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Työeläkevakuutusyhtiöt ovat tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Yhtiöiden tavoite 

on varmistaa suomalaisten eläketurva ja ansiot heidän poistuessaan työelämästä. 

Jotta työeläkeyhtiöt voivat varmistaa eläkemaksut myös tulevaisuudessa, niiden 

hallinnoimien sijoitusvarojen tulee olla tuottoisia kaikissa markkinatilanteissa.  

Korkojen alentuminen viime vuosina on asettanut työeläkeyhtiöille uusia haasteita 

näiden sijoitusten tuoton varmistamiseksi. 

 

 Tämän kandidaatintutkielman tavoite on tutkia matalien korkojen vaikutuksia kolmen 

suomalaisen työeläkeyhtiön sijoituksiin vuosina 2013-2018. Tutkimuksessa 

selvitetään, miten alentuneet korot ovat vaikuttaneet yhtiöiden sijoitusten allokaatioon, 

tuottoihin ja sijoitusstrategiaan.  Tutkielman pohjana toimii laadullinen tutkimus, joka 

tehdään haastattelemalla työeläkeyhtiön työntekijöitä. Haastatteluiden tukena 

tutkielman empiirisenä aineistona toimivat työeläkeyhtiöiden tilinpäätökset ja 

vuosikertomukset.   

 

Tutkimustulokset olivat pääosin linjassa aiempiin tutkimuksiin ja aiheeseen liittyvän 

teoriaan nähden. Eriäväisyyksiä voidaan selittää eri maiden välisen 

eläkelainsäädännön ja yhtiöiden välisten erojen valossa. Päätuloksena tutkimuksessa 

löydettiin korkojen alentumisen vaikuttavan negatiivisesti kaikkien yhtiöiden 

tulevaisuuden näkymiin ja omaisuuserien tuotto-odotuksiin. Myös varojen allokointi 

korkeampiriskisten omaisuuseriin voidaan pitää toisena tärkeänä tutkimustuloksena.   
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Mutual pension fund companies are an important part of the Finnish society. The goal 

is to ensure pension provision to the Finns after they retire from working life. To secure 

future pension payments, pension funds’ investments are required to be profitable in 

every circumstance. Lowering interest rates in the past years have posed new threats 

to the companies to assure investment profits.   

 

This bachelor’s thesis will study the impact of low interest rate on three different mutual 

pension fund’s investments during 2013 to 2018. The goal of this study is to find how 

lower interest rates have affected to pension funds asset allocation, asset returns and 

investment strategies. Qualitive research in this study is accomplished in interviewing 

employees working in these pension funds. In addition, companies’ financial 

statements will be analyzed beside the interviews.  

 

Findings of the study are primarily compatible with previous researches and theories. 

Some differences occurring in the results can be explained by the difference in pension 

laws in different countries and disparity between pension funds. The main research 

result was the negative impact of low interest rate on the companies’ outlook and 

asset’s expected returns. In addition, increasing allocation in higher yield assets was 

another key finding in this thesis.   
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1. JOHDANTO 
 

”Onkohan sijoittaminen koskaan ollut näin vaikeaa? Äärimmäisen alhainen korkotaso 

on tehnyt varmojen tuottojen hakemisesta lähes mahdotonta” (Helsingin Sanomat 

21.8.2019). Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen eri keskuspankit ovat laskeneet 

ohjauskorkoja piristääkseen talouskasvua epätavallisen rahapolitiikan voimin (Bubeck, 

Habib, Manganelli 2018, 103). Historiallisen alhaisen korkotason myötä sijoittajat 

joutuvat etsimään tuottoja perinteisten omaisuuserien ulkopuolelta, minkä 

seurauksena etenenkin etuusperäiset työeläkerahastot ovat allokoineet 

varallisuuttaan vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin (Kräussl, Lehnert, Rinne 2017, 227).  

 

Sijoitusmarkkinat ovat heränneet tilanteeseen, jossa reaalisen ja nimellisen 

korkotason kehitystrendi on huomattavasti alempi viime vuosikymmeniin verrattuna. 

(Gould 2015,1).  Matalat korot ovat uusi makrotaloudellinen trendi, joka vaatii kaikilta 

sijoittajilta sopeutumista nykytilanteeseen. Löysän rahapolitiikan seurauksena korot 

ovat painuneet negatiiviseksi ja Suomen Pankin tilaston mukaan 12 kk Euribor oli 

7.10.2019 -0,336 prosenttia (Suomen Pankki 2019a). Suomen valtion 5 vuoden 

obligaation korko oli niin ikään -0,62 prosenttia. (Suomen Pankki 2019b). Näiden 

lukujen mukaan lainaajat ovat valmiita maksamaan lainasta esimerkiksi Suomen 

valtiolle.  

 

Suomalaisen eläketurvan pohjana toimii työeläkejärjestelmä.  Eläkejärjestelmä on 

jaettu julkiseen sekä yksityiseen sektoriin, missä yksityisellä sektorilla työeläketurvaa 

hoitavat työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat, eläkesäätiöt ja maatalousyrittäjien sekä 

merimiesten eläkelaitokset (Hietaniemi, Ritola, 2007, 9). Työeläkevakuutusyhtiöillä on 

suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa sijoittajina, sekä eläketurvan ylläpitäjinä, 

sillä työeläkeyhtiöiden tarkoitus on turvata ihmisten toimeentulo heidän poistuessa 

työelämästä. Väestön ikääntyessä ja maksettavien eläkkeiden lisääntyessä 

eläkeyhtiöiden sijoitusstrategian tulee olla pitkäjänteistä ja harkittua, jotta 

tulevaisuuden eläkevastuut saadaan katettua.  Tilanne ei ole helpottumassa 

lähitulevaisuudessa työssäkäyvien ikäluokkien pienentyessä ja eläkemaksujen 

vähentyessä, joten työeläkeyhtiöiden pitää varmistaa tulevien eläkkeiden vastuuvelka 

tuottavilla sijoituksilla vuosikymmeniksi eteenpäin. Eliniänodotteen nousu kasvattaa 
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yhtiöiden vastuita samalla kun niiden rahoittaminen vaikeutuu varojen allokoinnin 

haasteiden myötä (Cocco, Gomes, Maenhout 2005, 492). Työeläkeyhtiöiden tehtävä 

on taata nykyiset ja tulevat eläkkeet sijoittamalla varat tuottavasti ja turvaavasti 

(Ilmarinen 2018, 6). Yhtiöiden tulee siis ottaa huomioon samanaikaisesti riittävä tuotto 

ja samalla eri riskit, jotta yhtiöiden vakavaraisuus ja vastuuvelan hoito voidaan 

varmistaa tulevaisuudessa.  

 

Nykyisessä markkinatilanteessa työeläkeyhtiöiden tulee reagoida matalaan 

korkotasoon sijoitusstrategian uudelleenmuutoksilla, joilla sijoitusten tuotot voidaan 

pitää korkealla tasolla ja eläkkeidenmaksu voidaan varmistaa myös tuleville 

sukupolville. Rauhin (2009) ja Boubaker et al. (2017) tutkimusten mukaan eläkeyhtiöt 

ovat enemmissä määrin lisänneet allokaatiota perinteisistä sijoituskohteista 

vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin parempien tuottojen toivossa. Sijoituskohteiden 

alhaisemmat tuotot vaikuttavat nykyisten omaisuuserien tuottojen lisäksi myös 

työeläkeyhtiöiden tulevaisuuden velvoitteisiin (Gould 2015, 1). Antolin, Schich ja 

Yermo (2011) näkevät, että pysyvä matalien korkojen tila vaikuttaa sijoitusten 

uudelleensijoittamiseen, jolla on vaikutusta pitkän aikavälin vastuisiin ja lyhyen 

aikavälin varoihin.   Etenkin korkojen muutoksille herkkien korkosijoitusten määrä 

työeläkeyhtiöiden sijoituksista on merkittävä, joten alhaiset korot rasittavat yhtiöiden 

tuottoja ja sitä kautta vakavaraisuutta (Suomen Pankki 2016, 12). Bubeck et al. (2018) 

etsivät yhtäläisyyksiä EKP:n korkojen alentamisen ja portfolioiden allokaation välillä 

vuosina 2012-2016. Tutkimuksessa erotettiin aktiivinen portfolion uudelleenallokointi 

ja passiivinen portfolion tasapainotus, joiden allokaatiomuutoksia mitattiin EKP:n 

rahapolitiikan vaikutuksen perusteella. Tulosten mukaan eurooppalaiset sijoittajat ovat 

passiivisesti muuttaneet portfolion hajautusta korkorahastoista (bond fund) euroalueen 

ja kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin. 

 

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen matalan korkotason vaikutuksia Suomen 

yksityisten työeläkevakuutusyhtiön sijoituksiin. Tutkielma on laadullinen tutkimus, 

jonka pohjana toimivat rahoituksen perinteiset teoriat liittyen sijoitusportfolion riskiin ja 

allokointiin. Tutkimuksessa käydään myös läpi matalan korkotason taustoja ja 

vaikutuksia eri omaisuuseriin. Laadullinen tutkimus toteutetaan haastatteluina, joiden 

tarkoitus on yhdessä teoreettisen viitekehyksen kanssa vastata tutkimusongelmaan ja 

alakysymyksiin.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 
 
Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoitusten 

muutoksia vuosina 2013-2018 kiinnittäen huomiota erityisesti matalien korkojen 

vaikutuksista sijoitusten uudelleenallokointiin. Tutkimus rajautuu yksityisiin 

työeläkeyhtiöihin selvittäen, miten yhtiöt ovat muuttaneet sijoitusstrategiaansa ja -

allokaatiota kyseisenä ajanjaksona. Tavoite on myös tutkia yhtiöiden tuotto-odotuksia 

ja mahdollisia tulevaisuuden näkymiä, joita matala korkotaso aiheuttaa. 

Tutkimuksessa keskitytään työeläkeyhtiöiden suurimpiin sijoituksiin, joten osa 

korkosijoituksista, vaihtoehtoisista sijoituksista ja osakesijoituksista jätetään 

tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuksen tavoite tarkennetaan tutkimusongelman 

muodossa, jota juontaa kaksi alakysymystä. Tutkimusongelman tavoite on selvittää, 

miten yhtiöiden sijoitukset ovat muuttuneet yleisellä tasolla. 

Tutkimusongelma: 

Miten matala korkotaso on vaikuttanut työeläkeyhtiöiden sijoituksiin? 

Alakysymykset tarkentavat tutkimuskysymystä: 

 

Alakysymykset: 

1. Miten matalat korot ovat vaikuttaneet joukkovelkakirjalainojen, noteerattujen 

osakkeiden, hedge- ja kiinteistösijoitusten tuottoihin? 

 

2. Miten yhtiöiden sijoitusten allokaatio ja sijoitusstrategia ovat muuttuneet matalan 

korkotason seurauksena vuosina 2013-2018? 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 
 
Tutkielmassa keskitytään kolmeen suurimpaan työeläkeyhtiöön, mikä antaa riittävän 

kuvan työeläkeyhtiöiden sijoitusten kehityksestä. Tarkasteluajanjakso on rajattu 

vuosiin 2013-2018, eli tutkimuksessa otetaan huomioon ainoastaan tämän ajanjakson 
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sijoitukset ja niiden muutos. Vuoden 2019 tieto on rajallista, sillä yhtiöt eivät ole 

julkaisseet tilinpäätöksiään, eikä vuoden toisen puoliskon sijoitustietoja ole saatavilla 

Korkojen kehityksen ajanjaksoa on laajennettu, jotta tutkimuksessa korostuisi korkojen 

mittava muutos viimeisen 10 vuoden aikana.  

 

Yhtiöiden sijoitusten muutoksia tutkitaan korkosijoitusten, osakkeiden, 

kiinteistösijoitusten ja osittain hedge-rahastojen osalta, joten pienimmät sijoitukset 

jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Kiinteistösijoituksissa huomioidaan ainoastaan 

suorat kiinteistösijoitukset ja osakesijoitusten kohdalla tutkimus rajautuu ainoastaan 

noteerattuihin osakkeisiin, eikä pääomasijoituksia tai noteeraamattomia 

osakesijoituksia oteta huomioon. Korkosijoituksissa tarkastelu rajataan ainoastaan 

joukkovelkakirjalainoihin, jotka muodostavat huomattavan osuuden yhtiöiden 

korkosijoituksista (Elo 2018; Ilmarinen 2018; Varma 2018). Allokoinnin osalta 

tutkimuksessa keskitytään ainoastaan yhtiöiden Suomeen tekemiä sijoituksia. 

Kotimaahan tehdyt sijoitukset antavat tarpeeksi laajan näkökulman sijoitusten 

kehityksestä, joten muun Euroalueen tai sen ulkopuolella olevien sijoitusten tarkastelu 

ei ole tarpeellista.  

 

Tutkimus kohdistuu ainoastaan Suomessa toimiviin työeläkeyhtiöihin, eikä muiden 

maiden eläkerahastoja siten huomioida tarkastelussa. On kuitenkin tärkeää huomata, 

että tieteellinen tutkimus eläkerahastojen sijoituksista pohjautuu pääosin ulkomaisiin 

eläkerahastoihin, mutta tämä on sovellettavissa osittain myös Suomeen.  Ulkopuolelle 

jätetään myös muut vakuutusyhtiöt, kuten henkivakuutusyhtiöt, sillä niiden rooli 

yhteiskunnassa tai sijoittajina ei ole yhtä merkittävä. 

 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys  

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena kulmakivenä toimivat kappaleet 3 ja 4, joissa 

tarkastellaan matalaa korkotasoa ja sen vaikutuksia eri omaisuuseriin ja portfolion 

hallintaan.  
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Teoreettista viitekehystä on havainnollistettu alla olevalla kuvalla.  

 
 

 
 
 
Kuva 1: Teoreettinen viitekehys 

 

Kuvassa havainnollistetaan tämän tutkielman teoreettinen viitekehys. Teoria jakautuu 

kahteen päätemaan, matalaan korkotasoon ja portfolion hallintaan. Matala korkotaso 

vaikuttaa omaisuuseriin, jotka yhdessä vaikuttavat portfolion hallintaan. Portfolion 

hallintaan liittyvät keskeiset teoriat tässä tutkielmassa ovat (moderni) Portfolioteoria, 

varojen strateginen allokointi (SAA), sekä Value at Risk (VaR).  
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2. TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT 
 

Työeläkevakuutusyhtiöt hoitavat yksityisen sektorin työntekijöiden ja työnantajien 

eläketurvaa ja vastaavat näin 1,8 miljoonasta vakuutetusta (ETK 2019b). Laki 

määrittää tarkasti eläkeyhtiöiden varoista: työeläkeyhtiöiden tulee sijoittaa varat 

tuottavasti ja turvaavasti. Yhtiölle kuuluvat varat tulee pitää erillään saman konsernin 

muiden yhtiöiden varoista, eikä niitä saa käyttää muiden yhtiöiden varainhankintaan 

tai maksuliikenteeseen (L25.4.1997/354, 9 luku 26§).  

 

Koivurinteen mukaan työeläkejärjestelmän sijoitusvarat olivat vuonna 2018 yhteensä 

193,4 miljardia euroa, joista 121,4 miljardia olivat yksityisen alan, eli työeläkeyhtiöiden 

sijoitusvaroja (Koivuranta 2019, 1). Tämä osoittaa myös sen, että eläkeyhtiöiden 

varallisuus on huomattava suhteessa Suomen talouteen. Tilastokeskuksen mukaan 

Suomen bruttokansantuote markkinahintaan vuonna 2018 oli 234,5 miljardia eroa, 

joten eläkeyhtiöiden sijoitettavat varat olivat 51 % Suomen BKT:sta (Tilastokeskus 

2019a). Suomessa on tällä hetkellä neljä yksityistä työeläkeyhtiötä, jotka ovat 

suuruusjärjestyksessä Ilmarinen, Varma, Elo ja Veritas (ETK 2018).  

 

Työeläkeyhtiöiden sijoitusten tuottoa verrataan usein Eläketurvakeskuksen (ETK) 

pitkän aikavälin tuottoennusteeseen, joka oli vuonna 2016 3% ja siitä eteenpäin 3,5%. 

Työeläkeyhtiöiden sijoituksiin kohdistuu myös erillinen tuottovaade ja ilman sen 

täyttymistä yhtiöiden tulee subventoida vajaus omasta varallisuudestaan. Niin sanottu 

rahastoonsiirtovelvoite määrittää miten TyEl:n mukaista toimintaa vakuuttavan 

eläkelaitoksen, kuten työeläkeyhtiön tulee hyvittää rahastojaan (ETK 2019). 

Hietaniemen ja Ritolan (2007) mukaan rahastoonsiirtovelvoite koostuu kolmesta 

komponentista, jotka ovat kiinteä korko (3%), sekä täydennyskerroin ja 

osaketuottokerroin. Täydennyskerroin määräytyy työeläkelaitosten vakavaraisuuden 

perusteella, kun taas osaketuottokerroin määräytyy noteerattujen osakkeiden 

painotetun keskiarvon perusteella (Hietaniemi et al.). Vuonna 2017 tuottovaatimus oli 

nimellisesti 5,8 prosenttia (Fiva 2018). 

 

Muiden toimialojen tapaan myös työeläkealalla vallitsee kilpailua ja työeläkeyhtiöihin 

sovelletaan kilpailulainsäädäntöä. Kilpailun tavoite on parantaa palvelua ja sijoitusten 
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tuottoa, jotta kilpailun tuomat edut kohdistuvat vakuutuksen ottajiin ja vakuutettuihin 

(TELA). 

 

2.1.Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta  
 

Vakuutuslaitosten ja erityisesti työeläkevakuutusyhtiöiden merkitys on suuri Suomen 

pääomamarkkinoilla säästettävän varallisuuden kerääjinä, ja aktiivisina sijoittajina. 

(Pylkkönen 1996, 7). Vuonna 2009 eläkevarat olivat 70 % bruttokansantuotteesta ja 

vuonna 2017 luku oli kasvanut 90 %: iin. (ETK 2018a) Sankala, Reipas ja Kaliva (2018) 

tutkivat sijoitusriskien vaikutusta työntekijöiden eläkelajin rahoitukseen. Heidän 

mukaansa eläkevarojen merkityksen kasvaessa työeläkeyhtiöt ovat muuttaneet 

sijoitusstrategiaansa entistä tuottavampien sijoituskohteiden suuntaan; kyseisellä 

ajanjaksolla osake- ja hedge-sijoitusten osuus on kasvanut kolmanneksesta yli 

puoleen. Tuoton kasvaessa myös yhtiöiden kohtaama sijoitusriski on luonnollisesti 

kasvanut. Raportti tarkastelee viiden eri sijoituslajin tuottoa laskien niiden reaalituottoja 

aikasarjamallien avulla vuosille 2018-2085. Osakkeiden ja hedge-rahastojen tuotot 

ovat selvästi suurimmat, kun taas kiinteistöjen sekä rahamarkkinasijoitusten 

pienimmät. (Sankala et al. 2018, 14) Mikäli sijoituskohteiden reaalinen tuotto ei vastaa 

odotuksia, eläkeyhtiöt kompensoivat tämän eron tulevaisuudessa korkeammilla 

eläkemaksuilla (Pylkkönen 1996, 17).  

 

Jokaisella eläkeyhtiöllä on strategia ja toimintaperiaatteet sijoitustoiminnasta, joiden 

varaan sijoitukset perustuvat. Periaatteissa korostuvat pitkäjänteinen sijoittaminen, 

kattava riskienhallinta, ja eläkkeiden maksun turvaaminen. Sijoitusperiaatteista 

peilautuu yhtiöiden tarve sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti. (Elo 2018a; Ilmarinen 

2018; Varma 2019) Vuonna 2018 kolmen suurimman eläkeyhtiön sijoitusten jakaumat 

olivat keskimäärin: osakesijoitukset 41,6%, korkosijoitukset 34,9%, kiinteistösijoitukset 

11,5% ja muut sijoitukset 12,0%. Varmistaakseen riittävän likviditeetin yhtiöiden 

varallisuutta on myös talletuksissa, mutta heikon tuoton takia niiden määrä on 

vähäinen: esimerkiksi Ilmarisen varallisuudesta ainoastaan 0,15% oli talletuksissa 

vuonna 2018. (Elo 2018; Ilmarinen 2018; Varma 2018)  
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2.2 Pitkän aikavälin sijoitusstrategia 
  

Barton ja Wiseman (2014) tutkivat suurien instituutiosijoittajien sijoitusten 

aikahorisonttia. Vaikka institutionaalisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden, 

sijoitusportfolion aikajänne oli pitkällä aikavälillä, yksittäiset sijoituspäätökset 

perustuvat usein lyhyen aikavälin sijoitusperiodiin. Eläkeyhtiöiden tulee varmistaa, että 

sijoitusjohtajat ovat sitoutuneet pitkän aikavälin tavoitteisiin, eikä ainoastaan lyhyen 

aikavälin korkeampiin tuottoihin. (Barton, Wiseman 2014, 45-47) Kevan (vanha 

Kuntien eläkevakuutus) sijoitustoiminnan periaatteissa mainitaan lyhyen sekä 

keskipitkän ajan mahdollisten sijoitustappioiden hyväksyminen (Karhunen, Koskela, 

Lassila & Moilanen 2017, 3).  

 

Koivu, Pennanen ja Ranne (2005) tutkivat eläkeyhtiöiden sijoitusstrategioita varojen ja 

vastuullisuuden hallinnan (ALM) kautta. Kirjoittajien mukaan yhtiöt muokkaavat ja 

uudistavat sijoitusstrategioitaan joka vuosi, jotta ne vastaavat sen hetkistä 

markkinatilannetta, ja niiden keskiössä on vastuu tulevista eläkevaroista. Chernoff 

viittaa samaan tuoden ilmi, että työeläkerahastojen tulee sovittaa varat ja vastuut 

yhteen, eikä sijoitusstrategia voi perustua ainoastaan tuoton maksimointiin tehokkaan 

rintaman avulla (Chernoff 2003, 3).   

 

Vaikka sijoitusten aikahorisontti on erittäin pitkä, yhtiöt muokkaavat ja uudistavat 

sijoitusstrategioitaan joka vuosi, jotta ne vastaavat sen hetkistä markkinatilannetta ja 

niiden keskiössä on vastuu tulevista eläkevaroista. Eläkeyhtiöitä koskeva vastuu 

varojen riittävyydestä nousee toiseksi päätekijäksi tuottojen rinnalle. (Koivu et al. 2005, 

46-49) Eläkerahastojen vastuu sijoitetuista varoista perustuu tiettyyn, ennalta 

määriteltyyn tuotto-odotukseen kiinteistä sijoituksista ja sijoitusmahdollisuuksista, 

joihin matala korkotaso vaikuttaa (Antolin, Schich, Yermo 2011, 237). Antolin et al. 

(2011) ottivat selvää matalan korkotason vaikutuksista eläkerahastojen ja 

vakuutusyhtiöiden sijoituksiin. Heidän mukaansa pysyvä matalien korkojen markkina 

vaikuttaa erityisesti eläkeyhtiöiden pitkän ja lyhyen aikavälin sijoituksiin, varoihin sekä 

tuottoihin. Tämä muuttaa sijoittajien strategiaa korkeamman riskin ja duraation 

sijoituskohteisiin. Korkeamman riskin sijoituskohteiden lisääminen ei välttämättä 

ilmene lyhyen aikavälin välittömissä tappioissa, mutta riskisimpien sijoitusten  

keskinäinen korrelaatio saattaa vaarantaa sijoitukset pidemmällä tarkastelujaksolla 
(Masson 2013, 1). 



9 
 

3. MATALA KORKOTASO  
 
Matalan korkotason vaikutuksia sijoituksiin, etenkin osakkeisiin on tutkittu laajasti 

tieteellisessä kirjallisuudessa. Negatiivisesta korkotasosta on tullut uusi normi, joka 

saattaa vallita markkinoilla pitkälle tulevaisuuteen (Ansgar 2013, 96). Tutkimusten 

mukaan heikon taloudellisen kasvun ja tuotto-odotuksien myötä korot ovat laskeneet 

2000-luvun alusta lähtien. Keskuspankit ovat pitäneet lyhyet korot lähes nollassa 

tukeakseen talouskasvua löysällä rahapolitiikalla johtaen myös pitkien korkojen 

asettumisen historiallisen alas (Bikker, Vervliet 2017).  

 

Historiallisesti negatiiviset korot ovat olleet erittäin harvinainen ilmiö ja niiden 

ilmentyminen finanssikriisien ulkopuolella on ennennäkemätöntä (Arteteta, Kose, 

Stocker & Taskin 2016). Ferreran, Hernandon ja Marconin (2018) mukaan tilastollisesti 

reaalinen korkotaso on laskenut 1980-luvulta asti kehittyneissä talouksissa, lukuun 

ottamatta vuosia 2007-2008. Myös Rachel ja Smith (2017) huomauttavat, että 

negatiivinen kasvutrendi korkomarkkinoilla on esiintynyt vuosikymmeniä ennen 

finanssikriisiä. He tulkitsivat säästämisen, investointien sekä globaalin talouskasvun 

vaikutuksia pitkän aikavälin riskittömän koron laskuun. Tulosten mukaan nämä tekijät 

ovat vaikuttaneet merkittävästi korkojen laskuun 1980-luvulta lähtien. (Rachel et al. 

2017, 39) Toisaalta Bikkerin ja Vervlietin (2017) mukaan heikon taloudellisen kasvun 

ja tuotto-odotuksien myötä korot ovat laskeneet vasta 2000-luvun alusta lähtien.  

 

Myös Summer (2014) näkee yhteyden investointien ja säästämisasteen vaikutuksista 

korkotason laskuun. Hänen mukaansa finanssikriisin tuoman epävarmuuden myötä 

kehittyneiden maiden taloudet ovat kohdanneet investointien laskua yhdistettynä 

korkeaan säästämisasteeseen ja matalan riskin korkosijoitusten vähenemiseen, joilla 

on yhteys reaalikoron laskuun. Alhainen investointiaste ja korkea säästämisaste 

viittaavat tilanteeseen, jossa kansantaloudessa on käyttämättömiä resursseja, eikä 

kysyntä ole riittävällä tasolla. (Summer 2014).  Vuosien 2007-2008 finanssikriisistä asti 

eri keskuspankit ovat ottaneet käyttöön epätavallisia rahoituspoliittisia toimenpiteitä 

yksityisen kysynnän kasvattamiseksi ja inflaation vauhdittamiseksi, mutta toivottuja 

vaikutuksia ei ole kaikilta osin saavutettu markkinoilla. Talous ei ole kasvanut 

odotusten valossa tehottoman rahapolitiikan seurauksena, eikä alhaiset korot ole 
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vaikuttaneet toivotulla tavalla taloudellisiin suureisiin, kuten työllisyyteen. (Borio, 

Cambacorta 2017, 217)  

 

3.1 Keskuspankin vaikutus korkokantaan 
 

Arteta et al. (2016) mukaan äärimmäisen alhaisten korkojen taustalla on NIRP 

(negative interest rate policies), jolla tarkoitetaan keskuspankkien harjoittamaa 

negatiivisen korkotason politiikkaa, jonka tarkoitus on tarjota lisäelvytyksiä 

markkinoille. Tästä esimerkkinä on keskuspankin ohjauskoron lasku, jonka 

seurauksena 3 kk Euribor on ollut negatiivinen vuodesta 2015 ja 12 kk Euribor 

vuodesta 2016 alkaen (Putkuri, Savolainen 2016, 1). Wemmerin (2017) mukaan 50 % 

euroalueen valtionvelasta kaupattiin negatiivisella korolla ja 95 % lyhytaikaisesta (alle 

yhden vuoden maturiteetti) velasta oli negatiivisella korolla (Wemmer 2017, 33).  

Suomen joukkovelkakirjalainat noudattavat samaa kehityssuuntaa; Suomen Pankin 

tilaston mukaan Suomen valtion 5 vuoden joukkovelkakirjan tuotto oli -0,50 % ja 10 

vuoden -0,22 %. Vasta 30 vuoden joukkovelkakirjalainan tuotto oli positiivinen 0,19 % 

korolla (Suomen Pankki 2019b). Toisena keskuspankin korkotoimena Euroopassa on 

EKP:n tavoite pitää hintojen kehitys alhaisena, alle keskimääräisen inflaatiotason 

(Kiley, Roberts 2017, 317). 

 

EKP on linjannut, että äärimmäisen alhainen korkotaso on edellytys seuraavan 

talouskasvun syttymiselle, vaikka monet tutkijat ovat alkaneet kyseenalaistaa löysän 

rahapolitiikan tehokkuutta (Wemmer 2017, 34). Suomen Pankin (2019c) raportin 

mukaan korkojen alenemiseen vaikuttaa odotetun lyhyen koron aleneminen, sekä 

kysynnän kasvu turvasatamiin, kuten kultaan. Rehn (2019) toteaa, että inflaatio ei ole 

kehittynyt EKP:n toivomalle tasolle, joten keskuspankin neuvosto kevensi 

rahapolitiikkaa uudestaan syksyllä 2019.  

 

Keynes (2007) uskoo tekijöitä olevan useampia. Hänen mukaansa korkotason 

muutokset nojaavat psykologiaan, sosiaalisiin käytäntöihin ja 

likviditeettipreferenssiteoriaan keskuspankin toimien ohella. Matalan korkotason 

aiheuttajia voivat siis olla sijoittajien epäluottamus tulevaisuuteen ja talletusten määrä 

taloudessa. Hän kuitenkin muistuttaa, että kehittyneissä talouksissa keskuspankilla ja 
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sen toimilla on suurin vaikutus lyhyisiin korkoihin ja joukkovelkakirjalainojen nimellisiin 

korkoihin (Keynes 2007, Keynes 1930).   

 

Akram ja Li (2017) mallinsivat Keynesin tutkimuksen perusteella nykyistä alhaista 

korkokantaa ja päätyivät tulokseen, jonka mukaan pitkäaikaisiin korkoihin vaikuttaa 

eniten lyhytaikaisten korkojen kehitys ja päätekijänä korkotason laskussa on niin ikään 

keskuspankin toimet. Myös Bikker et al. (2017) näkevät, että keskuspankit ovat 

pitäneet lyhyet korot lähes nollassa tukeakseen talouskasvua löysällä rahapolitiikalla 

johtaen myös pitkien korkojen asettumisen historiallisen alas. Muun muassa 

Poghosyan (2014) ja Paccagini (2016) kuitenkin hylkäävät Keynesin ajatuksen 

keskuspankin vaikutuksesta korkotasoon. Heidän käyttämissä malleissa korkotason 

vaikuttajina nähdään pääosin julkisen talouden muuttujat.  

 

 

 

Kuva 2: Korkojen kehitys vuosittain (Statista) 

  

Kuvassa on esitetty Suomen ja Saksan 10 vuoden maturiteetin 

joukkovelkakirjalainojen sekä 12 kk Euriborin kehitystä vuosina 2007-2019. Kuvasta 

erottuu selvästi korkojen laskutrendi viimeisen 12 vuoden aikana. 10 vuoden 

joukkovelkakirjalainat ovat pysyneet nollan tuntumassa vuoden 2015 loppupuolelta 

alkaen, kuten myös 12 kuukauden Euribor.  
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3.2 Matalan korkotason vaikutukset osakemarkkinoihin  
 

Osakemarkkinoiden vaihteluihin vaikuttavat monet makrotaloudelliset tekijät, kuten 

BKT:n muutos, inflaatio, valuuttakurssimuutokset ja rahan tarjonta. Rahan tarjonnan 

muutos vaikuttaa korkotasoon, jonka seurauksia osakemarkkinoihin voidaan 

tarkastella vertaamalla keskuspankkien kevennetyn rahapolitiikan seurauksia 

osakeindeksien muutoksiin ja reaktioihin (Kvietkauskie et al. 2017)  

 

Kontonikas, MacDonald & Saggu (2013) analysoivat osakemarkkinoiden reaktioita 

korkojen muutoksiin USA:ssa. Tulosten mukaan koron, jolla pankit lainaavat toisilleen 

rahaa (Federal funds rare) alenemisella oli positiivinen yhteys osakemarkkinoiden 

välillä. Tutkimuksen mukaan 1 %:n lasku federal funds ratella nosti S&P 500 indeksiä 

4 %. Tämä indikoi, että sijoittajat suhtautuvat myönteisesti ohjauskoron laskuun 

osakemarkkinoilla ja, että koron nostaminen vaikuttaa kielteisesti indeksin 

kehitykseen. Taantumassa korkojen alentamisella on negatiivinen vaikutus 

osakemarkkinoihin (Kontonikas et al. 2012, 5).  

 

Kuten aiemmin mainittiin, rahoituskriisin jälkeen maiden keskuspankit ovat asettaneet 

korkotasot historiallisen alhaisiksi, joka on johtanut sijoittajien haluun ottaa enemmän 

riskiä, sillä perinteiset korkosijoituskohteet eivät tuota mitään. (Lian, Ma, Wang 2017) 

Voidaan ajatella, että riskinottohalukkuuden kasvamisen myötä ihmiset sijoittavat 

enemmän korkean riskin sijoituskohteisiin, esimerkiksi osakkeisiin ja hedge-

rahastoihin siirtäen varat pois matalan riskin sijoituksista, joiden tuotto on laskenut 

(Sankala et al. 2018, 15). Alhainen talletuskorko vaikuttaa siis positiivisesti osakkeiden 

kysyntään, joka luonnollisesti nostaa osakkeiden hintoja. Toisinpäin ajateltuna korkeat 

talletuskorot johtavat ihmisten haluun pitää varoja talletustileillä. (Bikker et al. 2017)  

 

Keskuspankkien korkotason muutosten vaikutusta osakeindekseihin on tutkittu 

laajasti, erityisesti USA:n keskuspankin ohjauskoron vaikutusta osakemarkkinoiden 

indeksiin. (Chulia, Martens & Dijk 2010). Samanlaisia vaikutussuhteita ohjauskoron 

muutoksen ja osakkeiden hinnanmuutosten välillä on nähtävissä Euroopassa.  
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3.3 Korkotason vaikutus osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen tuottoon  
 

Muiden taloudellisten muuttujien lisäksi, korkotasoa pidetään merkittävänä 

taloudellisena vaikuttajana osakkeiden hintoihin ja osakkeet korreloivat negatiivisesti 

korkotason kanssa (Alam & Uddin, 2009). Myös Maion (2014) mukaan korkotaso on 

tärkeä makrotaloudellisia tekijä, joka vaikuttaa osakemarkkinoihin. Flageollet et al. 

(2016) mainitsevat, että rahapolitiikan järjestelemät vaikuttavat monin eri keinoin 

osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen tuottoon korkotason ja inflaation muutoksilla.  

Taantumassa korkojen alentamisella on negatiivinen vaikutus osakemarkkinoihin 

(Kontonikas et al. 2012, 5).  

 

Kvietkauskienė et al. (2017) mukaan hintatason muutoksella ja rahan tarjonnalla on 

positiivinen kaksoisvaikutus osakkeiden tuottoihin yhtiöiden arvostuksen kasvamisen 

sekä yhtiöiden voittojen kasvamisen kautta, kun huomioidaan kurssien nousu ja 

osingot (Kvietkauskiené et al. 2017, 63). Myös Campbell, Chan ja Viceira (2003) 

osoittivat, että korkojen laskun myötä sijoittajien tulisi lisätä osakepainoa 

sijoitusportfoliossa. Oman pääoman tuottovaatimus lasketaan riskittömän koron ja 

riskipreemion summana. Alhaisen korkokannan seurauksena riskitön korko on 

laskenut, jonka seurauksena oman pääoman tuottovaatimus pienenee, mikäli muut 

tekijät pysyvät muuttumattomina. (Marsh, Dimson, Staunton 2013). 

 

Osakemarkkinoiden nousua matalassa korkotilanteessa voidaan selittää myös 

sijoittajien halusta siirtää varallisuutta muista sijoituskohteista osakkeisiin. Korot 

vaikuttavat yritysten tuleviin diskontattuihin kassavirtoihin ja alempi diskonttauskorko 

nostaa näitä kassavirtoja vaikuttaen positiivisesti yrityksen tulevaisuuden näkymiin. 

(Hajlee, Al Nasser, 303-304. 2017) Korkeamman tuoton sijoituskohteiden kysyntä siis 

siirtyy matalasti tuottavammista sijoituksista. Suuremmilla diskontatuilla kassavirroilla 

tulevaisuudessa on positiivinen vaikutus yhtiöiden arvostukseen ja tätä kautta 

osakkeiden hintoihin. (Knüpfer et al. 2014, 120)  

 

Valtion joukkovelkakirjalainamarkkinoilla on suuri vaikutus varojen allokoinnissa ja 

rikittömän koron kiintopisteen asettamisessa. Goyenkon, Subrahamnyamin ja Ukhovin 

vuoden 2011 tutkimuksen mukaan USA:n valtion joukkolainojen kaupankäynti oli 

viisinkertainen New Yorkin pörssin kaupankäyntiin verrattuna.  Keskuspankkien 
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ohjauskorkoa voidaan mitata myös 10 vuoden valtioiden joukkovelkakirjalainojen 

tuottoina. Keskuspankin alentaessa ohjauskorkoa, se ostaa valtion 

joukkovelkakirjalainoja, jonka seurauksena niiden kysyntä ja arvo nousevat. 

Joukkovelkalainojen arvon nousun seurauksena niiden efektiivinen korko laskee, 

jolloin joukkovelkakirjoista saatu tuotto laskee.  (Kvietkauskiené et al. 2017 62) Toisin 

sanoen joukkovelkakirjalainojen kysyntä vähenee sijoittajien keskuudessa, nostaen 

osakkeiden kysyntää, joka taas laskee joukkovelkakirjalainojen hintaa (Mishkin 2013, 

676). 

 

Joukkovelkakirjalainojen tuottoa voidaan mitata efektiivisen tuoton (yield to maturity) 

muodossa, joka vastaa sijoittajan saamaa vuotuista tuottoa joukkovelkakirjalainoista, 

jos se ostetaan nyt ja se pidetään koko laina-ajan, eikä sitä siis myydä jälkimarkkinoilla.  

(Knüpfer et al. 2014, 91). Joukkovelkakirjalainan tuotto koostuu riskittömän kohteen 

tuottovaatimuksesta ja kyseiseen joukkolainaan kytkeytyvästä riskipreemiosta. Valtion 

joukkovelkakirjalainan eli vähäriskisen lainan tuottovaatimukseen vaikuttaa lyhyen 

aikavälin markkinakorot ja inflaatio-odotukset. EKP:n ohjauskoron lasku ja matala 

korkotaso laskevat joukkolainojen tuotto-odotuksia, sekä efektiivistä tuottoa. 

(Pörssisäätiö 2018)  

 

Malkielin (1962) esitti korkotason muutoksen vaikutuksia joukkovelkakirjalainojen 

hintoihin viiden teoreeman avulla, joista etenkin kolme ensimmäistä selittää yhteyden 

korkokannan ja joukkovelkakirjalainan hinnan välillä: 1) Joukkovelkakirjalainan hinnan 

ja markkinoiden tuottovaatimuksen välillä on käänteinen riippuvuussuhde 2) Mitä 

pidempi joukkovelkakirjalainojen maturiteetti on, sitä herkemmin hinta muuttuu 

korkotason myötä 3) Mitä alhaisempi kuponkikorko, sitä herkempi 

joukkovelkakirjalainan hinta on korkotason muutoksille. (Malkiel 1962) (Niskanen et al. 

2014, 11). Näitä teoreemoja voidaan mallintaa seuraavalla kaaviolla:  

 

 

Jvk:n  
maturiteetti 

6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 

1 1038,27 € 1018,86 € 1000 € 981,67 € 963,84 € 
5 1170,60 € 1081,11 € 1000 € 926,4 € 859,53 € 
10 1297,55 € 1135,90 € 1000 € 885,3 € 788,12 € 
20 1462,30 € 1197,93 € 1000 € 849,54 € 733,37 € 
30 1553,51 € 1226,23 € 1000 € 838,39 € 719,22 € 

Jvk:n hinta eri markkinatuotoilla ja maturiteeteilla 
 

Kaavio 1: Joukkovelkakirjalainan hinta ja markkinatuotto (Jones 2007) 

 



15 
 

 

 
 
Kaaviossa on esitetty 10 %: n kuponkikorkoa tuottavavan joukkovelkakirjalainan arvon 

muutoksia markkinoiden tuoton ja maturiteetin muuttuessa. Kaaviosta erottuvat pitkän 

maturiteetin obligaation herkkyys tuottovaatimuksen kasvulle. Tämän seurauksena 

joukkovelkakirjalainan arvo laskee 14 prosentin markkinatuotolla 28 %. (Jones 2007, 

480) (MUUTETTU FONTTIEN VÄRIÄ JA POISTETTU LAUSE VIHREÄ FONTTI ….) 

 

3.3.1 Omaisuuserien arvonmääritys ja korkoriski  
 

Luonnollisesti sijoittajien päätöksiin ostaa tietyn yrityksen arvopapereita vaikuttaa 

heidän tämänhetkinen arvostuksensa yrityksen osakkeisiin. Kuten muissakin 

arvopapereissa, myös osakkeiden nykyarvo lasketaan tulevaisuuden kassavirtojen 

nykysummana.  Osakkeiden arvo voidaan määrittää eri malleilla, joissa huomioidaan 

tulevat kassavirrat ja tuottovaatimus. (Mishkin 2013, 186-188) Sijoittajan 

tuottovaatimus on arvonmääritysmallien keskiössä, sillä se määrittää 

diskonttauskoron, jolla osake arvostetaan tulevaisuudesta nykypäivään. 

Tuottovaatimus on riskittömän koron ja riskipreemion summa. (Puttonen et al. 2014, 

82).  

𝑃0 =  
𝐷1

(1 + 𝑟)
+  

𝑃1

(1 + 𝑟)
 

 

jossa 

𝑃0     osakkeen hinta hetkellä 0 

𝐷1     osingon määrä hetkellä 1  

𝑃1     osakkeen hinta hetkellä 1  

𝑟       oman pääoman tuottovaatimus  

 

 

Yhden periodin arvonmääritys, jossa yrityksen tämänhetkisen osakkeen arvo 

lasketaan lisäämällä osingon ja tulevan periodin osakkeen arvo diskontattuna 

tuottovaatimuksella.  (Mishkin 2013, 188) 

(1) 



16 
 

𝑃0 =  ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

∞

𝑡=1

+  
𝑃𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

jossa 

𝑃0     osakkeen hinta hetkellä 0 

𝐷𝑡     osingon määrä hetkellä t 

𝑃𝑛     osakkeen hinta tulevalla periodilla n  

𝑟       oman pääoman tuottovaatimus  

𝑡 aika  

𝑛      sijoitushorisontin viimeinen hetki  

 

 

Kaava 2. Osakkeen hinta voidaan myös laskea useamman periodin mallilla, jossa 

huomioon otetaan kaikki tulevat kassavirrat halutulta periodilta. On tärkeää huomata, 

että tuottovaatimuksen laskiessa osakkeiden nykyarvo kasvaa ja päinvastoin. 

Korkotason noustessa yhtiöiden arvo siis laskee (Knüpfer et al. 2014, 89) Osakkeiden 

arvo voidaan määrittää myös Gordonin kasvumallilla, jossa huomioidaan yhden 

periodin tuottovaatimuksen ja osingon lisäksi osingon kasvuvauhti, joka vähennetään 

tuottovaatimuksesta (Mishkin 2013, 189).  

 

Sijoittajat kohtaavat joukkovelkakirjalainamarkkinoilla useita riskejä, kuten luottoriskin, 

korkoriski, likviditeettiriskin ja inflaatioriskin. (Tuhkanen 2005, 305) Matalien korkojen 

seurauksena korkoriskin merkitys on kasvanut huomattavasti. Se viittaa 

korkomuutoksen aiheuttamaan epävarmuuteen, eli korkojen kasvuun, jonka myötä 

joukkovelkakirjalainan arvo laskee jälkimarkkinoilla. (Knuper et al. 2014, 90). Korkojen 

kasvun myötä joukkovelkakirjalainojen arvo laskee ja päinvastoin. Nikkisen mukaan 

korkoriskiä määritellään duraation avulla, joka on velkakirjan tuottamien kassavirtojen 

nykyarvojen painotettu keskiarvo (Nikkinen et al. 2001, 123). Korkojen nousu vaikuttaa 

erityisesti kiinteän kupongin joukkovelkakirjalainoihin, kuten valtioiden 

joukkovelkakirjalainoihin, jolloin niiden arvo laskee. Korkotason noustessa 

matalamman kuponkikoron joukkovelkakirjalainan arvo, kuten Suomen valtion 10 

vuoden joukkovelkakirja kokee suuremman arvonmenetyksen. (Office of Investor  

Education and Advocacy 2013, 2)  Korkotason lasku vaikuttaa sekä riskillisten että 

(2) 
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epäriskillisten omaisuuserien tuottovaatimukseen alentavasti (Andonov, Bauer, 

Cremers 2017, 2557).  

 

myös joukkovelkakirjalainojen arvo on kassavirtojen nykyarvon summa, joka saadaan 

diskonttaamalla kassavirrat nykyhetkeen (Nikkinen et al. 2001, 113). Kiinteäkorkoisen 

joukkovelkakirjalainan arvo voidaan esittää seuraavan arvonmääritysmallin 

muodossa:  

 

      𝑃0 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝐹𝑉

(1 + 𝑟)𝑇 

 

jossa 

𝑃0  osakkeen hinta hetkellä 0 

𝐶𝑡  kuponkikorko hetkellä t 

𝐹𝑉 velkakirjan nimellistuotto 

𝑟   korko 

𝑡 ajanjako  

𝑇 maturiteetti 

  

 

joukkovelkakirjalainan arvo on vuotuisten kuponkikorkojen diskontattu summa (Ct) 

lisättynä diskontattuun velkakirjalainan nimellistuottoon (FV). On tärkeää huomata, 

että kyseinen kaava sopii ainoastaan kiinteäkorkoisen velkakirjan arvonmääritykseen 

ja mikäli markkinahinta tunnetaan, odotettu tuotto voidaan määrittää lainan jäljellä 

olevalta maturiteetilta selvittämällä yllä olevasta yhtälöstä r. Myös tästä kaavasta 

nähdään diskonttauskoron negatiivisen vaikutuksen joukkovelkakirjalainan arvoon 

(Nikkinen et al. 2001, 113-115).   

 

3.4 Vaihtoehtoiset sijoituskohteet 

 
Hedge-rahastoja ja kiinteistöjä pidetään vaihtoehtoisina sijoituskohteina osakkeisiin ja 

joukkovelkakirjoihin nähden (Knüpfer et al. 2014, 120). Viime vuosikymmeninä 

(POISTETTU SANA VAIHTOEHTOISET) eläkerahastot ympäri maailmaa ovat selvästi 

(3) 
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lisänneet allokaatiotaan vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, jonka johdosta niistä on tullut 

merkittävä omaisuuserä osakkeiden ja kiinteätuottoisten arvopapereiden rinnalle 

(Platanakis, Sakkas, Sutcliffe 2019, 1-2). Esimerkiksi hedge-rahastojen 

sääntelemättömyyden ne ovat hyvinkin joustavia mahdollistaen esimerkiksi lyhyeksi 

myynnin, vipuvaikutukset sekä korkean sijoitusjakauman keskittymisen. (Ackermann, 

McEnally, Ravenscarft 1999, 835) Kiinteistösijoitukset tehostavat portfolion 

suoriutumista ja vähentävät kokonaisriskiä, joita muut omaisuuserät kohtaavat 

(Hsuan-Chi, Keng-Yu, Lu, Cheng-Huan 2005, 52). 
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4 PORTFOLION HALLINTA   
 

Tässä kappaleessa syvennytään sijoitusportfolion hallintaan ja allokaatioon niihin 

liittyvien teorioiden avulla. Teoriakatsauksen osassa perehdytään rahoituksen 

klassiseen Markowitzin portfolioteoriaan, jonka lisäksi tarkastellaan keskeistä 

allokointistrategiaa, ja VaRia, joka on portfoliohallintaan liittyvä riskimittari.  

 

Omaisuuserien allokaatiolla tarkoitetaan varojen jakamista eri kohteiden välillä 

(Knupfer et al. 2018, 237). Työeläkeyhtiöiden velvoite varmistaa sijoitusten riittävä 

tuotto, sekä varojen riittävyys edellyttää sijoitusten allokointia ja tehokasta portfolion 

hallintaa, joka saavutetaan parhaiten mahdollisimman monipuolisella omaisuuserien 

hajauttamisella laaja-alaisesti eri sijoituslajeihin ja maantieteellisesti eriäviin kohteisiin 

(ETK 2018). Alestalo et al. (2005) tutkimuksen mukaan Suomen eläkejärjestelmän 

varat ovat laajasti hajautettuja eri omaisuuslajien välillä. Eläkeyhtiöiden sijoitukset 

allokoidaan eri sijoitusluokkiin, joiden tehtävänä on pienentää riskitekijöitä, sekä 

helpottaa strategista suunnittelua. Eri sijoitusluokkien tuottojen riippumattomuus 

mahdollistaa kokonaistuottojakaumaan vaikuttamisen. (Hilli, Pennanen 2012, 64). 

 

Sijoittajat etsivät arvopapereiden tai omaisuuslajien parasta kombinaatiota, joka 

suojaa sijoituksia epävarmassa ympäristössä. Optimaalisen hajauttamisen 

löytämiseksi riskit tulee mallintaa, arvioida ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. 

(Meucci 2005) Tehokas hajauttaminen ei välttämättä toteudu arvopapereiden tai 

omaisuusluokkien lisäyksellä, sillä tuottoja sekä riskejä määräävät makrotaloudelliset 

tekijät, kuten korkotaso ja inflaatio (Karhunen et al. 2017, 7).  

 

4.1 Moderni portfolioteoria  
 

Omaisuuserien allokoinnin keskeisenä lähtökohtana pidetään modernia 

portfolioteoriaa, joka analysoi varianssin keskiarvoa (Meucci 2005). Modernin 

portfolioteorian kannalta allokointi kuvaa sijoittajien altistumista systemaattiselle riskille 

(Sharpe, Peng, Jerald, Dennis 2007). Harry Markowitz (1952) loi matemaattisen 

kehyksen portfolioille, jonka perusajatuksena on, ettei portfolion sijoituspäätökset 

muodostu yksittäisten sijoitusten mukaan, vaan huomioon tulee ottaa hinnan 

muutoksen vaikutukset kaikkiin sijoituskohteisiin samanaikaisesti (Markowitz 1952). 
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Malli käsittää ainoastaan yhden ajanjakson, jossa portfolion riskiä mitataan tuoton 

varianssina tai keskihajontana. Mallia pidetään yksinkertaisena, sillä yksittäisten 

omaisuuserien normaalisuuden takia, portfolion allokaatio-ongelma on sama kuin 

varianssin keskiarvon optimoinnin ongelma. Toisin sanoen optimaalinen portfolio 

saavutetaan optimoimalla varianssin keskiarvo. (Siu 2011, 2009) 

 

Viitekehys on ollut laajasti käytössä ja se on toiminut pohjana Sharpen (1964) Capital 

Asset Pricing- mallille (Mangram 2013). Portfolion sijoituskohteiden valinnassa tulee 

huomioida niiden yhteisvaikutukset, ja sijoitusten välisen tuottojen korrelaation tulee 

olla mahdollisimman pientä. (Vaclavik, Jablonsky 2012) Sijoituskohteiden korrelaation 

huomioimisen ansiosta portfolion riski on pienempi kuin saman tuottotason 

portfoliossa, jossa sijoituskohteiden yhteisvaihtelua ei ole huomioitu (Elton, Gruber 

1997, 1745).  

 

Moderni portfolioteoria kehitettiin analysoimaan portfolioita, joissa sijoittaja valitsee 

sijoituskohteita, jotka maksimoivat tuoton annetulla riskillä tai päinvastoin, minimoi 

riskin annetulla tuotolla. Kokonaisriskiä voidaan vähentää sijoittamalla toisiaan 

täydentäviin sijoituskohteisiin, joiden tuottojen korrelaatio on mahdollisimman 

alhainen, eli negatiivinen tai ainoastaan hieman positiivinen. Viitekehys ilmentää, 

miten sijoittajan tulee optimaalisesti jakaa varallisuus eri kohteisiin saavuttaakseen 

haluttu riski- tai tuottotaso. (Markowitz 1952)  

 

4.1.1 Tehokas rintama 
 

Portfolioteorian keskeisimpiä käsitteitä on tehokas rintama (Efficient frontier), joka 

kuvaa omaisuuserien parasta mahdollista kombinaatiota sijoitussalkussa mallintaen 

tuoton ja riskin välistä suhdetta. Portfoliot, jotka sijaitsevat tehokkaalla rintamalla 

edustavat parasta mahdollista tuoton ja riskin yhdistelmää, joita rationaaliset sijoittajat 

valitsevat portfolioonsa. (McClure, 2010; Efficient Frontier 2010; Mangram 2013) 

Tehokkaan rintaman mukaan arvopapereiden keskinäisillä suhteilla on suuri merkitys, 

sillä mitä enemmän arvopaperien hinnat liikkuvat eri suuntiin, sitä pienempi riski on 

portfolion sisällä (Mangram 2013, 66).  Frantzin ja Paynen (2009) mukaan 

omaisuuserien kasvattaminen portfoliossa lisää merkittävästi sen tehokasta rintamaa 

vähentäen sijoittajan kohtamaa riskiä.  
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Tehokkaan rintaman sisällä sijoittajat sietävät suurta riskiä suhteessa portfolion 

nykyisiin tuottoihin, joten he voivat lisätä odotettua tuottoa lisäämättä portfolioon 

kohdistuvaa riskiä (Markowitz 1952).  

 

 

 

Kuva 3: Tehokas rintama (Campell, Viceira 2002)  

 

Keskivarianssia koskeva diagrammi esittää, kuinka omaisuuseriä tulee valita, mikäli 

sijoittaja huomioi ainoastaan sijoitusten odotusarvon ja varianssin tai vastaavasti 

odotusarvon ja keskihajonnan. Pystyakselin E(r) kuvaa odotusarvoa eli odotettuja 

tuottoja ja vaaka-akselin σ riskiä, jota kuvaa keskihajonta. Sijoittaja valitsee 

portfolioonsa preferenssien mukaisesti sijoituskohteita, joiden tuotto ja riski 

vaihtelevat. (Campbell et al. 2002, 2). Kuvassa eri sijoituskohteiden riski ja tuotto 

kulkevat samansuuntaisesti ja mitä ylemmäs omaisuuserä sijoittuu tuottoakselilla, sitä 

suurempi on sen kohtaama riski. Suora viiva edustaa tehokasta rintamaa, joka esittää 

suurinta odotusarvoa annetulla keskihajonnalla. Sijoittamalla riskittömään käteiseen, 

jonka volatiliteetti on nolla, sijoittava taho voi parantaa riskin ja tuoton välistä suhdetta 

tehokkaalla rintamalla.  (Campbell et al. 2002, 2)  

 

4.2 Value at Risk  
 

1980-luvun lopulla J.P. Morgan käytti ensimmäisenä rahoitusyhtiönä VaR:ia 

mitatakseen vaihdettujen portfolioiden kohtaamaa riskiä (J.P. Morgan 1994).  VaR eli 

Value at Risk on tilastollinen menetelmä, joka kuvaa sijoituskohteen, kuten portfolion 

arvon eli tappion tai voiton todennäköisyyden (Olson, Dash Wu 2017, 75). Se on yksi 

käytetyimmistä riskinhallinnan malleista, joka kertoo suurimman mahdollisen tappion 
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annetulla todennäköisyydellä, aikahorisontilla ja luottamusvälillä. Mikäli luottamusväli 

on esimerkiksi 95 prosenttia, VaR mittaa suurimmat mahdolliset tappiot, jotka 

kohdistuvat 5 %: iin kokonaishavainnosta (Jorion 1997, 23-34). VaRin laskemiseen 

voidaan käyttää kolmea eri laskentamenetelmää, jotka ovat parametrinen laskenta, 

Monte Carlon simulaatio sekä historiallinen simulaatio. Näitä kutsutaan myös 

standardimenetelmiksi. (Borak, Härdle, Lopez-Cabrera 2013, 177) Jorionin (2001) 

mukaan Monte Carlon analyysi on tehokkain Value at Riskin laskentamuoto sen 

laajuuden, mukautuvaisuuden ja tarkkuuden takia. Kuten Jin ja Zhang (2006) 

mainitsevat, suosionsa takia VaR:in laskentaan on kehitetty useita eri malleja, joiden 

laskentatarkkuudesta on käyty kiivasta keskustelua.  

 

Parametrista laskentaa kutsutaan myös delta-gamma approksimaatioksi, joka on 

yksinkertaisin laskentasimulaatio.  Delta-gamma approksimaation etu on nopea sekä 

yksinkertainen laskenta, mutta se ei huomioi portfolion epälineaarisuutta 

omaisuuserien ja riskifaktoreiden välillä tehden simulaatiosta epätarkan tietyille 

portfolioille. (Jin et. Al. 2006, 926) Monte Carloa pidetään taas hyvänä vaihtoehtona 

epälineaaristen portfolioiden VaRin laskemisessa, mutta haittapuolena on raskas ja 

ajallisesti pitkä laskenta, mikä merkitsee portfolion uudelleenarvostusta jokaisessa 

skenaariossa. Historiallisen simulaation haittapuolena voidaan mainita irrelevantti 

historiatieto nykyhetkeen, sekä hankala tulosten varmistaminen korkealla 

luottamusvälillä (99%). (Borak et al. 2013, 178-179) 

 

VaR aggregoi kaikki portfolion tai omaisuusluokan kohtaamat riskit luvuksi, jota 

portfolion haltija hyödyntää raporteissa ja vertailuissa (Linsmeier, Pearson 2000, 48). 

Pitää muistaa, että VaR mittaa potentiaalisia riskejä normaalissa markkinatilanteessa, 

eikä lähihistorialliseen dataan perustuvat mittausmenetelmät huomioi markkinoiden 

ääriliikehdintää. Mikäli markkinoilla esiintyy suurta liikehdintää, voi portfolio kohdata 

suuria tappioita. (Jorion 2001, 231). Tämän takia useat yritykset käyttävät 

stressitestejä VaRin rinnalla, joiden tarkoitus on selvittää portfolion suoriutuminen 10-

20 vuoden aikahorisontilla, kun markkinoiden liikehdintä on äärimmäisen voimakasta 

(Hull 2018, 535). 
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4.3 Varojen strateginen allokointi (SAA) 
 

Strategisella varojen allokoinnilla eli SAA:lla (Strategic Asset Allocation) viitataan 

omaisuuserien pitkäjänteiseen sijoittamiseen, joka perustuu eri omaisuuserien 

väliseen korrelaatioon, sekä niiden pitkän aikavälin riskiin ja tuottoon (Lumholdt 2018, 

8). SAA on luonteeltaan staattista sekä pitkäjänteistä ja se tulee uudelleen tarkistaa 

tietyin väliajoin: usein vuoden välein (Lumholdt 2018). Lumholdt (2018) muistuttaa, että 

muutoksia sijoituksiin tulee tehdä ainoastaan, mikäli pitkän aikavälin odotukset ovat 

muuttuneet merkittävästi. Stuxin (1995) mukaan työeläkeyhtiöiden 

sijoitusvarallisuuden hallinnan ensimmäinen askel on päättää, mihin omaisuuserään 

varallisuus sijoitetaan. Tätä kutsutaan strategiseksi omaisuuserien hallinnaksi ja se on 

tärkein osa varallisuuden hallinnasta, sillä se määrittää suurelta osin portfolion 

tuottotavoitteen.  

 

Pitkäjänteisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden sijoitusportfolion riski poikkeaa lyhyen 

aikavälin sijoittajien kohtaamasta riskistä. Pitkän aikavälin sijoittajat valitsevat 

portfolioonsa enemmän osakkeita sekä inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjoja näiden 

alemman riskin takia ja samalla painottaen vähemmän talletuksia ja muita lyhyitä 

rahamarkkinainstrumentteja verrattuna lyhyen aikavälin sijoittajiin. (Campbell, Viceira 

2002) 

 

SAA on passiivista varojen allokointia, jossa omaisuuslajien erille, kuten small-cap 

osakkeille tai keskipitkille joukkolainoille annetaan prosentuaalinen kehys, jonka sisällä 

omaisuuslajin paino on portfoliosta. Esimerkiksi suurien yritysten osakkeiden 

portfoliopaino voi olla 35%, jossa on +/- 15% vaihteluväli.  (Lumholdt 2018, 8-10) 

Strateginen varojen allokointi on yhteensopiva osta ja pidä -sijoitusstrategian kanssa, 

jossa portfolioon ei tehdä muutoksia sen hankkimisen jälkeen (Fabozzi, Markowitz 

2011). Osta ja pidä -strategia edustaa passiivista portfoliohallintaa, jossa tavoitellaan 

sijoituspääoman säilyttämistä (John 2009, 123-128). Tyypillisesti eläkerahastojen 

portfoliojohtajat määrittävät pitkän aikavälin strategisen allokaation vertailukohdan, 

jota korjataan tietyin väliajoin takaisin lähtökohtaan. Korjaaminen voi olla passiivista, 

jolloin strategisen allokoinnin portfolion saavuttaessa tietyn pisteen, se 

tasapainotetaan takaisin poikkeamasta. (Lewis, Okunev, White 2007, 100) 
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5. TYÖELÄKEYHTIÖIDEN SIJOITUSTEN MUUTOS VUOSINA 2013-
2018  
 
 

Kandidaatin työn tutkimus suoritettiin haastatteluna. Haastattelu suoritettiin 

puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jossa kaikille haastateltaville esitettiin samat 

kysymykset samassa järjestyksessä. Haastateltavat saivat vastata vapaasti 

kysymyksiin, eikä haastattelussa ollut vastausvaihtoehtoja. Haastattelu suoritettiin 

sähköposti- ja puhelinhaastatteluina, eikä siinä käytetty lomakkeita, kuten 

strukturoidussa haastattelussa. (Kauppinen, Puusniekka 2006)  

 

Haastattelukysymyksiä oli yhteensä kymmenen ja niiden tarkoitus oli selvittää 

eläkeyhtiöiden sijoitusten muutoksia matalan korkotason seurauksena. Kysymykset 

käsittelivät eri teemoja liittyen matalan korkotason vaikutuksesta 1) sijoituksiin 

yleisesti, 2) työeläkeyhtiöiden sijoitusallokaatioon ja -strategiaan, sekä 3) 

vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Tulosten analysoimisen perustana käytetään tässä 

työssä esitettyä teoriaa, jonka tarkoitus on tukea tutkimusongelmaa ja alakysymyksiä. 

Haastattelukysymysten vastaukset toimivat tutkimuksen aineistona ja niiden tarkoitus 

on vastata tutkimusongelmaan korkojen vaikutuksesta työeläkeyhtiöiden sijoituksiin.  

  

Haastatteluiden lisäksi tässä kappaleessa analysoidaan työeläkeyhtiöiden sijoitusten 

nimellistä tuottoa ja allokaatiomuutoksia tarkasteluajanjaksolta perustuen TELA:n 

raportteihin ja yhtiöiden tilinpäätöksiin. Kuten aiemmin on mainittu, yhtiökohtaisen 

tiedon julkaiseminen tutkielmassa on kiellettyä, joten haastattelukysymysten 

vastauksia käsitellään yleisluonteisesti ilman, että niitä voidaan yhdistää mihinkään 

työeläkeyhtiöön tai yksittäiseen henkilöön. Haastattelun vastaajiin viitataan 

anonyymisti muodossa: ”henkilö A”, ”henkilö B” ja ”henkilö C”. Kahdessa 

ensimmäisessä kappaleessa sijoitusten allokaatiomuutoksia käsitellään rinnakkain 

sijoitusstrategian ja sijoitusten muutosten kanssa.  

 

5.1 Matalan korkotason vaikutukset työeläkeyhtiöiden sijoituksiin   
 

Haastatteluiden perusteella korkotason alentumisella ja tulevilla korkoennusteilla on 

ollut vaikutusta työeläkeyhtiöiden korkosijoituksiin, kuten joukkovelkakirjalainoihin. 

Omaisuuserien tuotto-odotusten laskeminen nähtiin tärkeimpänä seurauksena 
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matalasta korkotasosta. Sijoitukset heikomman luottoluokituksen yrityslainoihin valtion 

joukkolainojen sijasta on yksi merkittävä seuraus korkojen alentumisesta. 

Haastateltavat kuitenkin kertoivat, että korkotason lisäksi on useita muita tekijöitä, 

jotka vaikuttavat korkosijoitusten jakaumaan, esimerkiksi yleinen talouden kehitys. 

Henkilö B mainitsee vakavaraisuuden parantumisen toisena tekijänä matalan 

korkotason lisäksi korkosijoitusten vähenemiseen sijoitusallokoinnissa. Korkotason 

kehityksellä on vaikutus sijoitusten tuotto-odotuksiin, jotka ovat luonnollisesti 

osavaikuttajana korkosijoitusten jakaumaan yhtiöiden sijoitusportfoliossa. Ilmasen 

(2011) mukaan makrotaloudelliset tekijät, kuten korkotaso vaikuttaa kaikkien 

omaisuusluokkien tuotto-odotuksiin, ei ainoastaan tiettyihin. Matalan korkotason takia 

työeläkeyhtiöiden korkosijoitukset ovat herkempiä arvonmuutoksille. Viitaten Malkielin 

(1962) kolmanteen teoreemaan, minkä mukaan alhaisempi kuponkikorko herkistää 

joukkovelkakirjalainojen hinnat korkotason muutoksille.  

 

Henkilö A mainitsee korkotason kehityksen vaikuttavan sijoitusten allokaation 

työeläkeyhtiössä. Myös hän mainitsee alenevien tuotto-odotusten vaikuttavan korko- 

ja osakesijoituksiin. Hänkin mainitsee lukuisien tekijöiden merkitsevyyden, eikä pidä 

korkotasoa ainoana selittävänä tekijänä sijoitusallokaation muutoksiin.  Myös henkilö 

C kertoo korkojen kehityksen olevan ainoastaan yksi vaikuttava tekijä monien joukossa 

korkosijoitusten osuuksien muutosten kannalta. Varman raportin mukaan yhtiön 

sijoitussuunnitelmiin vaikuttavat tuotto-odotusten lisäksi muun muassa sijoitusten 

perusallokaatio sekä hajautustavoitteet (Varma 2017).  

 

Matalan korkotason takia institutionaalisten sijoittajien on tärkeää tehdä stressitestejä 

korkoriskin vaikutuksista sijoituksiin (Abdymomunov, Gerlach 2014). Kuten Jorion 

(2004) mainitsee, yhtiöiden tulee VaR:in rinnalla hyödyntää stressitestejä, joiden avulla 

voidaan selvittää portfolion suoriutuminen tietyssä markkinatilanteessa, esimerkiksi 

korkojen nousun seurauksena. Stressitestien tehokkuus määräytyy käytetyn 

tuottokäyrän mukaan, jonka avulla institutionaaliset sijoittajat voivat kokeilla 

mahdollisia tulemia tuottokäyrää muuttamalla (Abdymomunov et al. 2014).  

 

Henkilö B mainitsee vakavaraisuushallinnan vaikuttavan korkoallokaatioon 

työeläkeyhtiössä. Alentunut korkotaso on asettanut haasteita tuottotavoitteiden 

saavuttamiseksi ja sitä kautta vakavaraisuuden ylläpitämiseksi, joten korkotaso 
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vaikuttaa välillisesti vakavaraisuuden kautta sijoituksiin. Finanssivalvonnan mukaan 

vakavaraisuuden hallinnan taustalla on vakavaraisuussääntely: 

”Vakavaraisuussääntelyn perustana on, että valvottavan omien varojen määrä, laatu 

ja kohdentuminen riittävät jatkuvasti kattamaan valvottavaan kohdistuvat olennaiset 

riskit. Pääomalla ei voi kuitenkaan korvata puutteita riskinkantokyvyn laadullisissa 

tekijöissä.” (Fiva 2007) Työeläkeyhtiöiden tulee siis huomioida riittävä 

vakavaraisuusaste myös korkosijoitusten kannalta, vaikka niiden tuotto ei olisi 

tavoitellulla tasolla. TELA:n mukaan vakavaraisuussäännökset asettavat rajaehtoja 

eläkevarojen sijoittamiselle, kuten tavoiteltaville tuotoille sekä sallituille riskitasoille 

(TELA 2016). 

 

Osakkeiden käypien arvojen myönteisen kehityksen vuoksi työeläkeyhtiöiden 

korkosijoitukset ovat vähentyneet ja varoja on osittain allokoitu osakesijoituksiin.   

 

Modernin portfolioteorian mukaan sijoittajat valitsevat portfolioonsa sijoituskohteita, 

jotka maksimoivat tuoton annetulla riskillä (Markowitz 1952). Tätä tukee myös 

työeläkeyhtiöitä koskeva laki sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti. Tämä on 

kuitenkin osittain ristiriidassa portfolioteorian kanssa, jossa tuoton kasvaessa myös 

riski luontaisesti nousee. Tämän valossa työeläkeyhtiöiden tulee sopeuttaa sijoitukset 

optimaalisen riskin ja tuoton saavuttamiseksi. Ilmarisen vuosikertomuksessa 

mainitaan sijoitustoiminnan tärkeiksi tekijöiksi vakavaraisuuden turvaaminen, laaja-

alainen hajauttaminen ja vahva riskienhallinta (Ilmarinen 2018). Työeläkeyhtiöt eivät 

siis pyri ainoastaan maksimoimaan tuottoa annetulla riskillä, vaan huomioon otetaan 

lukuiset muut tekijät. Chernoffin (2003) mukaan työeläkeyhtiöt eivät voi ainoastaan 

maksimoida portfolion tuottoa tehokkaan rintaman avulla, vaan huomio tulee kiinnittyä 

tämän lisäksi myös varojen ja eläkevastuiden yhteensovittamiseen.  

 

Pörssisäätiön (2018) mukaan EKP:n ohjauskoron lasku pienentää 

joukkovelkakirjalainojen efektiivistä tuottoa, sekä tuotto-odotuksia, joka tekee niistä 

vähemmän houkuttelevia sijoituskohteita. Empiiristen havaintojen mukaan 

rahapolitiikka vaikuttaa tulevaisuuden korko-odotuksiin, jotka vaikuttavat 

omaisuuserien hintoihin ja tätä kautta sijoittajien allokointipäätöksiin (Bubeck et al. 

2018).  Charmelsin, Kaulan ja Philipsin (2013) mukaan suuret rahastosijoittajat (asset 

fund investor) muuttivat allokaatiotaan osakerahastoista korkorahastoihin 
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epäsuotuisien talousnäkymien seurauksena, kun taas suotuisilla näkymillä oli 

päinvastainen vaikutus.  

 

5.2 Matalan korkotason vaikutus työeläkeyhtiöiden sijoitusstrategiaan  
 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että korkotason alentumisella on ollut 

vaikutuksia yhtiöiden sijoitusstrategiaan. Tässäkin haastateltavat muistuttivat useiden 

tekijöiden vaikutuksia tulevaisuuden näkymiin, mutta korkokanta nähtiin yhtenä niistä. 

Henkilö B mainitsi oleelliseksi vaikuttajaksi niin sanotun hunt for yield:in, jolla 

tarkoitetaan tuottojen etsintää/metsästämistä. Kuten Hoevenaars et al. (2011) 

toteavat, korkeamman tuotto-odotusten sijoituskohteilla on suurempi paino 

sijoitusportfoliossa. Henkilö A:n vastaukset puolsivat tätä ja hän kertoi korkojen 

alenemisen vaikutukset tuotto-odotuksiin, millä on merkitystä sijoitusstrategiaan. 

Henkilö B:n mukaan hunt for yield on seurausta matalasta korkotasosta, joten 

institutionaaliset sijoittajat etsivät sijoituksia esimerkiksi lisäämällä luottoriskisiä 

sijoituskohteita, joiden tuotto-odotus on huomattavasti suurempi, kuin esimerkiksi 

Suomen valtion joukkovelkakirjalainoilla.  

 

Beathin ja Flynnin (2017) mukaan USA:n etuusperäiset eläkerahastot ovat allokoineet 

varojaan enemmissä määrin pitkän aikavälin joukkovelkakirjalainoihin, lisätäkseen 

tuottoja osto- ja myyntihinnan erotuksella (term spread). Tuottojen kasvattaminen 

tässä omaisuuserässä on kuitenkin rajallista, mikä on lisännyt allokaatiota 

vaihtoehtoisten sijoituskohteiden, kuten kiinteistöiden, hedge-rahastojen ja muiden 

korkean luottoriskin kohteisiin (Kräussl 2017, 229). Elon vuosikertomuksesta selviää, 

että yhtiö on vuoden 2018 aikana nostanut hedge-rahastosalkun riskitasoa. Toisaalta 

yhtiö aloitti samana tilikautena riskitasojen laskemisen ”myymällä erityisesti kehittyvien 

maiden sijoituksia ja pienentämällä osakepainoa ennen kesää.”. (Elo 2018b) Tämä 

kertoo tiettyjen sijoitusten uudelleenallokoimisesta riskittömimpiin sijoituskohteisiin ja 

saattaa viestiä tulevaisuuden näkymien heikkenemisestä.  

 

Henkilö B: ” Mikäli korkojen nousu olisi merkittävää, työeläkeyhtiö allokoi varoja 

takaisin korkosijoituksiin. Suurempi tekijä on koron taustalla olevat tekijät, kuten vahva 

talouskasvu ja se, mitä ympäristölle tapahtuu korkojen nousun seurauksena. Suurena 

tekijänä nähdään myös vaikutukset riskimarkkinoihin”.  Ainoastaan korkokäyrä tai 
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riskitön korko ja niiden kehitys ei ole siis ainoa tekijä, mikä on vaikuttanut ja tulee 

vaikuttamaan työeläkeyhtiöiden sijoituksiin. Taustalla on myös lukuisia 

makrotaloudellisia tekijöitä, jotka omalta osaltaan lisäävät epävarmuutta markkinoille 

ja paineistaa työeläkeyhtiöt uudelleenallokoimaan varallisuuttaan. Etuusperäiset 

eläkerahastot laskevat eläkevastuita diskonttaamalla rahavirrat pitkän aikavälin 

korkokannalla (Antolin 2011, 239). Tämä tarkoittaa, että mikäli korot nousevat 

nykyisestä, myös diskonttauskorko nousee, joka laskee tulevaisuuden kassavirtojen 

nykyarvoa, sekä sijoitusten arvoa.  

 

Kevan sijoitusraportissa ilmenee alhaisen tuoton ja riskin tason johtavan mahdollisesti 

tulevaisuudessa vaadittavan tuotto- ja riskitason nousuun. Tämä voi johtaa 

perusteettomaan lyhyen aikavälin riskiin. (Keva 2017) Voidaan ajatella, että tämä on 

yksi merkittävä yhtäläisyys matalan korkotason ja työeläkeyhtiöiden sijoitusstrategian 

välillä. Barton et al. (2017) mainitsevat, että institutionaalisten sijoittajien strategia on 

pitkäjänteistä, joten työeläkeyhtiöt huomioivat pitkän aikavälin tuotto- ja riskikäyrät 

strategisessa näkökulmassa.   

 

Työeläkeyhtiöiden velvoitteet tulevien eläkkeiden maksamisesta ja suuri 

yhteiskunnallinen vastuu suomalaisen sosiaaliturvan ylläpitämisessä nostavat 

riskienhallinnan olennaiseksi osaksi sijoitusstrategiaa. Ilmarisen (2018) 

riskienhallintaraportissa strategisesti merkittäviä riskejä ovat sijoitusriskit, jotka 

jakautuvat markkina-, luotto- ja maksuvalmiusriskeihin. Korkoriski, eli korkotason 

muutosten vaikutukset korkosijoituksiin kuuluu markkinariskeihin (Elo 2018, Ilmarinen 

2018). Myös Varman (2018) ja Veritaksen (2018)  vuosikertomuksissa korkoriski 

mainitaan yhtenä markkinariskitekijänä, joka vaikuttaa sijoitusten riskienhallintaan. 

Kuten aiemmin on mainittu, matala korkotaso altistaa työeläkeyhtiöt korkoriskille, joka 

vaikuttaa yhtiöiden riskienhallintaan ja näin sijoitusstrategiaan.  

 

5.3 Matalan korkotason vaikutus kiinteistöihin ja hedgerahastoihin 
 

Haastatteluiden mukaan matalalla korkotasolla on ollut vaikutuksia kiinteistö- ja hedge-

rahastosijoituksiin. Haastateltavien mukaan varojen allokointi vaihtoehtoisiin 

sijoituskohteisiin, kuten hedge-rahastoihin ja kiinteistöihin on kasvanut jonkin verran. 

Vastanneet eivät kuitenkaan mainitse näiden sijoituskohteiden allokoinnin muuttuneen 
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suuresti alhaisen korkotason seurauksena. Vertailtaessa Elon, Ilmarisen ja Varman 

tilinpäätöksiä vuosilta 2013-2018 huomataan, että allokointi suoriin kiinteistösijoituksiin 

ja hedge-rahastoihin on lisääntynyt, mutta ei merkittävästi. Korkoriskiltä suojaudutaan 

johdannaisilla, joiden määrä on saattanut lisääntyä matalan korkotason seurauksena 

yhtiöissä (Elo 2018, Varma 2018). 

Henkilön A mukaan korkotason alentumisella on ollut vaikutuksia epälikvidien 

sijoituskohteiden, kuten kiinteistöjen allokointiin. Myös henkilöt B ja C kertovat, että 

kiinteistöjen houkuttelevuus on kasvanut sijoitusportfolioissa. Tämä voidaan myös 

nähdä tarkastelemalla työeläkeyhtiöiden tilinpäätöksiä vuosilta 2013-2018, jolloin 

suorien kiinteistösijoitusten kasvu on ollut noin 

 

5.4 Työeläkeyhtiöiden sijoitusten keskeisiä muutoksia tarkasteluajanjaksona 
 

Haastatteluiden lisäksi tutkimuksessa analysoidaan työeläkeyhtiöiden sijoituksen 

muutoksia vuosina 2013-2018 perustuen ensisijaisesti yhtiöiden tilinpäätöksiin. Viiden 

vuoden tarkasteluajankohta on tarpeeksi laaja, antaen käsityksen matalan korkotason 

vaikutuksista yhtiöiden sijoituksiin. Kuten haastatteluista ilmenee, myös muilla tekijöillä 

on ollut vaikutusta allokaatiomuutoksiin, eikä näiden tarkkaa vaikutusta sijoitusten 

muutoksiin ole mahdollista selvittää.  

Työeläkeyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus oli vuonna 2018 lopussa 193,4 

miljardia euroa, joka oli 29,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 lopussa, jolloin 

varallisuus oli 149.6 miljardia. (TELA 2018; TELA 2012) Keskimääräiseksi 

tuottoprosentiksi saadaan 4,88 prosenttia.  
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Kuva 4: Työeläkeyhtiöiden sijoitusten kehitys 2013-2018 

(Tilastokeskus 2019; Tela 2019)  
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Kuvassa on esitetty yksityisten työeläkeyhtiöiden sijoitusten ei-pääomapainotettuja 

tuottoprosentteja tarkasteluajankohtana. Nimelliset tuottoprosentit ovat laskeneet 

vuosittain, lukuun ottamatta vuotta 2017, jolloin nimellinen tuotto ylsi lähes vuoden 

2013 tasolle. Vuoden 2018 aikana sijoitusvarallisuuden tuotto oli negatiivinen 

ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008, jota selittää ennen kaikkea 

osakemarkkinoiden epävarmuus viimeisellä vuosineljänneksellä (TELA 2018). 

Kuvasta voidaan päätellä, että yksityisten työeläkeyhtiöiden sijoitusten tuotto on ollut 

kolmena vuotena kuudesta yli 5,8 %:in tuottovaateen (Fiva 2018). Näistä lukemista ei 

voi tehdä johtopäätöksiä, miten korkotaso on vaikuttanut sijoitusten tuottoon, mutta sitä 

voidaan pitää yhtenä osatekijänä. Toisaalta mitään selkeää laskutrendiä sijoitusten 

tuotoissa ei voi nähdä kuviossa ja esimerkiksi vuoden 2017 noin 7 % tuottoa voidaan 

pitää markkinaolosuhteisiin, kuten alhaisiin korkoihin nähden hyvänä.  

 

 

 

Kuva 5: Työeläkeyhtiöiden sijoitusten kehitys riskijakaumittain 2013-2018 (Elo 2018; 

Eläke-Fennia 2013; Ilmarinen 2018, 2017; LähiTapiola 2013; Varma 2018, 2017) 

 

Kuvassa on esitetty kolmen suurimman työeläkeyhtiön sijoitusjakauman kehitystä, kun 

huomioon on otettu hedge-rahastot, suorat kiinteistösijoitukset, noteeratut osakkeet ja 

joukkovelkakirjalainat. Kuviosta ei voi päätellä tarkasteluajanjaksolta selvää 

poikkeavuutta tai kehityssuuntaa, joka saattaa selittyä sillä, että työeläkeyhtiöt eivät 

voi ainoastaan maksimoida tuottoa korkeamman riskin sijoitusallokaatiolla.  

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
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Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkittiin matalan korkotason vaikutuksista 

suomalaisten työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituksiin vuosina 2013-2018. Tutkielman 

teoriaosuus jakautui kahteen osaan, jossa toisessa keskityttiin matalan korkotason 

taustoihin ja sen vaikutuksiin eri omaisuuslajeihin. Toisena pääteemana olivat 

rahoituksen teoriat liittyen portfolion hallintaan ja varojen allokointiin. Näiden lisäksi 

esitettiin lyhyt kuvaus työeläkeyhtiöistä ja niiden sijoituksista, jotta voitaisiin korostaa 

työeläkeyhtiöiden eroja muihin institutionaalisiin sijoittajiin. 

 

Haastatteluiden perusteella matalalla korkotasolla on ollut vaikutuksia 

työeläkeyhtiöiden sijoituksiin, mutta merkityksen laajuudesta sijoituksiin ei voi tehdä 

johtopäätöksiä haastatteluiden ja yritysten tilinpäätösten perusteella. Voidaan 

kuitenkin sanoa, että matala korkotaso on vaikuttanut yhtiöiden sijoitusten tuotto-

odotuksiin, allokaatioon ja sijoitusstrategiaan.  

 

Tutkimusongelmaa käsiteltiin kahden alakysymyksen avulla:  

1. Miten matalat korot ovat vaikuttaneet korkosijoitusten, osakkeiden ja vaihtoehtoisten 

sijoitusten tuottoihin? 

Monien empiiristen tutkimuksen mukaan korkotason alenemisella ja kevyellä 

rahapolitiikalla on ollut positiivinen vaikutus osakkeiden tuottoihin ja osakkeiden hinnat 

ovat ennätyslukemissa. Kuitenkin matala korkotaso tarkoittaa matalaa kasvua ja 

tuottoa. Joukkovelkakirjalainojen kuponkikorot ovat pienentyneet, eikä matalalla 

korkotasolla ole ollut positiivisia vaikutuksia korkosijoitusten tuottoihin. 

Kiinteistösijoituksista on vaikeaa tehdä johtopäätöksiä, vaikuttavatko alhaiset korot 

suorananisesti niiden tuottoihin, mutta suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat 

kasvaneet työeläkeyhtiöissä tarkasteluajanjaksona. Tärkeämpää onkin tarkastella 

korkotason vaikutuksia tuotto-odotuksiin. Kuten haastatteluista ilmenee kaikkien 

omaisuuserien tuotto-odotukset ovat laskeneet ja huolena on korkotason kasvaminen, 

jolla on negatiivinen vaikutus omaisuuserien tuottoihin.  

2. Miten yhtiöiden sijoitusten allokaatio ja sijoitusstrategia on muuttunut matalan 

korkotason seurauksena vuosina 2013-2018? 

Yhtiöiden allokaatio tänä ajanjaksona on muuttunut osittain riskillisemmäksi. Myös 

osuudet matalamman luottoluokituksen yritysjoukkovelkakirjalainoissa ovat 

lisääntyneet tuoton etsinnän seurauksena. Myös hedge-rahastoista ja vaihtoehtoisista 
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sijoituskohteista on haettu tuottoa korkosijoitusten heikon menestyksen takia. 

Korkeamman luottoriskin sijoituskohteet tarjoavat työeläkeyhtiöille nykyisessä 

markkinatilanteessa mahdollisuuden tuotoille, joita on ennen matalaa korkotasoa 

saanut perinteisistä sijoituskohteista. Yhtiöiden sijoitusstrategioiden keskiössä on 

vieläkin nähtävissä keskeiset teemat tulevien eläkevastuiden turvaamisesta ja riittävän 

tuoton hakemisesta, mutta korkotaso on osittain muuttanut esimerkiksi riskienhallinnan 

kautta yhtiöiden sijoitusstrategioita vuosina 2013-2018.  

 

Päätutkimuskysymyksen vastaus löytyi niin haastatteluiden, teoriakatsauksen kuin 

yhtiöiden tilinpäätösten kautta. Matala korkotaso on vaikuttanut työeläkeyhtiöiden 

sijoitusten tuotto-odotuksiin ja allokointiin. Etenkin osakkeiden, hedge-rahastojen sekä 

kiinteistöjen sijoituspainon kasvu työeläkeyhtiöiden allokaatiossa on yksi selvä 

seuraus korkotason alentumisesta. Epävarma tulevaisuus ja yhtiöiden tarve pitää 

vakavaraisuus tietyllä tasolla ovat luoneet haasteita riittävän tuoton saavuttamiseksi. 

Tuotto-odotukset ovat laskeneet kaikilla omaisuuserillä ja yhtiöiden sijoitusstrategiat 

ovat muuttuneet osittain tämän seurauksena. Myös matalan korkotason taustalla 

olevat tekijät, kuten hidas talouskasvu ja epävarmuus tulevasta ovat 

myötävaikuttaneet sijoitusallokaatioon ja -strategiaan. Varsinkin pitkällä aikavälillä 

matala korkotaso  

 

  

 
Kaavio 2: Matalan korkotason vaikutus omaisuuseriin ja sijoitusstrategiaan 

 

Kaaviossa on esitetty keskeisimmät tutkimuksen löydökset. Kaaviosta voidaan 

todeta, että alhaisella korkotasolla on pääosin negatiivisia vaikutuksia yhtiöiden 

 Matala korkotaso Tuotto-odotus Allokaatio Korkojen nousu 

Osakkeet Negatiivinen Kasvu Negatiivinen 

Joukkovelkakirjalainat Negatiivinen Lasku Negatiivinen  

Vaihtoehtoiset 
sijoituskohteet 

Negatiivinen Kasvu Negatiivinen 

Sijoitusstrategia Muutokset tuotto-
odotuksissa (kaikki 
omaisuuslajit) 

Hunt for yield 
(riskisimpien 
sijoituskohteiden 
lisääminen) 

Muutokset riskien 
hallinnassa 
(suojautuminen 
korkoriskiltä) 
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sijoituksiin. Alimmalta riviltä voidaan lukea sijoitusstrategian muutoksia, jotka ovat 

seurauksia matalista koroista.  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että matalan korkotason ympäristö tuottaa useita 

haasteita työeläkeyhtiöille, kuin myös muille sijoittajille. Yhtiöt ovat tästä huolimatta 

pitäneet sijoituserien tuotot hyvällä tasolla, ylläpitäen vakavaraisuuden hyvällä tasolla. 

On myös oleellista huomioida, että yhtiökohtaisia eroja löytyy muun muassa 

vakavaraisuuden ja sijoitusvarallisuuden osalta. Suurin matalan korkotason 

aiheuttama haaste ovat tulevaisuuden näkymät; korkotason kasvaminen, taantuma, 

jonka seurauksena kaikkien omaisuuserien tuotot laskevat. Varojen ja eläkevastuiden 

yhteensovittaminen tuottavat työeläkeyhtiöille omat esteet, joiden valossa yhtiöt ovat 

tehneet ja tulevat tekemään sijoituspäätöksiä. Sijoitusallokaation kehityksessä 

tilinpäätösten perusteella ei ole tapahtunut suurta muutosta tarkasteluajanjaksolla, 

mutta pidemmällä aikavälillä tämä voi olla nähtävissä selvemmin.  

 

Jatkotutkimuksissa voitaisiin ottaa laajemmin huomioon varojen ja eläkevastuiden 

hallinta ja korkotason vaikutus näihin. Myös ”hunt for yield” voitaisiin nostaa esiin 

esimerkiksi tutkimusongelman muodossa, jonka valossa sijoitusallokaation muutoksia 

vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin voitaisiin tarkastella. Myös tilastollinen tutkimus 

korkotason ja eri omaisuuserien tuottojen korrelaatiosta auttaisi laajentamaan 

tutkimusta entisestään.  
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LIITE 1 

 

 

Haastattelukysymykset: 

1. Mikä korko-odotusten merkitys on korkosijoitusten osuuksien kannalta? 

 

2. Miten matala korkotaso on vaikuttanut Suomeen tehtäviin korkosijoituksiin? 

 

3. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen osakkeiden käypien arvojen kehitys oli 

hyvin positiivista useamman vuoden ajan – mikä on ollut tämän vaikutus 

korkosijoitusten osuuksien kannalta? 

 

4. Onko muita merkittäviä selittäviä tekijöitä alentuneiden korkotasojen lisäksi 

siihen, että korkosijoitusten osuudet ovat alentuneet työeläkeyhtiöllä? 

 

5. Koetteko matalan korkotason vaikuttavan merkittävästi sijoitusstrategiaanne? 

 

6. Mikäli korkotaso nousee tulevaisuudessa, siirtääkö yhtiönne sijoitusvaroja 

osakesijoituksista korkosijoituskohteisiin? 

 

7. Onko pitkän aikavälin sijoitusstrategianne muuttunut merkittävästi matalien 

korkojen takia? 

 

8. Miten kokonaissijoitustenne tuotto-odotukset ovat muuttuneet alhaisen 

korkotason seurauksena?  

9. Koetteko hedgerahastojen olevan kiinnostavampi sijoituskohde matalassa 

korkotilanteessa?  

 

10. Onko jonkin sijoituskohteen (esim. kiinteistöt) merkitys kasvanut huomattavasti 

alhaisen korkotason seurauksena? 

 


