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Sijoittajalle tärkeitä 
megatrendejä

• Teknologian kehitys / digitalisaatio

• Vastuullisuus

• Kaupungistuminen

• Globalisaatio

• Väestön ikääntyminen
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Kun teet             
pitkän aikavälin 

sijoituspäätöksiä, 
katso kauas



Teknologian kehittyminen 
1/3

• Pääsy aikaisempaa laajempaan 
palvelutarjontaan ja sijoitustietoon

• Aikaisempaa enemmän sijoitusmahdollisuuksia

• Tavallisten ihmisten ja ammattilaisten raja 
hämärtyy

• Transaktiot automatisoituvat
• Transaktiokustannukset laskevat

• Sijoittamisen voi aloittaa pienemmillä 
kertaostoilla, edullisemmin kustannuksin
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Teknologian kehittyminen 
2/3

• Uudet sijoitustuotteet, -
mahdollisuudet
• Joukkorahoitus: teknologian kehittyminen 

mahdollistanut pienten summien keräämisen 
verkossa suurelta joukolta

• Virtuaalivaluutat

• Sijoitusrobotit, robovarainhoito
• Sijoitussalkun päivittäminen ohjelmoitujen 

kaavojen perusteella tai keinoäly hoitamassa 
sijoituksia

1 4.9.20224



Teknologian kehittyminen 
3/3

• Sosiaalisen median 
sijoittajayhteisöt
• Toisilta oppiminen

• Vaikuttaminen joukkovoimalla

• Omistajan oikeudet
• Omistajien koollekutsuminen teknisesti 

helppoa

• Sähköiset yhtiökokoukset, äänestäminen

• Omistajien vaikutusmahdollisuus kasvaa
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Vastuullisuus 1/2

• Vastuullisuus: ideologia ja 
riskinhallintakeino
• Halu tuntea sijoituskohteet, pelkkä tuotto ei riitä

• Lisää kiinnostusta suoriin sijoituksiin, jolloin sijoittaja 
itse arvioi sijoituskohteen vastuullisuuden

• Lainapuolella lisää kiinnostusta “vihreisiin 
joukkolainoihin” (green bond)

• Instituutioiden omistajapolitiikat julki
• Rahaston omistajapolitiikka vaikuttaa tulevaisuudessa 

yhä enemmän sijoituspäätökseen

• Vastuullisuus ohjaa sijoituksia “vastuullisiin 
rahastoihin”

• Työeläkeyhtiöiden ja valtion omistajapolitiikasta ja 
sijoitusstrategiasta keskustellaan aikaisempaa 
laajemmin yhteiskunnassa
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Vastuullisuus 2/2

• Aktiivinen omistajuus
• Sijoituskohteisiin vaikuttaminen

• Osallistuminen yhtiökokoukseen, 
yhtiökokouksen vaikutusvalta kasvaa

• Aktivistisijoittajien ääni myös median kautta

• Työntekijät omistajina
• Ei enää omistajat vs. työntekijät, 

kansankapitalismi yleistyy
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Kaupungistuminen

• Kaupungistuminen muuttaa 
kiinteistöjen arvoja
• Suomalaiset ovat perinteisesti asuntosäästäjiä

• Asuntosäästäminen ei enää kaikille kannattavaa

• Osakesäästäminen yleistyy

• Kokoontumisen helppous
• Teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta 

riippumattoman tiedonsaannin ja 
osallistumisen

• Kaupungistuminen helpottaa myös fyysisiä 
kokoontumisia kun suuri määrä on lähekkäin

• Sijoittajatapaamiset suurissa asumiskeskuksissa
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Globalisaatio

• Maailma on yksi markkina-alue
• Suurten yritysten toiminta-alueena koko 

maailma

• Osakemarkkinat käyttäytyvät samalla tavalla

• Sijoitusten maantieteellinen hajauttaminen 
ei tuo etua

• Sijoittajien mukavuusalue kasvaa
• Rajat ylittävä sijoittaminen yleistyy

• Sijoittajat valitsevat parhaat sijoituskohteet –
ei sijainnin takia vaan sijainnista riippumatta
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Väestön ikääntyminen

• Väestö elää pidempään
• Sijoitusiässä olevien määrä lisääntyy

• Ikääntyvä väestö kustannus 
yhteiskunnalle
• Tarve varautua omiin eläkepäiviin lisää 

kiinnostusta sijoittamiseen

• Yhteiskunta tarvitsee talouskasvua 
ikääntyneiden palveluiden rahoittamiseksi, 
yritykset tarvitsevat kasvuunsa rahoitusta 
myös kotitalouksilta, tarvitaan uusia omistajia

• Kiinnostus osakesäästämiseen kasvaa
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Kuinka megatrendit 
vaikuttavat?

• Luotettavuus
• Teknologia mahdollistaa suorat kohtaamiset 

ilman suuria instituutioita

• Tarve säännellylle markkinalle, yhteisille 
pelisäännöille ja valvonnalle säilyy

• Talousosaaminen
• Tarjonta lisääntyy, uusia mahdollisuuksia 

avautuu

• Kansalaiset tarvitsevat parempaa osaamista, 
“sijoita vain siihen minkä ymmärrät”
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Tuntitehtävä 8

• Viikon tuntitehtävässä perehdytään 
megatrendeihin Sitran tuottamien 
raporttien avulla

• Sitran raporteissa käydään läpi 
ilmastonmuutoksen, digitalisaation, 
väestön ikääntymisen ja 
globalisaation megatrendejä

• Perehdy Sitran raportteihin 
megatrendeistä ja vastaa 
tehtävämonisteen kysymyksiin
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Syventävä tehtäväpaketti 8

• Viikon syventävässä tehtävässä pureudutaan 
kaupungistumiseen tarkastelemalla Suomen 
asuntomarkkinoita ja niiden kehitystä 

• Tehtävässä käytetään Hypon
asuntomarkkinakatsausta

• Hypo eli Suomen Hypoteekkiyhdistys on 
suomalainen asuntorahoitukseen keskittyvä 
luottolaitos

• Tutustu Hypon asuntomarkkinakatsaukseen ja 
vastaa tehtävämonisteen kysymyksiin
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Kiitos!
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Seuraavalla luennolla aiheena

Vastuullinen sijoittaminen


