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Kaksi eri tapaa sijoittaa 
osakemarkkinoille

• Suora osakesijoittaminen 
• Valitset itse yhtiöt joiden omistaja haluat olla

• Maksat vain ostosta ja myynnistä (joskus myös 
säilytyksestä riippuen välittäjästä)

• Osakerahastot
• Kaupallisten palveluntarjoajien maksullinen palvelu

• Ostat osuuden rahastosta joka on jonkin 
palveluntarjoajan kokoama ”paketti” erilaisia osakkeita

– Ei mahdollisuutta vaikuttaa sisältöön

• Et omista yhtiöitä vaan palan rahastoa 
(omistajanoikeudet rahastolla)

• Kaupankäynnin lisäksi maksat siitä että rahastonhoitaja 
kokoaa osakkeet rahastoon (hallinnointipalkkio, 
lasketaan päivittäin rahaston arvosta)
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Rahastotyypit
• Erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti tarjolla: hyvän rahaston 

löytäminen ei aina ole helppoa

• Rahastoja myyvät pankit ja rahastoyhtiöt

• Eroja hallinnointitavan, kohteina olevien omaisuusluokkien ja markkina-alueen sekä 
sijoitusstrategian osalta

• Aktiivisesti hallinnoidut rahastot

• Rahastolla on salkunhoitaja joka tekee sijoituspäätöksiä rahaston sijoitusstrategian 
mukaisesti

• Kulut monesti korkeahkoja (hallinnointipalkkio) 

• Korkeista kuluista johtuen suurin osa tämän kategorian rahastoista häviää 
vertailuindeksilleen

• Passiivisesti hallinnoidut rahastot (indeksirahastot)

• Seuraa jotakin valittua kohdeindeksiä (salkunhoitaja ei tee sijoituspäätöksiä)

• Kulut monesti hyvin matalat

• ”Piiloindeksirahastot”

• Markkinoidaan aktiivisesti hallinnoituina rahastoina 

• Todellisuudessa sijoittaa indeksiä seuraten mutta kulut samalla tasolla kuin aktiivisesti 
hallinnoiduissa rahastoissa

• Pörssinoteeratut indeksirahastot eli ETF:t
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Aktiivisesti hallinnoidut 
rahastot

• Rahastonhoitaja tekee aktiivisesti 
sijoituspäätöksiä rahaston sijoituspolitiikan 
mukaisesti
• Sijoituspolitiikka selviää rahaston säännöistä

• Rahastonhoitaja tekee työtä sijoituskohteiden valitsemiseksi 
joten kulut voivat olla korkeahkoja

• Osakerahastot
• Sijoittaa rahaston varat osakkeisiin

• Korkorahastot
• Sijoittaa rahaston varat korkomarkkinoille

• Yhdistelmärahastot
• Sisältää sekä osakkeita että korkoja, rahastoesitteessä mainitussa 

suhteessa 
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Aktiivisesti hallinnoitujen 
rahastojen valitseminen
• Mihin omaisuusluokkiin rahasto sijoittaa?

• Vastaako omaa sijoitusstrategiaasi?

• Mikä on rahaston sijoitustyyli?

• Mikä on rahaston tuotto-odotus?

• Varmista että kyseessä ei ole piiloindeksirahasto vaan aidosti 
aktiivinen rahasto

• Rahaston tulee siis erota vertailuindeksistään –voidaan arvioida Active Share -
tunnusluvulla

• Kuka on rahastonhoitajana?

• Onko hänellä aiempia näyttöjä menestyksestä (erit. pitkällä aikavälillä)?

• Kuinka paljon rahaston kulut ovat?

• Merkintä- ja luovutuspalkkiot

• Hallinnointikulut (juokseva kulu)
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Passiivisesti hallinnoidut 
rahastot

• Käytetään nimitystä indeksirahasto

• Ei aktiivisia sijoituspäätöksiä vaan seuraa valittua 
kohdeindeksiä
• Esim. OMXH25 jäljittelee Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman 

osakkeen kehitystä

• Indeksirahastossa ei erikseen valita osakkeita vaan 
ostetaan niitä samassa suhteessa kuin niiden paino 
on indeksissä

• Rahastoa päivitetään vain silloin kun indeksiä 
päivitetään

• Kulut usein huomattavasti alhaisemmat kuin 
aktiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa
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Indeksit

• Indekseillä mitataan osakemarkkinoiden hinnanmuutoksia

• Indeksejä on olemassa lukuisia erilaisia

• Mitä osakkeita indeksiin kuuluu

• Lasketaanko indeksiin vain osakkeiden hintamuutokset vai lasketaanko osingot 
myös mukaan

• Onko indeksi ns. painorajoitettu

• Helsingin pörssin yleisindeksi on OMXHPI ja se ottaa huomioon 
kaikki osakkeet

• OMXHPI: kaikki osakkeet, ottaa huomioon vain hintamuutokset

• OMXHGI: kaikki osakkeet, hintamuutosten lisäksi osingot laskettu mukaan

• Esimerkki muista yleisesti seuratuista indekseistä OMXH25

• Mittaa rahamääräisesti 25 vaihdetuimman osakkeen hintamuutosta 
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Passiivisesti hallinnoitujen 
rahastojen valitseminen

• Mitä indeksiä rahasto seuraa?
• Mitä yhtiöitä indeksiin kuuluu?

• Mikä on rahaston tuotto-odotus eli miten 
kohdeindeksi on kehittynyt?

• Onko rahasto päässyt kohdeindeksinsä tuottoon?
• Pyri löytämään indeksirahasto jonka tuottoero on mahdollisimman 

pieni (tuottoero=indeksin tuoton ja sitä seuraavan indeksirahaston 
tuoton erotus)

• Entä suhteessa toisiin samaa kohdeindeksiä seuraaviin rahastoihin?

• Kuinka paljon rahaston kulut ovat?
• Merkintä- ja luovutuspalkkiot

• Hallinnointikulut (juokseva kulu)
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ETF eli Exchange Traded 
Fund

• Kauppaa käydään pörssissä samalla tavalla kuin 
osakkeilla 
• Osuudet on listattu pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi

• Hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan 
aivan kuten osakkeilla

• Tarvitset arvo-osuustilin

• Voivat olla tavallisia tai erikoissijoitusrahastoja
• Usein indeksirahastoja

• Etuina alhaiset hallinnointikulut ja pörssin 
tuoma likviditeetti
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Rahastosijoittajan tuotto

• Perustuu rahaston kohteena 
olevien arvopapereiden tuottoihin
• Arvonnousu 

• Osingot

• Korkotason muutokset

• Rahastosijoittajan saamaa tuottoa 
pienentää juoksevat 
hallinnointikulut
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Kulut pienentävät sijoittajan tuottoa



Vertailutyökalut apuna 
rahastovalinnassa

• Listaukset rahastoyhtiöistä ja 
heidän tarjoomasta
• www.sijoitustutkimus.fi

• Rahastojen vertailutyökalu
• www.morningstar.fi
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http://www.sijoitustutkimus.fi/
http://www.morningstar.fi/


Sijoitustutkimuksen rahastoraportti
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www.morningstar.fi

1. Valitse ”Työkalut”

2. Valitse ”Rahastovalitsin”
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Rahastosijoittajan 
muistilista

• Tiedä mihin sijoitat

• Muista oma sijoitussuunnitelma

• Rahastoja vertailtaessa
• Tuotto – lyhyt periodi ei ole relevantti

• Rahaston sisältämät omaisuusluokat

• Markkina-alue
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Tuntitehtävä 14

• Viikon tuntitehtävässä harjoitellaan 
hankkimaan ja hyödyntämään tietoa 
rahastoista 

• Tuntitehtävässä vertaillaan eri rahastoja -
miten rahastot eroavat toisistaan? 

• Tietolähteinä tehtävässä käytetään Suomen 
Sijoitustutkimuksen rahastoraporttia ja 
Morningstarin rahastotyökalua

• Tutustu tietolähteisiin ja vastaa 
tehtävämonisteessa annettuihin 
kysymyksiin
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Syventävä tehtäväpaketti 
14

• Viikon syventävässä tehtävässä perehdytään Suomen 
Sijoitustutkimuksen rahastoraporttiin 

• Rahastoraportin avulla voi vertailla eri rahastoja ja se 
onkin oiva väline rahastosijoittajalle

• Rahastosijoittamiseen pätee samat perusperiaatteet 
kuin muuhunkin sijoittamiseen - tiedä, mihin olet 
sijoittamassa ja ole tarkka kulujen kanssa

• Tutustu rahastoraporttiin ja selvitä, mikä raportin 
rahastoista voisi sopia parhaiten sinulle

• Vastaa lopuksi tehtävämonisteen kysymyksiin
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Kiitos!
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Seuraavalla luennolla aiheena

Vierailijaluento


