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Mihin säästää? 

• Taloudellinen epävarmuus, moni miettii 

mitä tehdä 

• Pitäisi säästää eläkepäivien varalle, 

mutta mihin sijoittaa 

• Korkotaso (12 kk  euribor 2,1 %) vs 

inflaatio (3,5 %) – talletustilillä raha 

menettää hitaasti arvoaan 

• Olisiko osakkeista sijoituskohteeksi? 



Pori SuomiAreena 14.7.2011 ”Piensijoittaja – 

haitta vai hyöty” 

Eero Heliövaara, Mikael Jungner, Matti Vanhanen ja Timo Rothovius 



Kauppalehti 26.8.: Millaista tuottoa odotat 

osakkeilta pitkällä 5-10 vuoden aikavälillä? 

• Rothovius (edellisessä kuvassa 

oikealla): ”En kutsuisi tuota väliä 

pitkäksi, Suomen pörssi tuottanee 

vajaat 10 % vuodessa pitkällä 

aikavälillä” 

• Käsitys vastaa vuosilta 1912-2007 

tehtyä tutkimusta, 

inflaatiopuhdistettu keskimääräinen 

vuosituotto Helsingin pörssissä oli 

noin 10 % 



Kuka omistaa osakkeita? 

• Osakkeita omistavien yksityishenkilöiden määrä 

kasvaa koko ajan.  Vuosi sitten noin 778.000 

henkilöä omisti suoraan osakkeita ja nyt jo 818.000 

henkilöä omistaa.  Naisia näistä on noin kolmasosa. 

• Yleisimmin omistettuja osakkeita ovat Elisa (noin 

216.000 yksityishenkilöä omistaa) ja Nokia (noin 

209.000 hlöä). 

• Yhä useampi lapsi omistaa osakkeita.  Vanhemmat 

tai isovanhemmat lahjoittavat osakkeita tai rahaa 

jolla niitä ostetaan.  Yksi henkilö saa verottomasti 

lahjoittaa toiselle 3999 euroa kolmen vuoden 

aikana.  Eli verottomasti voi antaa reilu sata euroa 

kuussa. 

 





Kuka tarvitsee taloustietoa 

• Matias Möttölä kirjoitti Kauppalehdessä 

29.8. otsikolla ”Tehoton sijoitustaito”, että 

vähävaraiset, naiset ja nuoret hyötyisivät 

sijoitustiedosta eniten.  Hieman ärsyttävää, 

jonkin verran asenteellista, mutta totta 

kuitenkin.   

• Juuri ne, jotka eivät lue talouslehtiä 

tarvitsisivat tietoa eniten.  Mistä heille sitä 

saisi?  Kuinka olisi koulujärjestelmämme?   

• On tärkeätä tasapuolisesti jakaa tietoa 

sijoittamisesta, jotta jokainen voi itse tehdä 

oman talouden hallintaa koskevat 

päätökset ilman että kokisi, ettei voi, koska 

ei tiedä tarpeeksi. 





Neuvoja sijoittajalle 

• Tunne oma taloutesi ja itsesi:  

– analysoi, mikä on taloudellinen tilanteesi 

– tee pitkän tähtäimen suunnitelma 

– sijoita kärsivällistä rahaa eli rahaa jota et heti tarvitse 

muuhun elämiseen  

– mieti mikä on suhteesi riskiin 

– minkälainen on ajankäyttösi 

– tee ”oman talouden stressitesti”, kuinka paljon rahaa 

tarvitset lähikuukausina tai vuosina, mitä voi tapahtua 

ja kuinka sitten toimisit? 



Neuvoja / 2 

• Ole tarkka:  

– kun aloitat säästämisen, vertaile tuotteita, 

kustannuksia ja palkkioita.   

– Osakkeita omistavalla pitää olla arvo-osuustili.  Voit 

avata tämän pankkisi kautta, tällöin maksat yleensä 

kuukausittaista maksua ja tietysti osakkeita 

ostettaessa tietyn ostopalkkion.  Voit säilyttää 

osakkeita myös ilmaiseksi (pörssiyhtiöt maksavat) 

arvopaperikeskuksessa.  Tällöin et maksa 

kuukausimaksua.  Ostettaessa maksat välittäjälle 

(pankki tms.) kuten ennenkin ja lisäksi maksat kun 

siirrät osakkeesi arvopaperikeskukseen säilytykseen.  

Ilmaissäilytys voi kannattaa, jos osakkeita hankitaan 

(siirretään säilytykseen) harvoin.  Jos mahdollista 

kannattaa ostaa osakkeita esim. vähintään 500-1000 

euron erissä, jotta minimipalkkio ei tule suhteessa 

liian raskaaksi. 

– Rahastoja valittaessa on hyvä kysyä niiden kuluista 



Neuvoja / 3 

• Hajauta:  

– hajauta sijoituksesi (kiinteistöt, metsä, osakkeet jne., 

pidä parin kuukauden palkka turvapuskurina tilillä) 

– hajauta osakeomistuksesi (eri toimialat ym.) 

– hajauta myös ajallisesti (vaikea tietää milloin on 

huippu ja pohja) 



Hajauta, mutta älä liikaa 

– Älä kuitenkaan hajauta (rahastosalkkuasi) liikaa! 

– Apulaisprofessori Samuli Knüpfer toteaa 

Kauppalehdessä 24.1.2011, että: 

– ”Koska kahden aktiivisen osakerahaston 

yhdistelmä voi tuottaa salkun, joka vastaa 

koostumukseltaan indeksiä, sijoittajan olisi 

parempi sijoittaa suoraan passiiviseen 

indeksirahastoon...” 

– Eri sijoitusvaihtoehtoja ovatkin ainakin talletustili, 

osakkeet, erilaiset rahastot (aktiivisesti tai 

passiivisesti hallinnoidut, osakkeisiin sijoittavat, 

korkoinstrumentteihin sijoittavat jne.), 

joukkovelkakirjalainat, vakuutukset 

– Passiiviset indeksirahastot, joissa 

hallinnointipalkkiot ovat alhaisia (esim 0,5 %), 

ovat lisänneet viime vuosina suosiotaan. 





Kuinka verkkoon hyviä 

osakkeita? 

• ”vahva tase” 

• ”hyvä osinkotuotto” 

• ”vähän velkaa” 

• ”vakaa markkina-asema” 



Euroalueella tapahtuu 

• Ajankohtaisia sijoittajien keskusteluissa 

ja otsikoissa esiin nousevia aiheita ovat 

mm. 

– Lyhyeksi myynti 

– Hallintarekisteröinti 



Lyhyeksi myynti 

• Lyhyeksi myynti tarkoittaa arvopapereiden 

myymistä, vaikka ei omistakaan niitä.  

• Lyhyeksi myyjä odottaa kurssien laskevan ja 

voivansa sitten ostaa osakkeet halvemmalla. Jos 

kurssit nousevatkin, lyhyeksi myyjä häviää. Myyjä 

lainaa tai vuokraa arvopaperit myyntihetkellä 

välittäjältä tai toiselta sijoittajalta. Lyhyeksi 

myynnin on uskottu jyrkentävän osakekurssien 

vaihteluita, ja osakerahastoissa on lyhyeksi 

myyntiä koskevia kieltoja. 

• Elokuussa 2011 tietyt EU:n maat kielsivät lyhyeksi 

myynnit määräajaksi.  Suomessa kieltoa ei 

annettu. 

• Naked short on tapa, jossa lyhyeksi myyjä myy 

osakkeita, joita ei ole lainattu tai vuokrattu 

myyntihetkellä.  EU:ssa valmistellaan lakia naked 

shorttauksen kieltämiseksi. 



Hallintarekisteröinti 1/2 

• Hallintarekisteröinti viittaa arvopaperien 

säilytykseen.  Tällä hetkellä Suomessa kaikkien 

suomalaisten osakkeenomistajien omistukset 

säilytetään keskitetysti arvopaperikeskuksessa 

(Euroclear Finland).  Jokaisella osakkeita 

omistavalla on oma arvo-osuustili (yhteensä noin 

1,3 milj. tiliä). 

• EU-maista vain Suomi, Slovenia ja Kreikka 

käyttävät tällaista suoraa säilytysmallia, jossa 

jokaisella sijoittajalla on arvopaperikeskuksessa 

oma tilinsä. 

• Muissa maissa on käytössä hallintarekisteri.  Tällöin 

pankit säilyttävät tietoa sijoittajien omistuksista ja 

pankeilla on tili arvopaperikeskuksessa.   



Hallintarekisteröinti 2/2 

• Suomessa keskustellaan pitäisikö siirtyä 

hallintarekisterimalliin. Ratkaisevaa on mm. se, että 

viranomaisten tiedonsaanti pitää turvata. 

• Lehdistö pelkää, että julkisuuteen ei saada enää 

tietoa sijoittajien omistuksista. Finanssisektorilla 

pelätään, että erilainen järjestelmä haittaa toimintaa. 

Euroopan keskuspankki valmistelee yhteistä 

selvitysjärjestelmää, jossa se, että suomalaisia 

arvo-osuustilejä on miljoonia vs. muissa maissa 

kymmeniä, aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.  

Jääkö Suomi ulkopuolelle tai kuka maksaa. 

• Keskustelua käydään talouslehdistössä, hyvä tietää 

pintaa syvemmälle.  Mikäli siirrytään 

hallintarekisteröintiin, sijoittajille tulee tiedustelu, 

haluavatko he säilyttää nykyisen suoran omistuksen 

tilinsä vai siirtyä hallintarekisteriin. 



Säästäjälle ja sijoittajalle tietoa 

• Aloitettiin pohtimalla, mihin pöydällä olevat kolikot 

tulisi sijoittaa.   

• Pohdittiin osakesäästämistä, sen historiallista 

tuottoa, käytännön aloittamista, kenelle se sopii, 

mitä pitäisi miettiä ja tehdä, puhuttiin oman 

talouden tuntemisesta, kustannusten 

huomioimisesta ja hajauttamisesta.  Muttei 

kuitenkaan liiallisesta hajauttamisesta.   

• Ajankohtaisina teemoina käsiteltiin lyhyeksi 

myyntiä ja hallintarekisteröintiä.   

• Paljon asiaa.  Voiko tätä kaikkea muistaa?  Ei 

tarvitse.  Pörssisäätiön sivuilta löytyy oppaita, 

tietoa ja tilaisuuksiakin. Olet erittäin tervetullut 



Suomen Pörssisäätiö 

Tehtävänä 

arvopaperisäästämisen 

edistäminen ja 

arvopaperimarkkinoiden 

kehittäminen 
 

Riippumaton säätiö 

Toiminta rahoitetaan säätiön 

omistaman Pörssitalon 

vuokratuotoilla 



Pörssisäätiön toimintaa 

Tapahtumia (Pörssi-illat, Talous tutuksi ym.) 

Messupuheenvuoroja (Sijoitus Invest, Veromessut) 

Oppaita ja muita julkaisuja 

Apurahoja akateemiseen tutkimukseen 

Nettisivut ja uutiskirje 

www.porssisaatio.fi 

Sosiaalinen media 

www.facebook.com/porssisaatio 

www.youtube.com 

Markkinoiden kehittäminen (työryhmät) 

 

http://www.porssisaatio.fi/
http://www.facebook.com/porssisaatio
http://www.youtube.com/


• Helsinki, Rahapäivän Pörssi-ilta, 

Finlandiatalo 20.9. 

• Helsinki: 1.11. aamu ja 30.11. ilta, 21.11. 

ruotsiksi  

• Mariehamn: 2.11. ruotsiksi 

• Tampere: 8.11. 

• Oulu 10.11. 

• Espoo 14.11. 

• Turku: 15.11. ja 29.11. 

• Jyväskylä 22.11. 



Kiitos! 

Lisätietoja ja materiaalia: www.porssisaatio.fi 


