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Luku 14: Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Kuvatehtävä s. 112 

Tutki kuviota. Minkälaisia muutoksia suomalaisten rahoitusvarallisuudessa on 
tapahtunut? 

• Rahoitusvarallisuus on kasvanut useimpina vuosina. Sen arvo on lähes kolminkertaistunut 
vuosina 2000–2020. 

• Pankkitalletus on rahoitusvarallisuuden muodoista yleisin, mutta sen suhteellinen osuus on 
hieman laskenut.  

• Pörssiosakkeiden osuus on kasvanut, samoin vakuutussäästöjen ja sijoitusrahastojen. 
Joukkovelkakirjojen osuus on pysynyt pienenä. 

• Rahoitusvarallisuus jakautuu monipuolisemmin aikakauden lopussa kuin alussa. 
 

Kuvatehtävä s. 113 

Rovion osakkeen hinta oli vuoden 2017 listautumisannissa 11,50 euroa. Selvitä, 
mikä osakkeen hinta on nyt. 

• Opiskelijan oma vastaus. 
 

Perustehtävät 

1. Miten sijoittamisessa riski ja tuotto-odotukset liittyvät toisiinsa? 

• Mitä korkeampi tuotto-odotus on, sitä suurempi on riski, ettei saa tuottoa ja että menettää 
sijoituksensa. Matala tuotto-odotus tarkoittaa puolestaan vähäistä riskiä. 
 

2. Mitä tarkoittaa, jos sijoituskohde on likvidi? 

• Likvidin sijoituksen voi muuttaa nopeasti rahaksi, eli sijoitus on helppo realisoida.  
 

3. Mitkä eri asiat vaikuttavat yksittäisen osakkeen hintaan? 

• yleinen taloustilanne maailmassa 

• yrityksen tulevaisuuteen liittyvät odotukset 

• yrityksen toimialan tulevaisuudennäkymät 

• yrityksen menestyminen, josta kertovat esim. osavuosikatsaukset 

• yrityksen tilauskanta 

• yrityksen jakamat osingot 

• osakkeen P/E-arvo 

• yrityksen kilpailijoiden tilanne  

• henkilökysymykset (yrityksen johto) 

• huhut 

• yleinen korkotaso 
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Syventävät tehtävät 

4. Sait juuri 50 000 euroa perintöä Espanjan Aurinkorannikolla asuneelta tädiltäsi. 
Päätät sijoittaa varat. Laadi itsellesi luettelo periaatteista, jotka ovat avuksi 
perinnön sijoittamisessa. 

• Kuinka paljon perinnöstä voin sijoittaa? Sijoitanko kaiken vai käytänkö osan rahoista heti 
johonkin itselleni hyödylliseen ja tarpeelliseen? 

• Kuinka pitkäksi ajaksi voin rahani sijoittaa? Kuinka nopeasti saan realisoitua sijoitukseni 
rahaksi, kun tarvitsen sitä? 

• Minkälaisiin kohteisiin sijoitan rahani? Sijoitanko joukkovelkakirjoihin, osakkeisiin, 
rahastoihin, kiinteistöön, taiteeseen vai vaikkapa keräilyesineisiin?  

• Myös verotus pitää ottaa huomioon. 

• Kuinka suuren riskin olen valmis ottamaan? Mitä enemmän odotan sijoituksestani tuottoa, 
sitä suurempi riski minun on kestettävä. Hajauttamalla sijoitukseni eri kohteisiin voin 
pienentää riskiä. 

• Osakesijoittamista voin hajauttaa sijoittamalla eri toimialojen yrityksiin. Ostamalla osuuksia 
sijoitusrahastoista voin hajauttaa sijoitustani varsin helposti. Valtion obligaatioista en voi 
odottaa suurta tuottoa, mutta riski on käytännössä olematon, jos valtio on vakavarainen. 

• Jos sijoitan osakkeisiin, käytänkö arvo-osuustiliä vai osakesäästötiliä? Huomioitavia asioita 
ovat osakkeiden arvon muutokset, kaupankäynnin kulut ja yrityksen mahdollisuudet jakaa 
osinkoa osakkeistaan. 

 

5. Laadi käsitekartta eri sijoitusvaihtoehdoista. Liitä mukaan myös huonoja 
sijoituskohteita ja pohdintaa eri vaihtoehdoista. 
Näkökulmia: 

• osakkeet 
o arvo-osuustili? 
o osakesäätötili? 
o osakerahasto? 

• indeksirahastot 

• joukkovelkakirjat 

• asunto-osakkeet 

• kiinteistöt 

• metsä 

• jalometallit 

• pankkitilit (muu kuin käyttötili) 

• virtuaalivaluutat 

• taide 

• keräilyesineet 

• valuutat 

• yrittäminen 

• huonoja sijoituskohteita: uhkapelit, laiton liiketoiminta, rahan sijoittaminen patjan alle tai 
muuhun kotikätköön, pankkien korottomat käyttötilit 
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6. Mitä hyötyä pörssistä on 
a) osakesijoittajalle 

• Sijoittaja voi ostaa julkisten osakeyhtiöiden osakkeita. Hän voi hyötyä osakkeiden 
arvonnoususta, osingoista, osakeanneista ja äänivallasta yhtiökokouksissa. 

• Pörssiosakkeet ovat olleet pitkällä aikavälillä tuottoisia sijoituskohteita. 

• Pörssin julkisuus ja osakekurssien jatkuva uutisointi antavat sijoittajalle jatkuvaa tietoa 
yrityksistä. Sijoittajat saavat helposti tietää, millä yrityksellä menee hyvin ja millä huonosti. 
Näin sijoittaja voi suunnata varansa lupaaviin yrityksiin. 

 
b) pörssiyhtiölle 

• Yhtiö saa heti listautuessaan rahaa osakkeidensa myynnistä. Pörssiin listautumalla yhtiö 
saa pääomaa esim. suuriin investointeihin.  Myöhemmin se voi kerätä uutta pääomaa 
osakeannilla. 

• Listautuminen parantaa myös yhtiön tunnettavuutta.  

• Osakkeen hinta kertoo yhtiön johdolle yhtiöön kohdistuvista odotuksista. 
 
c) kansantaloudelle? 

• Sijoittajien rahat kohdistuvat järkevästi, sillä menestyvät yritykset saavat rahoitusta. Tämä 
edistää talouskasvua. 
 

Aineistotehtävät 

7. Katso video korkoa korolle -ilmiöstä (SijoitusSuomi.fi). 
a) Miksi aika on sijoittamisessa tärkeämpi asia kuin sijoitettu summa? 

• Korkoa kertyy pääoman lisäksi myös korolle (sijoituksen tuotolle). Näin pääoma kertyy ajan 
myötä suureksi. 

• Videon esimerkissä 200 e/kk ikävuosina 20–30 sijoittaneella Maijalla on 65-vuotiaana 
enemmän rahaa kuin Matilla, joka sijoitti saman summan kuussa ikävuosina 30–65. 
Oletettu tuottoprosentti on esimerkissä sama. 
 

b) Mikä oli mielestäsi vakuuttavin esimerkki? 

• Opiskelijan oma vastaus. 
 
c) Mitä neuvoja videon lopussa annetaan? 

• Sijoita vain rahaa, joka sinulla on varaa hävitä. 

• Historiallinen osakkeiden keskituotto (8 %) ei ole tae tulevasta. 


