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Osakesijoittamisen riskit

• Riski kuvaa epävarmuutta - sijoittajan 
tapauksessa epävarmuutta tulevaisuuden 
tuotoista

• Tuotto ja riski kulkevat käsikädessä –
suurempaan tuotto-olettamaan liittyy myös 
yleensä suuremmat riskit

• Osakesijoittajan tapauksessa riski tarkoittaa 
osakkeiden arvon heilahtelua

• Osakesijoittamiseen liittyvät riskit voidaan jakaa 
kahteen ryhmään
• Systemaattinen riski eli markkinariski

• Epäsystemaattinen riski eli osakekohtainen riski
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Osakekohtainen riski

• Osakekohtainen riski (yritysriski) kuvaa 
yksittäisen osakkeen arvon heiluntaa

• Osakekohtainen riski koostuu

• Yrityksen liiketoimintaan liittyvistä riskeistä

• Yrityksen toimialaan liittyvistä riskeistä

• Yrityksen markkina-alueeseen kohdistuvista riskeistä

• Likviditeettiriskistä (erityisesti pienillä osakkeilla 
osakemarkkinoiden laskiessa)

• Yritysriskiä voidaan hallita ja se voidaan 
käytännössä poistaa hajauttamalla
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Konkurssi on osakesijoittajan 
absoluuttinen riski

• Kaikki valitsemaansa yhtiöön sijoitetut rahat voi 
menettää ainoastaan, jos yhtiö menee konkurssiin

• Pörssiyhtiöiden konkurssit ovat erittäin harvinaisia 

• Alla 2000 –luvulla tapahtuneet pörssiyhtiöiden 
konkurssit
• 2002: Reach-U Holding 

• 2008: Stromsdal

• 2009: Evia

• 2011: Elcoteq

• 2013: Tiimari 

• 2017: Takoma 

• 2018: Ahtium (ent. Talvivaara)

• 2019: FIT Biotech
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Hajauttaminen

• Hajauttaminen on sijoittajan menestyksen  
kulmakiviä

• Hajauttaminen tarkoittaa sijoitettavien varojen 
jakamista useaan erilaiseen yhtiöön

• Sijoittaja pienentää osakesijoittamisen riskejä kun 
kaikki varat eivät ole yhdessä eikä muutamassa 
kohteessa vaan useassa erilaisessa kohteessa

• Tällöin salkun arvonkehitys ei ole riippuvainen yhden 
yrityksen menestyksestä

• Hajauttamalla saadaan siten hallittua riskejä, 
pienentämättä tuotto-odotusta

1 4.9.20225



1 4.9.20226

Noin kymmenellä osakkeella 
optimaalinen hajautus



Esimerkki hajauttamisen hyödyistä

• Sijoitetaan osakkeisin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J tasasuuruiset summat

• Osakkeiden tuotot ovat seuraavat: A +10 %, B -10 %, C -4%, D +15 %, E +8 %, F -20 %, G 
+3 %, H -2 %, I +9 %, J +5 %

• Koko salkun tuotto on tällöin 9,1 %

• Sijoittamalla kaikki varat yhteen osakkeeseen tuotto olisi ollut

• Kahdessa tapauksessa parempi 

• Yhdessä tapauksessa yhtä hyvä

• Seitsemässä tapauksessa huonompi

• Neljässä tapauksessa jopa negatiivinen eli huomattavasti huonompi

1 4.9.20227



Eri tapoja hajauttaa

• Eri toimialoilla toimiviin yhtiöihin

• Markkina-arvoltaan eri kokoisiin 
yhtiöihin

• Yhtiöihin joiden asiakkaat 
sijaitsevat eri maantieteellisillä 
alueilla
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Markkina-arvoluokat

• Suuret yhtiöt (Large Cap) 
• Yhtiöt joiden markkina-arvo yli 1 mrd. eur

• Keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) 
• Yhtiöt joiden markkina-arvo 150 milj. – 1 

mrd. eur

• Pienet yhtiöt (Small Cap) 
• Alle 150 milj. eur
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Toimialaluokat

• Yhteensä 11 eri toimialaa
• Energia

• Teollisuustuotteet ja –palvelut

• Terveydenhuolto

• Tietoliikennepalvelut

• Rahoitus

• Kiinteistöyhtiöt

• Perusteollisuus

• Peruskulutustuotteet

• Kulutushyödykkeet

• Yleishyödylliset palvelut

• Teknologia
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Markkinariski

• Systemaattinen riski eli markkinariski – riski koskien koko 
osakemarkkinaa

• Kuvaa yleisen markkinakehityksen vaikutusta yksittäiseen 
osakkeeseen

• Esimerkkejä osakkeisiin kohdistuvista markkinariskeistä

• Finanssikriisi

• Kauppasota

• Korkojen voimakas nousu

• Poliittiset riskit

• Taloussuhdanteet

• Markkinariskiä ei voida poistaa hajauttamalla sijoituksia eri 
osakkeisiin

• Markkinariskiä voidaan sen sijaan hallita ajallisella 
hajauttamisella
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Ajallinen hajauttaminen

• Ajallinen hajauttaminen tarkoittaa 
sijoitusten jakamista ajallisesti eri hetkiin

• Toisin sanoen sijoittaja määrittelee 
sijoitussuunnitelmassaan aikaperiodin 
minkä välein tekee sijoituksia

• Esimerkiksi kerran kolmessa kuukaudessa, 
kerran puolessa vuodessa, kerran vuodessa 
jne.

• Aikaperiodi on hyvä suunnitella etukäteen 
jotta ajallista hajauttamista tulee tehtyä
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Ajallisen hajauttamisen vaikutus keskihintaan

• Esimerkki 1: Sijoitetaan 200 rahaa hintaan 10 rahaa osakkeelta -> 
osakkeiden keskihinta 10 rahaa osakkeelta

• Esimerkki 2: Sijoitetaan 100 rahaa hintaan 10 rahaa osakkeelta ja 
sijoitetaan loput 100 rahaa myöhemmin jolloin osakekohtainen hinta 
on 8 rahaa osakkeelta  -> osakkeiden keskihinta 9 rahaa osakkeelta
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Tuntitehtävä 12

• Viikon tuntitehtävässä selvitetään 
mistä pörssiyhtiöihin liittyvistä 
riskeistä voi saada tietoa

• Tehtävässä case-esimerkkinä 
käytetään monelle tuttua 
pörssiyhtiötä Tokmannia

• Perehdy Tokmannin sijoittajasivuilla 
siihen kohdistuviin riskeihin ja vastaa 
tehtävämonisteen kysymyksiin
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Syventävä tehtäväpaketti 
12

• Viikon syventävässä tehtävässä 
harjoitellaan salkkuhajautuksen 
toteuttamista rakentamalla hyvin 
hajautettu salkku Helsingin pörssin 
yhtiöistä

• Tehtävässä hyödynnetään eri 
hajauttamisen periaatteita 

• Lue tehtävämonisteen alustus ja 
rakenna monisteen salkkupohjaan 
osakesalkku jossa toteutuu kaikki 
viikolla opitut eri hajauttamisen tavat
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Kiitos!
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Seuraavalla luennolla aiheena

Osakkeiden ostaminen ja osakesäästötili


