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Pörssikurssi – mitä ja miksi?

• Pörssisäätiön kehittämä kurssikokonaisuus  toiselle 
asteelle

• Tavoitteena edistää talousosaamista ja 
sijoitustietoutta – fokuksessa osakesijoittaminen

• Kurssille osallistuakseen ei tarvitse aikaisempaa 
sijoitustietoa

• Kurssilla lähdetään liikkeelle perusasioista, 
säästämisestä ja oman talouden hallinnasta

• Perusteiden jälkeen perehdytään osakemarkkinoihin

• Sijoittamalla osakkeisiin kuka tahansa, riippumatta 
lähtökohdista, voi vaurastua 
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Pörssisäätiö

• Voittoa tavoittelematon säätiö

• Edistää arvopaperisäästämistä ja 
arvopaperimarkkinoita

• Toiminta rahoitetaan säätiön 
omistaman Pörssitalon 
vuokratuotoilla
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Pörssikurssin rakenne
1. Miksi sijoittaminen kannattaa
2. Pörssin historia, osakkeet 

sijoituskohteena ja suomalaiset 
sijoittajina

3. Sijoitussuunnitelma osa 1: oma talous
4. Sijoitussuunnitelma osa 2: sijoittaminen
5. Pörssilistautumiset: Nasdaqin 

vierailijaluento
6. Osakevalintakriteerit osa 1
7. Osakevalintakriteerit osa 2
8. Sijoittajan megatrendit
9. Vastuullinen sijoittaminen

10. Omistajuus ja sen merkitys
11. Yhtiön johtaminen (vierailijaluento) 
12. Riskit osakesijoittamisessa ja 

riskienhallinta 
13. Osakkeiden ostaminen ja osakesäästötili
14. Rahastosijoittaminen
15. Sijoittajaviestintä: Nasdaqin 

vierailijaluento
16. Oman salkun rakentamista, 

osakevalintakriteerien kertaaminen
17. Oman salkun rakentamista, 

riskienhallinnan kertaaminen
18. Sijoitussuunnitelman päivittäminen ja 

esittäminen
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Kurssin suorittaminen

• 18 lähiopetuskertaa

• Läpiopetuskertojen rakenne
• Alustus päivän teemaan
• Quiz -testi alustuksen aiheesta
• Tuntitehtävä joka soveltaa tunnilla opittua

• Lisäksi jokaisesta teemasta on 
syventävä tehtäväpaketti

• Kurssin laajuus 2 opintopistettä
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Pörssiguru -oppimisalusta

• Kurssilla hyödynnetään Pörssiguru -
oppimisalustaa

• Oppimisalustalta löydät jokaiselle 
kurssin teemakokonaisuudelle lyhyen 
tiivistelmän ja videon

• Quiz-tehtävät jokaisesta kurssin 
teemasta

• Tuntitehtävät sekä teemaa syventävät 
tehtäväpaketit
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Näin käytät porssiguru.fi –oppimisalustaa
Sivuston käyttöönotto
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Olet saanut sähköpostiin opettajaltasi kutsun liittyä mukaan porssiguru.fi 
sivustolla olevaan ryhmään.

Sähköpostiviestissä on mukana:
• Käyttäjätunnuksesi (sähköpostiosoite)
• Automaattisesti generoitu salasana
• Linkki kirjautumissivustolle

Napsauta kirjautumissivustolle vievää linkkiä, ja syötä avautuvassa näkymässä 
sähköpostiviestissä ollut sähköpostiosoite sekä salasana.

HUOM! Mikäli et ole saanut sähköpostiinsa kirjautumistietoja, toimi 
seuraavasti:

1. Tarkista roskaposti
2. Tarkista, että sähköposti ja salasana on kirjoitettu oikein
3. Pyydä opettajaa lähettämään sähköpostiisi viesti salasanan 

resetoimisesta 



Näin käytät porssiguru.fi –oppimisalustaa
Omat tiedot & salasanan vaihtaminen
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Kun olet kirjautunut sisään, pääset 
suoraan profiiliisi. Profiilissasi voit 
muuttaa tietojasi, kuten etu- ja 
sukunimeäsi, lisätä profiilikuvan sekä 
vaihtaa salasanaa (scrollaa Profiili-sivulla 
alaspäin). 

Vaihdathan salasanasi heti 
ensimmäisellä kirjautumiskerrallasi! 

Voit myös palata profiiliisi myöhemmin 
muokkaamaan tietojasi ohjausnäkymän 
oikeasta yläreunasta.

Muista tallentaa tekemäsi muutokset 
napsauttamalla sivun lopussa olevaa 
Päivitä käyttäjätiedot –näppäintä!



Näin käytät porssiguru.fi –oppimisalustaa
Etusivu & kurssimoduulit
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Pääset siirtymään ohjausnäkymästä Pörssikurssin 
etusivulle napsauttamalla ohjausnäkymän 
vasemmassa yläkulmassa olevaa porssikurssi -
näppäintä

Tarkastele kurssimoduuleita sekä etenemistäsi 
ylävalikon kohdasta Kurssimoduulit



Näin käytät porssiguru.fi –oppimisalustaa
Kurssimoduulien rakenne
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Kurssimoduulit –alasivulla näet 18 viikon moduulit alkaen 
ensimmäisestä viikosta: Miksi sijoittaminen kannattaa

Jokainen moduuli 
sisältää muutaman 
luento-osion, luento-
osioihin perustuvan 
tietovisan sekä 
viikkotehtävän ja 
syventävän tehtävän. 
Jokainen osio on käytävä 
läpi oikeassa 
järjestyksessä, jotta voit 
siirtyä seuraavaan.

Muistathan merkitä 
luento- ja 
tehtäväosuudet 
valmiiksi, jotta voit 
siirtyä eteenpäin.



Näin käytät porssiguru.fi –oppimisalustaa
Sisäänkirjautuminen jatkossa
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Ensimmäisen kirjautumiskertasi jälkeen voit jatkossa kirjautua 
sisään Pörssiguruun osoitteesta www.porssiguru.fi, napsauttamalla 
etusivun oikeasta yläreunasta Kirjaudu.

Kirjautuessasi tarvitset:

• tiliisi liitetyn sähköpostiosoitteen tai luomasi 
käyttäjätunnuksen

• salasanan (jonka olet vaihtanut ensimmäisen 
kirjautumiskerran jälkeen)

http://www.porssiguru.fi/


Pörssikurssi
Luento 1

Miksi sijoittaminen kannattaa?
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” Mistä sinä unelmoit?
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Kuvat: pixabay.com 



Tarvitaanko unelmasi 
toteuttamiseen rahaa?

Siksi sijoittaminen
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Säästöt pankkitilillä

• Tilillä hyvä pitää 3 kk menojen 
verran säästöjä varalla puskurina

• Vertaile: 
• Mikä on korkotaso?
• Saisitko jostain paremmin 

tuottoa säästöillesi?
• Mikä on inflaatio?
• Säilyykö säästöjen ostovoima?
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Säästöjen ostovoima

• Inflaatio = hintatason nousu

• Säästöjen ostovoima heikkenee 
kun yleinen hintataso nousee

• Samalla summalla saa ostettua 
vähemmän kuin ennen
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Inflaatio syö talletusten arvoa

15.9.202218 Lähde: Suomen Pankki ja Tilastokeskus 2/2022
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Kun inflaatio on suurempi kuin talletuskorko, 
säästöt menettävät hiljalleen ostovoimaa
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Inflaatio syö talletusten 
arvoa

• Kun inflaatio on suurempi kuin 
talletuskorko, tilillä säilytettävän 
rahan ostovoima heikkenee

• Kotitalouksilla on talletuksia yli 
100 mrd euroa, joiden 
keskikorko alle 0,1 prosenttia
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Jos haluaa vaurastua, osa 
säästöistä kannattaa sijoittaa

Parempi tuotto, suurempi riski
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Sijoittamalla voit vaurastua
• Sijoittamalla laitat säästösi tekemään ”töitä” -

tuottoa 

• Sijoittamalla on mahdollista saavuttaa huomattavasti 
suurempia summia kuin pelkästään säästämällä

• Vaurastuminen sijoittamalla perustuu niin kutsuttuun 
korkoa korolle –ilmiöön

• Ilmiö syntyy kun sijoittamalla saatuja tuottoja ei 
oteta kulutukseen/säästöön vaan sijoitetaan 
edelleen

• Jatkossa tuottoa ei saada ainoastaan omille 
sijoitetuilla säästöille vaan myös sijoitetuille tuotoille 
– korkoa korolle

• Näin jatkettaessa syntyy koko ajan voimistuva 
lumipallo -efekti – pienistäkin säästöistä tulee suuria 
summia
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Tavoitteena sijoittaa 
tuotot aina uudelleen ja 

saada korkoa korolle

Osakemarkkinoilla 
historiallisesti 

sijoituskohteista    
paras tuotto

15.9.202223

Aloita varhain, keskity tuottaviin: 
ajan ja tuottoprosentin merkitys
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Jokaisella on mahdollisuus vaurastua 
ja 

toteuttaa omia unelmia

Vaurastaminen edellyttää 
1. Oman talouden hallintaa – säästöjä

2. Säästöjen sijoittamista hyvätuottoisiin kohteisiin –
perehdy osakemarkkinoihin

3. Aikaa ja malttia – aloita nuorena
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Tuntitehtävä 1

• Perehdytään korkoa korolle –ilmiöön

• Tehtäväpaketissa tarkastellaan 
ilmiön taustalla vaikuttavia eri 
muuttujia: aikaa, tuottoa, 
sijoitussummaa

• Aloita lukemalla alustus korkoa 
korolle –ilmiöön liittyen ja vastaa sen 
jälkeen tuntitehtävämonisteessa 
oleviin tehtäviin
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Syventävä tehtäväpaketti 1

• Tehtäväpaketissa perehdytään erilaisiin 
sijoittajatarinoihin

• Pörssisäätiön järjestämässä ”Opiskelijoiden 
pörssipäivässä” vieraana on kolme eri 
sijoittajaa 

• Vieraista jokainen avaa omaa tarinaansa 
• Kuinka ovat lähteneet liikkeelle 
• Kuinka sijoittamista käytännössä tekevät

• Tehtävänäsi on katsoa tallenne ja vastata 
tehtäväpaketissa annettuihin kysymyksiin
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Kiitos!
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Seuraavalla luennolla aiheena
Osakesijoittaminen ja suomalaiset sijoittajina
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