suurelta osin kannatusta suunnitelmalle. Kannatusta 

perusteltiin muun muassa sillä, ettei kaikki täysi-ikäistyneet ole tarpeeksi viisaita huolehtiak-

seen rahoista ja täten kaikki sijoituksista saadut varat saatettaisiin tuhlata (opiskelija C). Toi-

saalta opiskelija D tuo ilmi, että pitäisi olla mahdollisuus saada kaikki varat tarpeen mukaan 

heti täysi-ikäistymisen yhteydessä. Hän perustelee kantaansa sillä, että ihmisillä on erilaisia 

elämäntilanteita sekä liiallinen valtiojohteisuus ja päätäntävalta on väärin.  

4.2.3 Haastatteluiden johtopäätökset 

Haastattelut täyttivät osittain niille yhteisesti asetetun tavoitteen syventää tutkijan ymmär-

rystä. Haastatteluissa ei ilmennyt merkittäviä odottamattomia asioita, jonka johdosta voidaan 

todeta, ettei haastatteluita toteutettu tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Tämä on sidoksissa 
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haasteeseen nopeatempoisesta aikataulusta. Toisaalta osallistava tutkimus onnistui, koska 

keskustelua ajatuksista, mielipiteistä ja ehdotuksista saatiin aikaiseksi.  

Tutkijalle odottamattomana aspektina ilmeni haastateltujen kyky ajatella laaja-alaisesti 

oman vaikutuspiirinsä ulkopuolelle. Tämä konkretisoitui esimerkiksi huolessa muiden vanhem-

pien talous- ja sijoitustaito osaamattomuudesta ja miten se voisi vaikuttaa konseptin toteutu-

miseen. Tämän huomion avulla voidaan nostaa esille haastateltujen kelpoisuus antaa ja tuot-

taa asianmukaista tietoa konseptin parantamiseksi useasta näkökulmasta.  

Haastateltavat valinta osoittautui onnistuneeksi, sillä heistä muodostui moninaisia mielipi-

teitä ja ajatuksia edustava joukko. Näin pystyttiin saavuttamaan tilanteeseen nähden paras 

mahdollinen ymmärryksen syventäminen.  

Yksi haastatteluiden merkittävistä havainnoista on perheiden ajatus- ja arvomaailman negatii-

vis sävytteinen vaikutus lapsen tulevaisuuteen sijoittamisessa, vaikka lapsella olisi halua ja 

innostusta aiheesta. Tästä voidaan vetää johtopäätös oman perheen merkityksellisyydestä, ja 

heidän tuen tärkeydestä erityisesti sijoittamisen alkuvaiheessa. Vanhempien tulisi paremmin 

ymmärtää oman esimerkkinsä ja ajatusmaailman vaikutusvoima lapseen. 

Toinen haastatteluiden merkittävistä havainnoista oli nuorten toteama ja pettymys tiedon 

saannin vaikeudesta tai se olemattomuudesta. Kukaan ei pysty tietämään tai oppimaan asioita 

itsestään, joten tärkeiden tuen tarjoajien tulisi olla merkittävämmässä asemassa tiedon levit-

tämisessä. Voidaan nostaa esille kysymys tarkoituksenmukaisesta eriarvoistamisesta, sillä on 

tiedossa parempiosaisten lapsien laajempi tiedon saanti liittyen talous- ja sijoittamistaitoihin. 

Miksi laajaa talous- ja sijoittamistaitotietoa ei tarjottaisi kaikille, kun on todistettua hyötyä 

esimerkiksi omistajuuden monimuotoisesta jakautumisesta? 

5 Palvelumuotoilun lopputuotos 

Lopputuotos perustuu teoriaan sekä tehtyihin kvantitatiiviseen kyselyyn ja kvalitatiivisiin 

haastatteluihin. Niiden synteesinä konseptiksi muodostui äitiysavustuksen uudistus.  

5.1 Konseptina äitiysavustuksen uudistus 

Suunnitteluprosessi käynnistyi heti opinnäytetyön alussa toimeksiantajan kanssa, tosin vain 

ajatuksen tasolla. Keskusteluissa ilmeni kuinka hienoa olisi, jos vähävaraisista perheistä tule-

vat lapset saataisiin myös sijoittamaan ja hyötymään sijoittamisesta. Kyseinen keskustelu 

toimi innoittajana suunnitteluprosessille.  
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Lopullista konseptia lähdettiin suunnittelemaan aluksi tutkijan näkökulmien perusteella, jotka 

perustuivat teoriaan ja tutkimuksiin. Tutkijan näkökulmaan tuotiin lisäyksiä haastattelemalla 

lukiolaisia. Erityisesti haastatteluiden avulla pystyttiin luomaan konseptin kulun näkökulmat 

vanhemman ja lapsen näkökulmasta. Konseptin kulku pankin ja valtion / Kelan näkökulmasta 

perustuu olettamiin ja tutkijan luomaan ideaalin, joka hyödyttää vanhempia ja lapsia konsep-

tin käytössä.  

Suunnitteluvaiheessa apuna hyödynnettiin haastateltujen lukiolaisten kuvailemia mielialojaan 

ja tunnetilojaan konseptista moodboardilla (kuvio 7). Siitä voidaan havainnoida lukiolaisten 

positiivissävytteinen tunne konseptiin, vaikka muutamat kysymykset ja ajatukset mietitytti-

vät. Lukiolaiset tunsivat iloa siitä, että heidän halunsa osallistua ja oppia turvallisen tuetusti 

tunnistettiin, jonka vuoksi konseptille näytettiin vihreää valoa. Toisaalta lukiolaisilla oli 

melko ruusuinen ja seesteinen mieliala, sillä paljolti nähtiin vain konseptin luomia positiivisia 

aspekteja. 
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Kuvio 7: Lukiolaisten mieliala ja tunnetila konseptin ideasta 
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Lukiolaiset tunsivat vahvaa tarvetta vanhempien ja koulun yhteistyölle tuessa sekä kannustuk-

sessa. Pankki koettiin myös tarpeelliseksi tuen ja kannustuksen lähteeksi, mutta ei niin vah-

vasti kuin vanhemmat ja koulu. Lukiolaiset kokivat konseptin tarjoavan turvallisen kasvualus-

tan kaikille tavalla, joka on heille helppo ja tuottaa pehmeän laskeutumisen sijoittamisen 

raadollisenakin pidettyyn maailmaan. Lukiolaiset olivat vahvasti sitä mieltä, että nuoren tulee 

saada osallistua sijoittamispäätöksiin ja olla sijoittamisesta vastuussa, kun tietotaitoa on riit-

tävästi. Konsepti myös koettiin todennäköisenä apuna oman säästämisinnon nousuun, joka oli 

erittäin mieleinen konseptin luoma sivutuote. Konsepti hyväksyttäisiin vieläkin helpommin 

käyttökelpoiseksi, jos siihen liittyisi suoraviivainen nuorille suunniteltu applikaatio sijoitusten 

tekemiseen. Konseptin olemassaolo pakollisena asiana herätti varautuneisuuden tunteita.  

Äitiysavustuksessa tuleva alku sijoittamissumma olisi 1000 €. Tämän jälkeen valtio vuosittain 

kustantaa ”syntymäpäivälahjan”, joka olisi suuruudeltaan 100 €. Valtion avustus tapahtuu 

aina lapsen täysi-ikäistymiseen asti. Summan voi nostaa pois sijoituksista kerran vuodessa. 

Maksimissaan 33,33 prosenttia ensimmäisenä vuonna, toisena vuonna puolet olemassa ole-

vasta summasta ja kolmantena vuonna loput. Alkusumma menisi automaattisesti OXH25 in-

deksiin6 ja joka vuosi tuon jälkeen perhe valitsee sijoituskohteen. Lapsen ollessa hyvin nuori, 

vanhemmat tekevät itsenäisesti sijoituspäätökset lapsen hyväksi. Lapsen ymmärryksen karttu-

essa hänet otetaan mukaan päätöksentekoon. Konseptin kulkua on tukemassa pankki sekä 

koulu, vaikka päävastuu onnistuneesta toteutuksesta nojautuu vanhempiin.   

Vastaavanlaisesta ideasta on ollut puhetta muun muassa kotimaisen omistajuuden vahvista-

mista pohtineessa työryhmässä (vrt. Visio 2030 – Kohti…2021, 17). Edellä mainitun työryhmän 

ideana on perustaa valtiojohtoisesti jokaiselle vastasyntyneelle osakesäästötili ja lahjoittaa 

sinne 300 € valtion varoista.  

Suurin ero tämän opinnäytetyön konseptin ja jo puheissa olleen idean välillä on käyttäjäläh-

töisyys sekä sen implementoiminen osaksi ideaa kehittäen sen konseptin tasoiseksi kokonai-

suudeksi. Voitaisiin todeta, että jo olemassa ollutta ideaa on lähdetty jatkojalostamaan, vali-

doimaan sekä tutkimaan sen yleistä vastaanottoa lukiolaisten keskuudessa. Kuviossa 8 käy-

dään läpi konseptin kokonaiskulku yksinkertaistetusti. Sen tarkoitus on ilmentää konseptin 

 
6 OMXH25 indeksi koostuu kahdestakymmenestäviidestä vaihdetuimmasta Helsingin pörssiin 
listatusta yrityksestä ja se on markkina-arvopainotettu. 
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perusperiaate, joka on pitkäaikainen sekä systemaattinen sijoittaminen hyödyntäen korkoa 

korolle -ilmiön vaikutuksia unohtamatta lapselle olennaisia tuen lähteitä. 

 

Kuvio 8: Konseptin kokonaiskulku 
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Konseptin kulku vanhemman näkökulmasta (kuvio 9) alkaa lapsen syntymästä, jolloin vanhem-

mat tekevät päätöksen siitä mihin pankkiin he haluavat perustaa lapselleen asiakkuuden. Tä-

män jälkeen he osallistuvat kerran vuodessa kuuden vuoden ajan talous- ja sijoitustaito -kurs-

sille, jonka avuin he pystyvät tekemään päätöksiä lapsen syntymäpäivä lahjoitusrahan sijoit-

tamisesta. Vanhempien oman tietotaidon kasvatuksen jälkeen he alkaisivat puhumaan ai-

heesta lapselleen ikäiselleen sopivalla tavalla. Kun lapsella on perustietotaitoa ja mielenkiin-

toa on herätelty, voidaan hänet ottaa mukaan pohtimaan sopivaa sijoituskohdetta. Näihin ai-

koihin vanhemman rooli alkaa muuttumaan entistä enemmän tukemiseksi ja tarvittaessa aut-

tamiseksi.  



  44 

 

 

 

Kuvio 9: Konseptin kulku vanhemman näkökulmasta 
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Kuvio 10 esittää konseptin kulun lapsen näkökulmasta. Lapsen näkökulmasta vanhemmat alka-

vat kertoa rahasta ja siihen liittyvistä konsepteista noin ensimmäisen kouluvuoden aikoihin ja 

tätä jatkuu koko ala-asteen ajan. Kyseisessä ikähaarukassa oleva lapsi helposti sisäistää ja 

omaksuu sen mitä oma vanhempi sanoo (Worthman, Tomlinson & Rotherham-Borus 2016), jol-

loin luodaan perustavanlaatuista pohjaa talouden ja sijoittamisen ymmärtämiselle. Perusteet 

opittuaan lapsi pääsee mukaan pohtimaan mihin hän haluaisi sijoittaa. Teini-iän kynnyksellä 

lasta lähestyy pankki tapaamisen tiimoilta, joissa lapsi saa kuulla (jokseenkin) puoluettomalta 

taholta tarkemmin asiasta. Tässä ikävaiheessa lasta ei välttämättä enää kiinnosta oman van-

hemman mielipiteet ja sanomiset (Worthman ym. 2016), jonka vuoksi on hyvä tuoda ulkopuo-

linen ihminen niitä kertomaan. Ymmärrettyään sijoittamisen perusteet lapsi vanhempiensa 

tuella saisi tehdä itsenäisiä päätöksiä sijoittamisesta. Tätä olisi tukemassa erityisesti koulu 

Lukiolaisten sijoittajakoulun muodossa. Lapsen täysi-ikäistyttyä hänellä on mahdollisuus ottaa 

rahat sijoituksista pois, mutta myös jatkaa sijoittamista konseptin perusteiden päälle. Van-

hemmat pysyisivät koko ajan tarvittaessa tukena, jos aikuistunut lapsi kokee sen tarpeel-

liseksi.  
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Kuvio 10: Konseptin kulku lapsen näkökulmasta 
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Konseptin kuku pankin näkökulmasta (kuvio 11) sisältää paljon vaiheita ja työtä. Suunnittelu-

vaiheessa ilmeni, että pankki tulisi olemaan konseptissa vahvasti mukana niin sanotusti avain-

tekijänä ja se vaatisi heiltä varmastikin lisäresursointia erityisesti asiakasviestinnän tiimoilta. 

Toisaalta erityisen paljon työtä on vain lapsen syntymän yhteydessä.   

Ensimmäisessä vaiheessa pankki vastaanottaa tiedon lapsen syntymisestä ja tekee konseptin 

aloittamiseen tarvittavat toimenpiteet. Tämän jälkeen he ovat yhteydessä Kelaan rahojen 

saamisesta. Kun ensimmäinen 1000 euroa rahaerä saapuu, sijoitettaisiin se konseptin mukai-

sesti OMXH25 indeksiin.  

Lapsen kasvaessa teini-ikään pankki lähestyy lasta tapaamisen sopimiseksi, joka toteutettai-

siin fyysisesti pankkikonttorissa. Tapaamisen jälkeen pankki olisi vielä yhteydessä lapseen. 

Yhteydenotolla pankki luo luottamuksellista vuorovaikutusta ja kerää tietoa lapsen tilan-

teesta. Näin mahdollisiin ongelmiin pystyttäisiin tarttumaan mahdollisimman varhain ja 

pankki pystyisi luomaan tiiviimpää asiakassuhdetta. Lapsen kasvettua aikuiseksi pankkia peri-

aatteessa tarvitaan vain varallisuuden nostamiseen.  
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Kuvio 11: Konseptin kulku pankin näkökulmasta 
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Valtion / Kelan näkökulmasta konsepti on toteutukseltaan erittäin yksinkertainen, kuten kuvi-

ossa 12 ilmenee. Kelan tulee siirtää rahat lapsen sijoitustilille pankin sitä pyytäessä, jolloin 

myös luotaisiin automatisaatio tuleville rahasiirroille lapsen täysi-ikäistymiseen asti. Samanai-

kaisesti vanhemmat kutsuttaisiin talous- ja sijoitustaito kurssille, joka pidettäisiin kerran vuo-

dessa kuuden vuoden ajan.  

 

Kuvio 12: Konseptin kulku Kelan näkökulmasta 
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5.2 Konseptin mallinnus 

Konsepti konkretisoituu kuviossa 13 esiintyvään Service Blueprint -mallinnukseen. Sen tarkoi-

tuksena on visualisoida kokonaisvaltaisella tavalla konseptin kulku, jotta se olisi helposti ym-

märrettävissä. Helpon ymmärrettävyyden ja sisäistettävyyden voisi olettaa auttavan konsep-

tin tuomista osaksi yhteiskuntaa. Liitteestä 4 pääsee mallinnusta tarkastelemaan tarkemmin. 

 

Kuvio 13: Konseptin mallinnus (Service Blueprint) 

Mallinnuksessa on hyödynnetty suunnitteluvaiheessa hyödynnettyjä storyboardeja ja moodbo-

ardeja. Näiden lisäksi mallinuksessa on elementtejä, jotka eivät olleet visuaalisessa muodossa 

vielä suunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi tätä mallinnusta tulisi tarkastella todellisena visiona 

konseptista.  

5.3 Konseptin hyödyt 

Konseptissa on merkittävä määrä hyötyjä, yhteensä 16. Ne kohdistuvat erityisesti lapsiin ja 

heidän vanhempiinsa. Hyötyjä on kuitenkin myös valtiolle ja pankeille. Epäsuoraa, mutta 

suurta, hyötyä konseptista saa yhteiskunta. Hyötyjä ei ole järjestetty mihinkään erityiseen 

järjestykseen.  

Ensimmäisenä hyötynä nostetaan esille vanhemmille tarjoutuva helppo ja strukturoitu tapa 

aloittaa rahasta, sijoittamisesta ja taloudesta keskusteleminen lapsensa kanssa. Tällä tavoin 

poistetaan vanhempien potentiaalinen este epätietoisuudesta, joka liittyy siihen mistä kohti 

talous- ja sijoittamistietotaitoa kannattaisi alkaa ensimmäisenä keskustelemaan ja nostamaan 

esille lapsen tietoisuuteen. Konseptilla annettaisiin vanhemmille työkalu toteuttaa lapsen oi-

keuksia, joihin on kirjattu ensisijainen kasvatusvastuu vanhemmille ja tämän vastuun ohjautu-

vuus lapsen edun mukaisesti.  

Toisena hyötynä on sijoittamisen yhdenvertaistaminen ja demokratisoiminen pitkällä ajanjak-

solla. Kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus sijoittaa ja saada aihepiiristä saman verran ja tasoista 

tietoa.  
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Kolmantena hyötynä on valtion vaihtotaseen vahvistumisen suomalaisomisteisuuden avulla 

(ks. Snellman 2021).  

Neljäntenä hyötynä on sijoittamisen aloittamisen matala kynnys. Kynnys on matala, koska 

konseptissa ei vaadita käyttäjiltä kuin kourallista asioita, jotka on selkeästi strukturoitu hel-

pottamaan niiden tekoa. Konseptin käyttöönotto tapahtuu yhdellä ilmoituksella vanhemmilta 

pankille ja ensimmäinen sijoituskohde on jo päätetty vanhempien puolesta.  

Viidentenä hyötynä on oppimismahdollisuuden luonti sijoittamiseen ja aihepiiriin liittyviin ai-

heisiin. Haastateltujen opiskelijoiden halu paremmista ja helppo pääsyisimmistä oppimisen 

lähteistä toteutuisi.   

Kuudentenä hyötynä on lapsien varhainen ja omakohtaisesta kokemuksesta syntyvä ymmärrys 

korkoa korolle -ilmiöstä. Tätä painottaa esim. Holmström (2021) ja haastatelluista lukiolai-

sista opiskelija C. Korkoa korolle -ilmiö osoittaa lapselle sitä, ettei raha kasva, jos siitä ei 

huolehdi. Siihen on käytettävä aikaa, siihen tulee perehtyä ja se ei vain satumaisesti ilmesty 

tilille ilman tuotteliaan järkevää tekemistä. 

Seitsemäs hyöty on rahan arvon havainnollistuminen lapselle. Lapsi oppii konkreettisen teke-

misen kautta mihin hänen budjettinsa riittää ja oppii tämän kautta rajoittamaan mielihalu-

jaan siten, että hänen budjettinsa riittää haluttuun asiaan.  

Kahdeksas hyöty on konseptin sivutuote, mutta silti merkittävä. Vanhempia koulutetaan ja 

opetetaan talous- ja sijoittamistaidoista tavoitteena heidän lapsiensa hyvinvointi. Samalla 

kuitenkin oppi siirtyy vanhemmille, joten he kerryttävät konseptista taloustaitoa. Heidän ta-

loustaitonsa on omiaan luomaan kollektiivista hyvinvointia yhteiskuntaan.  

Yhdeksäs hyöty on konseptin käyttäjälähtöisyys, sillä se muodostaa matalan kynnyksen sijoit-

tamiseen ja taloustaitoihin perehtymiseen sen käyttäjille, eli vanhemmille ja lapsille. Tämä 

voidaan todeta erityisesti lapsien osalta. Konsepti poistaa kaikki taulukossa 6 kerrotut esteet, 

jotka lukiolaiset kertoivat kyselyssä.  
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Este 1 Rahan puute 

Este 2 Uskalluksen puute 

Este 3 Pelko rahojen menettämisestä 

Este 4 Sijoittamisen kokeminen vaikeana 

Este 5 Oman perheen näkemys sijoittamisesta 

Este 6 Tilin avaaminen 

Este 7 Osaavan henkilön tuen puute 

Este 8 Ajan puute 

Taulukko 6: Lukiolaisten nimeämät sijoittamisen esteet, jotka konsepti poistaa 

Kahdeksannen esteen poistuminen voidaan luokitella häilyväksi, sillä konsepti ei itsessään tuo 

lisää aikaan. Konsepti luo enemmän aikaa tiedon ja taidon opettelulle ja käytännön hyödyntä-

miselle. Lisäksi voidaan olettaa kaikilla olevan aikaa kerran vuodessa tehdä päätös valtion 

lahjoittamasta syntymäpäivälahja rahasta. Näiden vuoksi voidaan todeta ajan puutteen ole-

van poistettu este.  

Kymmenes hyöty on se, että konsepti turvaa lapsen oikeuden kehittyä täyteen mittaansa. 

Konseptin myötä lapsen oikeus elämään ja kehittymisen edellytykset turvataan taataan mah-

dollisimman täysimääräisesti. Konseptin avulla luodaan koulutusta, jonka tehtävänä on pyrkiä 

kehittämään lapsi täyteen mittaansa. Konsepti osittain tukee lapsen oikeutta sosiaaliturvaan. 

Konsepti tukee täysin lapsen oikeutta saada tietoa sekä valtion velvollisuutta rohkaista lapsen 

hyvinvointia tuottavaa aineistoa. (ks. Kalliomeri ym. 2020, 31.) 

Yhdestoista hyöty on konseptin verrattain helppo koetestaus. Se voitaisiin vain lisätä osaksi 

äitiyspakkausta vapaahehtoisena lisänä, jolloin konseptiin osallistuvilta perheiltä voitaisiin ke-

rätä käyttäjäkokemustietoa konseptin edelleen kehittämiseen.  

Kahdestoista hyöty on mahdollisuus lisätä omaa rahaa konseptin vaikutuspiiriin. Kuvio 14 ha-

vainnollistaa eron siitä hyödystä mitä vanhemmat voisi tarjota lapselleen sijoittamalla hänelle 

10 euroa kuukaudessa valtion tarjoaman rahan lisäksi. On myös otettava huomioon lukiolais-

ten halukkuus ja mahdollisuus sijoittaa 10 euroa kuukaudessa, jolloin kuvion lopullinen reaali-

tuotto-olettama olisi vieläkin suurempi.  
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Kuvio 14: Konseptin luoma reaalituotto lapselle, sekä vanhempien mahdollisen 10 € / kk sijoi-

tuksen luoma lisäarvo lapselle (tuotto-olettama 7 % / vuosi) 

Edellä olevaa kuviota 13 analysoidessa on otettava huomioon muutama detalji. Se ottaa huo-

mioon vanhempien 10 € / kk antaman kontribuution koron vain vuosittain. Todellisuudessa 

kontribuutio kerryttäisi korkoa korolle kuukausittain, eli todellisuudessa tuotto olisi suurempi 

kuin kuvio antaa olettaa. Toisekseen kuvio ei ota huomioon pankkien mahdollisia merkintä-

kustannuksia ja niiden alentavaa vaikutusta tuottoon. 

Kolmastoista hyöty on mahdollisuus käyttää omistajavaltaa yhtiöissä. Tämä olisi omiaan val-

mistamaan lapsia aktiiviseen omistajuuteen ja omistajuuteen liittyviin velvollisuuksiin.  

Neljästoista hyöty kohdistuu pankkiin, sillä he saavat muodostettua pitkäaikaisen suhteen lap-

seen. He pääsevät tutustumaan asiakkaaseensa ja olemaan osa tämän kasvatusta. Voisi olet-

taa, että lapseen tutustuminen on omiaan auttamaan pankkia tulevaisuudessa arvioimaan 

henkilöä esimerkiksi hänen tullessa lainaneuvotteluihin. Tulevaisuuden pitkäaikaisessa pankki-

suhteessa voisi olettaa hyödynnettävän keinoälyä esimerkiksi analysoidessa lapsen kulutus-

käyttäytymistä ja tiedon hyödyntämistä aikuistuneen lapsen lainaneuvotteluissa. Jotta edellä 

mainittu onnistuisi, tulisi pankkien lähteä kehittämään suhdettaan nuoriin tekemällä asiat 

mahdollisimman helpoksi (Holmström 2021).  

Viidestoista hyöty on valtioon kohdistuva, sillä se pääsee hyödyntämään jo olemassa olevien 

pankkien infrastruktuuria. Valtion ei tarvitse luoda valtiojohteista sijoituspankkia ja ylläpitää 

sitä, jonka vuoksi konseptia voidaan pitää tältä osin kustannustehokkaana. 
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Viimeinen hyöty on monimutkainen, sillä se koostuu monesta muuttujasta. Kyseessä on statis-

tiikan mukaan konseptin laskevat kustannukset pitkällä aikavälillä.  Valtion kustannukset las-

kevat alla olevista mallinnuksista (kuvio 15 & kuvio 16), kun otetaan huomioon syntyvyyden 

laskeva trendi (kuva 4). Syntyvyys vuonna oli vuonna 2020 46 463 lasta (SVT 2020). 2060-lu-

vulla syntyvyys tulee olemaan hieman alle 40 000 lasta vuodessa (SVT 2021b).  

 

Kuvio 15: Konseptista koituvat vuotuiset kustannukset valtiolle nykyisellä syntyvyydellä 

Alla olevaan kuvioon 15 on laskettu valtion vuotuiset kustannukset, jos konsepti liitettäisiin 

vain osaksi äitiyspakkausta. Mallinnus on tehty, koska konseptin liittäminen pakolliseksi osaksi 

kumpaakin äitiysavustuksen muotoa voi olla hyvin kiistanalainen ratkaisu. Kuvion tarkoituk-

sena on täten visualisoida vaihtoehtoinen kustannusbudjetti.   
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Kuvio 16: Konseptista koituvat vuotuiset kustannukset valtiolle nykyisellä syntyvyydellä, jos se 

on vain osana äitiyspakkausta 

Alla oleva kuva 3 visualisoi historiallista syntyvyyttä sekä syntyvyyden ennustetta vuoteen 

2070 asti. On kuitenkin otettava huomioon, ettei SVT (2021b) ota huomioon maahanmuuton 

vaikutusta syntyvyyden ennusteessaan. Niin sanotuille maahanmuuttajien lapsille, jotka ovat 

syntyneet Suomessa, on täysi oikeus olla osana konseptissa. Toisen sukupolven maahanmuut-

tajista ei löytynyt suoranaista syntyvyyden ennustetta, jonka vuoksi sen vaikutusta ei pystytä 

tosiasiallisesti arvioimaan konseptin kustannuksiin. 

 

Kuva 3: Elävänä syntyneet Suomessa 1900–2020 ja ennuste vuoteen 2070 (SVT 2021b) 
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5.4 Konseptin haasteet 

Konseptilla on useita haasteita, yhteensä kymmenen. Suurin osa niistä ei liity suoranaisesti 

konseptin käyttäjiin eli vanhempiin ja lapsiin. Tämä on käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta 

ensi arvoisen tärkeää. Haasteet liittyvät pitkälti valtioon, pankkeihin ja asioiden tutkimatto-

muuteen. Haasteita ei ole järjestetty mihinkään erityiseen järjestykseen.  

Ensimmäisenä haasteena voidaan pitää äitiysavustuksessa toisilleen vaihtoehtoisia äitiyspak-

kausta ja rahakorvausta. Jos konseptilla todella halutaan torjua sijoittamisen eriarvoistu-

mista, tulisi se olla liitettynä kumpaankin vaihtoehtoon. Tällöin sen tosin voisi mieltää sijoit-

tamiseen pakottamisena. 

Vuosittain jaetaan noin 50 000 äitiysavustusta, joista likimäärin 30 000 äitiyspakkauksena 

(Kela 2021). Jos konsepti liitettäisiin vain osaksi äitiyspakkausta, jäisi arviolta 30 prosenttia 

lapsista konseptin ulkopuolelle. Mikäli konsepti olisi vapaaehtoinen voitaisiin olettaa, että sen 

ulkopuolelle jäisi jopa suurempi prosentuaalinen lapsimäärä. Tällöin konsepti menettää alku-

peräisen ideansa sijoittamisen demokratisoijana ja sen mahdollistamisessa kaikille. Tämän 

vuoksi jatkotutkimusta tulisi tehdä vanhempien näkökannasta konseptin olemassaolosta kum-

massakin äitiysavustuksen muodossa.  

Toisena haasteena on valtion epäsuora yritysrahoittaminen konseptin kautta. Tämä tulisi vä-

hintään huomioida mahdollisten yritysavustuksien myöntämisessä. Huomioiminen tosin saat-

taa muodostua hankalaksi, sillä rahoituksen määrän voi olettaa olevan vaikeasti laskettavissa. 

Olettaen epäsuoran rahoituksen laskemisen olevan mahdollista, tuottaisi jatkuva laskeminen 

ja analysoiminen itsessään lisäkustannuksia.  

Kolmantena haasteena on vanhempien mahdollinen konseptiin kohdistuva kapinointi ja/tai vä-

linpitämättömyys. Vanhempien suhtautumista konseptiin ja suhtautumista heidän merkittä-

vään osuuteensa sen toteutuksessa tulisi tutkia.  

Neljäntenä haasteena on konseptin tuoma budjetoinnin haaste ja sulauttaminen osaksi valti-

ontaloutta. Haasteen merkittävyyttä ja ongelmallisuutta voitaisiin lähteä tutkimaan poliitti-

silta puolueilta.   

Viidentenä haasteena on pankkien erinäiset kulut sijoituksia tehdessä. Jos konsepti toteute-

taan, tulisi pankkien kanssa neuvotella konseptin kautta sijoitetuille varoille omat merkintä- 

ja lunastuspalkkiotasot. Palkkiotasot tulisi olla merkittävästi nykyistä keskiarvoa matalammat, 

jotta konseptissa olisi todellista hyötyä lapsille. Konseptin ideana ei ole tuoda pankille varalli-

suutta.  

Kuudentena haasteena on tietämättömyys pankkien suhtautumisesta konseptiin. Tätä tulisi 

kartoittaa tutkimuksin, joissa tutkittaisiin vähintään isoimpien pankkien suhtautumista.  
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Seitsemäntenä haasteena on tietämättömyys valtion, ja yhdistetysti Kelan, suhtautumisesta 

konseptiin. Tätä voitaisiin kartoittaa eri ministeriöistä sekä erinäisiltä virkamiehiltä.  

Kahdeksanneksi haasteeksi voidaan nostaa lapsen edunvalvojan vuositilivelvollisuus, kun lap-

sen omaisuus ylittää 20 000 euroa. Vuositilivelvollisuuden voi olettaa olevan hidaste lapsien 

tai lapsille säästämisessä ja sijoittamisessa, sillä voitaisiin olettaa, ettei moni edunvalvoja7 

halua tai jaksa perehtyä asiaan. Kynnys lapsen tai lapselle säästämiseen ja sijoittamisen aloit-

tamiseen kasvaa. Tämän voisi ratkaista erottamalla konseptin varallisuuden vuositilivelvolli-

suudesta, sillä varoja ei voida nostaa tililtä ennen lapsen täysi-ikäistymistä. Vuositilivelvolli-

suuden perimmäisenä ideana, kun on turvata lapsen omaisuus edunvalvojan väärinkäytöltä, 

mutta konsepti jo itsessään estää sen rakenteensa vuoksi. Toisena vaihtoehtona voisi olla vuo-

sitilivelvollisuuden tekeminen ja tuottaminen niin helpoksi, että tarvittaessa kaikki edunval-

vojat osaavat sen tehdä vaivattomasti. 

Yhdeksäs haaste on ammatillisen puolen opiskelijoiden tavoittaminen yhtä hyvin ja laajamit-

taisesti kuin lukiolaiset. Haasteen ratkaisemiseksi tulisi tehdä tutkimusta esimerkiksi Lukio-

laisten sijoittajakoulun laajentamisesta ja muokkaamisesta ammatilliseen opiskeluun soveltu-

vaksi.  

Viimeisenä haasteena on lapsen mahdollisten opintotukien väheneminen korkeakouluttautu-

essa. Konsepti pitäisi täten rakentaa osakesäästötilin kaltaiseksi tai rajata se muutoin opiske-

luaikaisiin tukiin vaikuttavien asioiden ulkopuolelle. Konseptin perustaminen osakesäästötilin 

rakenteisiin tosin vaatisi osakesäästötilin rakenteen muokkaamisen siten, että se sallii rahas-

tosijoitukset.  

6 Pohdinta ja oman työn arviointi  

Tutkimuksessa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä ja se noudattaa Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK) laatimia hyvän tieteellisen käytännön eettisiä periaatteita. Siihen 

sisältyy muun muassa yleinen huolellisuus, tarkkuus, rehellisyys, luottamuksellinen tiedon ke-

ruu ja käsittely sekä eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus-, ja arviointimenetelmien 

käyttö unohtamatta avoimuutta tutkimustuloksien suhteen. (Vilkka 2007, 91; Hirsjärvi ym. 

2009, 23–27). Tutkimuseettiset näkökulmat ovat olleet omiaan ohjaamaan raportin jäsente-

lystä selkeän.  

 
7 Edunvalvoja on useimmiten huoltaja, vanhempi tai vanhemmat yhdessä. Lapsella on edun-
valvoja tämän ollessa alle 18-vuotias.  
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Opinnäytetyö osoittaa tarvetta laajalle jatkotutkimustarpeelle. Kattavaa jatkotutkimusta vaa-

ditaan nuorten ja lukiolaisten sijoittamisesta, sillä niihin ei tällä hetkellä löydy laadukasta ja 

laajamuotoista dataa. Tämän lisäksi opinnäytetyön sisältöön liittyen, jatkotutkimusta tulisi 

tehdä yhteiskunnan halukkuudesta ja kyvystä vastaanottaa tutkimuksessa esitetty konsepti.   

Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet täyttyivät, koska voidaan olettaa konseptin poistavan tu-

levien konkarisijoittajien mielipaha ajan menetyksestä ja luovan yhteiskunnallista tasavertai-

suutta saamalla nuoret sijoittamisen pariin. Tämän johdosta voidaan myös todeta, että kon-

septi vastaa toimeksiantajan toiminnan motiiveja ja opinnäytetyön omat tavoitteet osattiin 

muodostaa yhdensuuntaisiksi toimeksiantajan tavoitteiden kanssa. Samansuuntaiset tavoitteet 

muodostettiin työskentelemällä tiiviisti yhteistyössä toimeksiantajan ja ohjaavan lehtorin 

kanssa.  

Konsepti on kokonaisuudessaan varsin kattava, ja sen toteuttaminen käsittäisi laajempia yh-

teiskunnallisia muutoksia. Mahdollisuudet muutoksiin ovat realistia siinä mielessä, että opin-

näytetyön toimeksiantaja ja yhteistyötahot ovat alallaan yhteiskunnallisia vaikuttajia. Näin 

ollen ne voivat olla ajamassa konseptin käytäntöön viemistä vaikuttajastatuksellaan. 
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