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1 Johdanto 
 

1.1 Taustaa 

 

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on saavuttanut kohtuullisen suosion suomalaisten 

keskuudessa, mutta suuri osa suomalaisista luottaa vielä valtion maksamaan 

lakisääteiseen eläketurvaan. Osa suomalaisista ei koskaan edes selvitä eläkeajan 

tulojaan ennen eläkkeelle jäämistä. Niiden selvittäminen on kuitenkin järkevää ja tämän 

tiedon pohjalta jokainen voisi laatia oman säästösuunnitelmansa eläkevuosien 

taloudellisen toimeentulon varalle.  

  

Suomalaiset pankit tarjoavat useita vaihtoehtoisia säästämistapoja eläketurvan 

kartuttamiseen lakisääteisen eläkesäästämisen ohella. Tällainen vapaaehtoinen 

eläkesäästäminen voidaan toteuttaa varsin huolettomasti, niin ettei säästäjän tarvitse 

aktiivisesti hoitaa säästöjään. Osa pankkien tarjoamista säästämistuotteista antaa 

säästäjälle kuitenkin mahdollisuuden vaikuttaa aktiivisesti säästöjensä kohdentumiseen. 

Näiden palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole ainoa mahdollisuus vapaaehtoisten 

eläkesäästöjen keräämiseen. Säästämisen voi toteuttaa esimerkiksi käymällä 

osakekauppaa itsenäisesti tai sijoittamalla säästösummat johonkin muihin 

instrumentteihin kuten joukkovelkakirjoihin tai sijoitusrahastoihin. Tällainen itse toteutettu 

säästäminen antaa sijoittajalle liikkumavaraa sijoituskohteiden valinnassa ja 

hoitamisessa. Suomessa tällaisen itse toteutetun säästämisen haittapuolena on 

kuitenkin, että sillä ei saavuteta samanlaisia etuja verotuksessa kuin esimerkiksi 

vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. 

 

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on Suomessa toistaiseksi ainoa verotuksellisesti tuettu 

sijoitusmuoto. Myös muiden säästämisinstrumenttien tuomisesta tämän veroedun piiriin 

on keskusteltu ajoittain, mutta ainakaan vielä mitään päätöksiä aiheesta ei ole tehty. 

Vuoden 2004 kesällä eduskunta hyväksyi muutokset liittyen vapaaehtoisten 

eläkevakuutusten ehtoihin, joita olivat mm. asettamalla verovähennyksen maksimi 5000 
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euroon vanhan 8500 euron sijasta. Samalla päätettiin, että eläkevakuutuksessa 

siirrytään ansiotulojen verotusmallista pääomatulojen verotusmalliin eli kaikki muutosten 

voimaantulemisen jälkeen maksetut vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut vähennetään 

pääomatuloverokannan mukaan verotuksessa. Eduskunnan päättämät muutokset tulivat 

voimaan 2006 alusta alkaen. Näiden muutosten tarkoituksena oli tasavertaistaa eri 

säästämisinstrumenttien verokohtelua. 

 

1.2 Tavoite 

 

Tutkielman tavoite on selvittää mitä eri etuja eri säästämistavat tarjoavat ja mikä niistä 

on tuottoisin käytettynä eläkesäästämiseen. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten nämä 

eri säästämistavat voidaan sopeuttaa muuttuviin markkinatilanteisiin ja minkälaisin 

kustannuksin. Tutkielmassa vertaillaan kuutta erilaista säästämisinstrumenttia, niiden 

kulurakennetta ja verotuskohtelua. 

 

1.3 Rakenne 

 

Luvussa 2 käsitellään yleisesti Suomen eläkejärjestelmää ja sen pääpiirteitä. Käsittely 

jää ainoastaan yleiselle tasolle johtuen Suomen eläkejärjestelmän monimutkaisuudesta 

eikä sen tarkempi selvittäminen olisikaan tutkielman aiheen kannalta 

tarkoituksenmukaista.  

 

Luvussa 3 esitellään tutkielmassa käsiteltävät säästämis- ja sijoitusinstrumentit. Näitä 

ovat vapaaehtoinen eläkevakuutus, säästövakuutus, pankkitalletus, 

joukkovelkakirjalaina, sijoitusrahastot ja suora osakesijoittaminen. Tässä luvussa 

käydään läpi myös eri instrumenttien verokohtelua. 

 

Luvussa 4 verrataan luvussa 3 esiteltyjen säästö- ja sijoitusmuotojen etuja ja 

käyttäytymistä eri markkinatilanteissa. Laskelmat on toteutettu yksinkertaistetuin 

instrumentein. Esimerkiksi suoraa osakesijoitusta kuvataan OMX Helsinki- ja OMX 
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Helsinki 25-indeksien sekä vertailusalkun avulla. OMX Helsinki-indeksi kuvastaa pörssin 

kehitystä ilman yksittäisten osakkeiden painokertoimia ja OMX Helsinki 25-Indeksi 

otetaan huomioon 25 markkina-arvoltaan suurinta Helsingin pörssissä noteerattua 

yritystä.  

 

Viimeisessä luvussa viisi käydään läpi tutkielman perusteella tehtävät johtopäätökset. 

Samalla pohditaan myös mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 
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2 Suomen eläkejärjestelmän pääpiirteet 

 

Suomen eläketurva koostuu pääasiassa kahdesta komponentista. Ensimmäinen on 

ansiotuloon perustuva työeläke ja toinen vähimmäisturvan tarjoava kansaneläke. 

Työnantajakohtaista tai työmarkkinasopimuksiin perustuvaa eläketurvaa on Suomessa 

vain vähän. Yksi syy tähän on eläkkeen ylärajan puuttuminen. (Eläketurvakeskus 2006) 

 

Vuonna 2005 Suomen eläkejärjestelmään tehtiin sen suurimmat muutokset sen 

syntymisen jälkeen. Näihin muutoksiin kuuluivat esimerkiksi koko työuran ansioiden 

huomioiminen eläkettä muodostettaessa, vanhuuseläkeiän muuttuminen joustavaksi 63-

68 ikävälillä, varhaiseläkkeiden ikärajojen nosto sekä eliniän pitenemisen huomioon 

ottaminen eläkkeen määrässä1. (Eläketurvakeskus 2006) 

 

Jos henkilöllä ei ole työeläkettä tai se jää pieneksi, turvaa kansaneläke hänelle 

vähimmäiseläkkeen. Järjestelmä turvaa toimeentulon vanhuksille, työkyvyttömille, 

perheenhuoltajan menettäneille ja ikääntyneille työttömille. Kansaneläkettä ei makseta 

henkilöille, joiden työeläkkeen taso ylittää määrätyn tason. Vuonna 2006 

eläketurvakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan kokonaiseläkkeen 

taso(työeläke+kansaneläke) oli noin 50 % ammatissa toimivien ansiotulosta. Samassa 

tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että eläkeläisten toimeentulon taso oli tätä suurempi 

eli 70 % ammatissa toimivien tasosta. (Eläketurvakeskus 2006) 

 

Suomessa lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavat yksityisellä sektorilla 

työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt. Työeläkejärjestelmän hallinto on 

siis hajautettu usean eri yksityissektorin toimijan kesken ja tästä johtuen eräitä 

järjestelmän toimintoja koordinoi keskitetysti eläketurvakeskus. Yksityisten alojen 

työeläkelaitokset ovat Vakuutusvalvontaviraston valvonnassa, joka toimii sosiaali- ja 

terveysministeriön alaisuudessa ja niiden tehtävä on lain mukaan huolehtia eläkkeiden 

katteena olevien varojen varmuudesta, tuotosta, likviditeetistä ja hajauttamisesta. 

(Eläketurvakeskus 2006) 

                                                 
1
 Alkaen vuodesta 2010 
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Suomen eläkejärjestelmän työeläketurvan rahoittavat yhdessä työntekijät ja työnantajat. 

Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä perustuu osittain rahastointiin ja osittain 

jakojärjestelmään. Rahastointi suoritetaan yksilötasolla ja tuleva eläke rahoitetaan 

osittain rahastoiduista varoista ja osittain kyseisen vuoden vakuutusmaksuista. Tällä 

hetkellä maksettavista eläkkeistä reilu viidennes on ennakkoon rahastoitu. 

(Eläketurvakeskus 2006) 

 

Kansaneläke määräytyy henkilön perhesuhteiden, ansioeläketulojen, asuinkunnan ja 

Suomessa asuttujen vuosien perusteella. Työeläke pienentää kansaneläkkeen määrää 

ja kun työeläke ylittää tietyn pisteen ei kansaneläkettä makseta lainkaan. 

(Eläketurvakeskus 2006) 

 

2.1 Järjestelmän tulevaisuus 

 

Työeläkejärjestelmän rooli on tähän asti korostunut vuosi vuodelta. Työeläkkeiden 

määrän kasvu on vähentänyt maksetun kansaneläkkeen määrää ja tulevaisuudessa 

pelkkää työeläkettä saavia eläkeläisiä on yhä enemmän. Työeläkkeiden korvaustason 

on arvioitu pysyvän tulevaisuudessa lähes samana eikä lisäeläketurvalle ole täten nähty 

suurta tarvetta. Yksilöllisen säästämisen laajemmasta tukemisesta on kuitenkin 

keskusteltu paljon sosiaali- ja terveysministeriössä. (Eläketurvakeskus 2006) 

 

Yksityisellä sektorilla eläkemenojen suhde palkkasummaan on kasvanut jatkuvasti. 

Tähän ovat olleet syynä muun muassa työeläkejärjestelmän asteittainen voimaantulo ja 

väestön ikääntyminen. Menojen kasvua ovat nopeuttaneet 1970- ja 1980-luvuilla tehdyt 

eläketason parannukset ja eläkejärjestelmän muutokset. Ennusteiden mukaan 

eläkemenojen kasvu jatkuu aina 2030-luvulle asti, jolloin ne ovat noin 30 %:n tasoa 

palkkasummasta. Ennusteiden mukaan eläkemaksujen menotaso tulee ylittämään 

niiden tulotason vuodesta 2010 alkaen. Tästä eteenpäin ylijäävät menot rahoitetaan 

kerättyjen varojen tuotoilla. (Eläketurvakeskus 2006) 
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3 Säästämis- ja sijoitusmuodot 

 

Suomessa on tarjolla useita säästämis- ja sijoitusmuotoja, jotka soveltuvat 

pitkäaikaiseen säästämiseen ja täten myös eläkesäästämiseen. Eri muodoilla on omat 

riskin ja ennustetun tuoton tasonsa, joista säästäjä voi valita itselleen mieleisen. Tässä 

kappaleessa tarkastellaan yleisimpiä säästämis- ja sijoitusmuotoja. Varsinainen vertailu 

eri muotojen välillä suoritetaan kappaleessa 4. 

 

3.1 Julkisesti noteeratut osakkeet 

 

Yritykset listautuvat pörssiin kerätäkseen varoja tulevia investointeja varten. Yhtiön 

pörssikurssi on sidoksissa yhtiön menestykseen ja näin sijoittajat pääsevät osalliseksi 

yrityksen tuloksenjakoon omistamiensa osakkeiden suhteessa. Yritykset maksavat usein 

myös osinkoa osakkeenomistajilleen vuosittain. Jokainen pörssiosake antaa 

omistajalleen tietyn suuruisen äänipanoksen, jota sijoittaja voi hyödyntää 

yhtiökokouksessa yhtiön asioista päätettäessä. Usein äänivalta määräytyy yksi osake, 

yksi ääni periaatteella eli mitä enemmän henkilö omistaa yhtiötä, sitä enemmän hänellä 

on äänivaltaa sen asioista päätettäessä. Suomessa yhtiöllä voi kuitenkin olla useampia 

osakesarjoja, joilla voi kullakin olla erilainen äänimäärä osaketta kohden. 

 

Osakkeiden tuotto on historiallisesti ollut erittäin hyvä ja niiden tuoton kanssa ovat 

pystyneet kilpailemaan vain harvat muut sijoituskohteet. Vuoden 1970 maaliskuusta 

vuoden 2005 maaliskuuhun suomalaisten osakkeiden keskimääräinen vuotuinen tuotto 

on ollut 10,4 %. Jos mukaan lasketaan vielä yhtiöiden antamat osingot lasketaan 

mukaan lähentelee tuotto jo 15 %. (Lindström 2005, s.51) 

 

Osakkeiden ostaminen vaatii arvo-osuustilin avaamisen. Arvo-osuustilin voi avata 

pankissa ja osakkeiden ostaminen onnistuu myös pankin välityksellä. Välityspalkkiot 

määräytyvät usein ostettavan määrän ja ostajan kokonaiskaupankäyntikulujen 

perusteella. Välityskuluista johtuen osakkeiden ostaminen pienissä erissä ei usein ole 
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kannattavaa. Pienempiä kauppoja toteutettaessa on yleensä järkevämpää sijoittaa 

esimerkiksi sijoitusrahastoon kuukausisäästösopimuksella. 

 

Osakkeista maksettava vero määräytyy sijoittaman saamien myyntivoittojen perusteella. 

Myyntivoitoista sijoittaja joutuu maksamaan 28 % pääomatuloveron. Yksityishenkilöiden 

kohdalla tähän sääntöön on olemassa kuitenkin poikkeus. Jos myynnistä saadut 

luovutusvoitot ovat pienet, eivät ne ole veronalaista tuloa ja myyntivoitoista ei tarvitse 

maksaa veroa. Pieniksi luovutusvoitoiksi lasketaan luovutusvoitot joiden yhteissumma 

on korkeintaan 1000 euroa vuodessa. Julkisesta osakeyhtiöstä saadut osingot ovat 

myös yksityishenkilöille veronalaista tuloa. Ne eivät kuitenkaan ole veronalaista tuloa 

kokonaisuudessaan, vaan 30 % saaduista osingoista on verovapaita. Loppu osinko eli 

70 % verotetaan pääomatuloverokannan mukaan, joka on 28 %. Osinkoja saadessaan 

osakkeenomistajan ei itse tarvitse huolehtia verojen tilityksestä, vaan osingon maksava 

yhtiö pidättää sen automaattisesti maksamastaan osingosta. (Verohallinto 2006) 

 

3.1.1 Osakkeiden arvioiminen 
 

 

Osakkeiden tuoton mittaaminen tapahtuu usein yrityksen julkistamien tilinpäätöstietojen 

pohjalta. Näiden tietojen pohjalta voidaan yritykselle laskea useita tunnuslukuja joilla 

voidaan mitata esimerkiksi yrityksen maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja erilaisia 

kiertoaikoja. Osakkeita arvioitaessa voidaan myös suorittaa analyysejä, jotka eivät 

suoraan kohdistu itse yritykseen. Esimerkiksi toimiala-analyysin tekeminen saattaa 

osoittautua hyödylliseksi yrityksen tulevaisuudennäkymiä arvioitaessa. Osakkeiden 

suoriutumista voidaan verrata suoraan myös osakeindeksin tuottoon. Tämä kertoo, 

kuinka hyvin osake on tuottanut suhteessa markkinoihin. 

 

Sijoittajan ei itse tarvitse välttämättä itse perehtyä tunnuslukujen laskentaan, vaan hän 

voi hyödyntää muiden tuottamaa informaatiota yrityksestä ja sen osakkeista. 

Suomalaisista osakkeista on saatavilla yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi monien eri 

talouslehtien internetsivuilta. Niiden julkaisema tieto on usein ilmaista ja se sisältää 
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tarvittavat tunnusluvut sijoituksen arvioimiseksi. Sijoittaja voi hyödyntää myös muiden 

tekemiä osto- ja myyntisuosituksia, jolloin hänen ei tarvitse itse perehtyä tunnuslukujen 

analysointiin. 

 

3.1.2 Osakkeisiin liittyvä riski 
 

 
Osakesijoituksiin liittyy useita muita sijoituskohteita suurempi riski. Niiden riskiä mitataan 

muun muassa volatiliteetilla, joka kertoo kuinka suurta osakkeen tuottojen vaihtelu on 

historiallisesti ollut. Riskiä voidaan vähentää hajauttamalla omistus useisiin osakkeisiin, 

jolloin yksittäisten osakkeiden arvonvaihtelu eri suuntiin tasoittaa salkun arvon vaihtelua. 

Myös ajallisen hajautuksen toteuttamisella voidaan pienentää osakkeisiin liittyvää riskiä 

huomattavasti. Ajallisella hajautuksella tarkoitetaan sijoituspanoksen hajauttamista 

useaan pienempään panokseen, jotka sijoitetaan osakkeisiin valituin aikavälein. 

Osakkeet soveltuvatkin hyvin eläkesäästämisen välineeksi, koska osakesäästäminen on 

perinteisesti tuottanut nimenomaan pitkällä aikavälillä. 

 
Yrityskohtainen riski 
 

Tärkeimpiä osakkeen arvoon vaikuttavia tekijöitä ovat luonnollisesti yrityksen kasvu- ja 

tulosnäkymät, taloudellinen asema, kannattavuus, markkina-asema ja omistusrakenne. 

Myös yrityksen toimiala ja sen menestys voi vaikuttaa suuresti yrityksen osakkeen 

hinnankehitykseen. Pahimmassa tapauksessa sijoittaja saattaa menettää kaikki 

sijoittamansa varat. Näin saattaa tapahtua yrityksen konkurssitilanteessa, koska vieraan 

pääoman velkojat ovat etusijalla osakesijoittajiin nähden yhtiön jäljellä olevia varoja 

jaettaessa. Yrityskohtaista riskiä voidaan pienentää hajauttamalla sijoituspanos useaan 

eri yhtiöön. (Lindström 2005, s.40-41) 

 

Informaatioriski 

 

Sijoittaja on aina huonommassa asemassa yhtiön lähipiirin nähden tiedonsaannin 

suhteen. Tietoa voidaan myös vääristellä tai sen kertomista viivästyttää. Esimerkiksi 
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Helsingin pörssissä on tarkat säännöt koskien siellä listattujen yritysten 

tiedonantovelvoitteita, mutta näitä sääntöjä ei aina kuitenkaan noudateta. Yritysjohto 

saattaa esimerkiksi pantata osakkeen arvonkehityksen kannalta olennaisia tietoja liian 

pitkään. (Lindström 2005, s. 41) 

 

Likviditeettiriski 

 

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä, joka syntyy osakkeen vähäisestä kaupankäynnistä. 

Suuri osa Helsingin pörssissä noteeratuista osakkeista on varsin vähäisen 

kaupankäynnin kohteena. Tästä johtuen varsinkin suurien kauppojen tekeminen ilman 

niistä johtuvaa haitallista kurssikehitystä voi olla hankalaa. Kun joudutaan myymään tai 

ostamaan suuria määriä vaikuttaa se usein kurssia laskevasti myymisen tapauksessa ja 

kurssia nostavasti ostamisen tapauksessa. (Lindström 2005, s.42) 

 

Markkinariski 

 

Markkinariskiä ei voida pienentää hajauttamalla omistuksensa useaan samassa 

pörssissä noteerattuun osakkeeseen. Markkinariski johtuu esimerkiksi 

suhdannetilanteen äkillisistä muutoksista, inflaatiosta, korkotason vaihtelusta, 

valuuttojen ja raaka-aineiden hinnanmuutoksista, viranomaisten toimenpiteistä, 

sijoittajien mielialojenvaihtelusta ja muiden sijoituskohteiden verokohtelun muutoksista. 

Osakkeiden arvonkehitykseen vaikuttavat myös suuret tapahtumat kuten terrori-iskut. 

 

3.2 Pankkitalletukset 

 

Pankkitalletuksen tehdessään sijoittajalle kerrotaan usein etukäteen arvio talletuksen 

tuotosta, joka useimmiten pitää melko hyvin paikkaansa. Pankit tarjoavat useita eri 

talletustilivaihtoehtoja. Näitä ovat erilaiset käyttö-, säästö-, ja tuottotilit sekä 

määräaikaiset talletustilit. Ensimmäisten kolmen vaihtoehdon osalta käyttörajoitukset 

ovat vähäisempiä. Käyttötiliin ei usein liity rajoituksia sen käytön suhteen, mutta tuotto-, 

ja säästötilien ehdoissa on usein kerrottu esimerkiksi nostorajoituksista. Ehtona voi olla 
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esimerkiksi kuusi tapahtumaa vuodessa (otto ja pano). Käyttö-, säästö-, ja tuottotilien 

tuotto on usein verrattain matala ja niiden tuotto on usein sidoksissa yleisen korkotason 

kehitykseen (esimerkiksi Euribor ja pankin prime-korko).  

 

Kaikilla pankkitalletuksilla on Suomessa talletussuoja kunhan talletustili täyttää 

rahoitustarkastuksen hyväksymät yleiset tiliehdot. Jos talletuspankki joutuu 

maksukyvyttömäksi, ovat tallettajien rahat turvattu aina 25000 euroon asti. Korvattavat 

rahat maksetaan talletussuojarahastosta, johon pankit suorittavat vuosittain 

kannatusmaksuja1. (Valtiovarainministeriö 2006) 

 

Määräaikatalletustilit eroavat muista tilimuodoista ennalta sovitun koron ja talletuksen 

määräajan osalta. Tiukemmista ehdoista johtuen niille tarjotaan usein myös parempaa 

tuottoa, kuin muille talletustileille. Pankit tarjoavat eri määräaikatalletustilejä ei 

sijoitusajoille (usein alkaen 6kk) ja niille luvattava tuotto lasketaan usein perustuen 

talletushetken Euribor korkoon. Määräaikatalletustilien ominaisuuksiin vaikuttavat hyvin 

paljon myös talletussumma, talletusaika ja tallettajan kokonaisasioinnin määrä 

kyseisessä pankissa. 

 

Pankkitalletuksista tulee suorittaa lähdevero valtiolle ja sen suuruus on vuodesta 2005 

alkaen ollut 28 % saadusta korkotulosta. Koron maksaja pidättää lähdeveron ja tilittää 

sen verovirastolle, joten sijoittajan ei tarvitse huolehtia veronmaksusta itse. (Verohallinto 

2005) 

 

3.3 Sijoitusrahastot 

 

Sijoitusrahastojen viimevuosien suuri suosio on kasvattanut palveluntarjoajien ja 

olemassa olevien rahastojen määrää. Sijoittajalla on valittavanaan suuri määrä eri 

riskipainotuksilla varustettuja ja eri markkina-alueille sijoittavia rahastoja. 

Sijoitusrahastojen tarjoajien suurta määrää selittää osaltaan niiden kannattavuus 

                                                 
1
 Vähintään 2 % korvattavien talletusten määrästä 
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tarjoajalleen. Sijoitusrahastot ovat verrattain huoleton sijoitustapa. Sijoituspäätöksen 

tehtyään sijoittajan ei tarvitse välttämättä edes seurata sijoituksensa kehitystä, vaan hän 

voi luottaa rahastoja hallinnoivien ammattilaisten kykyyn huolehtia rahaston 

arvonkehityksestä. Tämä säästää suuresti aikaa sijoittajalta itseltään. Sijoittajan on vain 

päätettävä mille markkina-alueelle, millaisin kuluin ja millaisella riskillä hän haluaa 

sijoittaa.  

 

Sijoittajan on myös päätettävä haluaako hän sijoittaa kasvu vai tuotto-osuuksiin. Lähes 

kaikista suomalaisilla rahastoista on tarjolla molemmat vaihtoehdot. Kasvuosuudessa 

mahdollinen päivittäinen tuotto lasketaan mukaan osuuden arvoon, kun taas tuotto-

osuuden tapauksessa osuuksille maksetaan vuosittain tuotto, jonka suuruus päätetään 

rahastoyhtiön yhtiökokouksessa. (Sampo Pankki 2007) 

 

3.3.1 Sijoitusrahaston rakenne  

 

Sijoitusrahaston hallinto jakautuu kolmeen osaan. Nämä osat ovat rahastoyhtiö, 

säilytysyhteisö ja sijoitusrahasto. Tällaisella rakenteella pyritään minimoimaan 

väärinkäytösten mahdollisuus. Eri osat suorittavat omia tehtäviään ja sijoitusrahaston 

valvonta ja varsinainen sijoitustoiminta on eritelty eri yksiköihin. 

 

Rahastoyhtiöllä on usein monia sijoitusrahastoja hallittavanaan. Sen tehtävä on hoitaa 

niiden hallintoa ja sijoitustoimintaa. Rahastoyhtiö saa tulonsa sijoitusrahastoista 

vuosittain saatavista hallinnointipalkkioista, jotka ovat rahastosta riippuen yleensä 0,5-3 

% vuodessa laskettuna rahaston arvosta. Rahastoyhtiön omistavat sen 

osakkeenomistajat ja heille voidaan maksaa osinkoja heidän omistuksensa suhteessa. 

Rahastoyhtiön toimintaa valvoo säilytysyhteisön ohella myös rahoitustarkastus. 

 

Säilytysyhteisön tehtävä on säilyttää rahaston varat ja noudattaa rahastoyhtiön antamia 

toimeksiantoja. Se vastaa myös sijoitusrahaston arvonlaskennan tarkastamisesta ja 

varmistaa että rahastoyhtiö toimii sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti. 

Säilytysyhteisölle maksetaan säilytyspalkkiota tekemästään työstä. Säilytyspalkkio on 
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usein sisällytettynä rahaston ilmoitettuun hallinnointipalkkioon. Säilytysyhteisö on 

mainittava rahaston säännöissä ja esitteissä. Säilytysyhteisönä voi toimia pankki, 

arvopaperinvälittäjä tai säilytysyhteisön toimiluvan saanut osakeyhtiö. Säilytysyhteisön 

toimiluvan myöntää rahoitustarkastus. (Rahoitustarkastus 2007) 

 

Sijoitusrahasto sisältää kaikki rahasto-osuuksien omistajien varat ja velvoitteet. 

Sijoitusrahaston vähimmäispääomavaatimus on kaksi miljoonaa euroa ja sillä tulee olla 

vähintään 50 osuudenomistajaa. Poikkeuksena ovat erikoissijoitusrahastot jotka 

sijoittavat varansa pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Niiden osalta 

vaatimukset ovat vähintään 10 osuudenomistajaa ja kunkin merkintäsumman tulee olla 

vähintään miljoona euroa. Sijoitusrahaston säännöt vahvistaa rahoitustarkastus. (Finlex 

2007) 

 

 

Kuvio 1. Sijoitusrahastojen rakenne 
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3.3.2 Eri sijoitusrahastotyypit 

 

Lyhyen koron rahastot 

 

Rahastoja, jotka sijoittavat varansa pääasiassa alle 12 kuukauden korkopapereihin. 

Näitä korkopapereita laskevat liikkeelle esimerkiksi valtiot, pankit ja yritykset. Yleinen 

tavoite näillä rahastoilla on ylittää 3 kuukauden Euriborin antama tuotto. (Suomen 

Pörssisäätiö 2004) 

 

Pitkän koron rahastot 

 

Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa usein valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten 

liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjoihin joiden maturiteetti on yli 12 kuukautta. Jotkut 

rahastot ovat keskittyneet ainoastaan valtioiden ja julkisyhteisöjen joukkovelkakirjoihin 

sijoittamiseen. Näitä rahastoja kutsutaan usein nimellä obligaatiorahastot. On olemassa 

myös rahastoja, jotka sijoittavat pelkästään yritysten liikkeelle laskemiin velkakirjoihin. 

Näitä rahastoja kutsutaan usein yrityskorkorahastoiksi. (Suomen Pörssisäätiö  2004) 

 

Keskipitkän koron rahastot 

 

Tämä on yhdistelmä edellä mainituista rahastotyypeistä. Eli sijoituksia tehdään sekaisin 

sekä pitkän että lyhyen koron korkopapereihin. Painotukset pitkien ja lyhyiden 

korkopaperien välillä riippuvat korkomarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä. (Suomen 

Pörssisäätiö 2004) 

 

Osakerahastot 

 

Osakerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti varansa pääosin osakkeisiin. 

Osakerahastojen omistusta säätelevät erilaiset lakisääteiset säännöt. Lisäksi niiden 

säännöissä on määriteltävä esimerkiksi hajautusta ja sijoitusten maantieteellistä 

kohdentumista koskevat säännöt. Osakerahastotyyppejä on runsaasti. Rahastot voivat 
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sijoituspolitiikassaan keskittyä esimerkiksi eri maantieteellisille alueille, erikokoisiin 

yrityksiin tai eri toimialan yrityksiin. Osakerahastojen kehitystä verrataan usein parhaiten 

rakenteeltaan rahastoa muistuttavan indeksin kehitykseen. (Suomen Pörssisäätiö 2004) 

 

Yhdistelmärahastot 

 

Yhdistelmärahastot ovat rahastoja, jotka sijoittavat sekä korkopapereihin että 

osakkeisiin. Näiden rahastojen etuna on niiden kyky mukautua vallitsevaan 

markkinatilanteeseen vaihtamalla osakkeiden ja korkopaperien välisiä painotuksia. 

Rahaston säännöissä on kuitenkin mainittu painotuksia koskevat rajoitukset. 

Yhdistelmärahastojen tuottoa verrataan usein samoilla painotuksilla suhteutettuna 

rahastoa parhaiten kuvaavaan korko- ja osakeindeksiin. (Suomen Pörssisäätiö 2004) 

 

Indeksirahastot 

 

Indeksirahastot pyrkivät jäljittelemään valitun indeksin osakejakaumaa mahdollisimman 

tarkasti ja luonnollisesti pyrkivät saavuttamaan myös vähintään saman tuoton kuin itse 

indeksi. Näiden rahastojen omistuksiin liittyy kuitenkin lakisääteisiä rajoitteita. 

Esimerkiksi saman liikkeellelaskijan arvopapereihin saa sijoittaa samanaikaisesti 

korkeintaan 20 % rahaston varoista, jotta rahastoja koskeva hajautussääntö toteutuu. 

(Suomen Pörssisäätiö 2004) 

 

Rahasto-osuusrahastot 

 

Näitä rahastoja kutsutaan myös nimellä rahastojen rahastot. Nämä rahastot sijoittavat 

varansa siis muihin rahastoihin. Rahastot pyrkivät muita rahastoja pienempään riskiin 

hyödyntämällä suurempaa hajautusta. Myös näiden rahastojen omistukseen liittyy 

lakisääteisiä rajoituksia. Hajautussäännön mukaan rahaston omistus toisesta rahastosta 

saa olla korkeintaan 20 %, jos tätä sääntöä ei kuitenkaan haluta noudattaa luokitellaan 

rahasto erikoissijoitusrahastoksi. (Suomen Pörssisäätiö 2004) 
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Erikoissijoitusrahastot 

 

Erikoissijoitusrahastot ovat rahastoja, joita hajautussääntö ei koske samalla tavalla kuin 

muita sijoitusrahastoja. Näidenkin rahastojen tulee kuitenkin pienentää riskiä 

hajautuksen avulla. Näissä rahastoissa otetaan usein suurempia riskejä kuin muissa 

rahastoissa, mutta samalla tavoitellaan myös korkeampaa tuottoa. 

 

Vipurahastot luokitellaan myös erikoissijoitusrahastoiksi. Nämä rahastot pyrkivät 

rahastoja korkeampaan tuottoon käyttämällä johdannaisia yhtenä sijoitusvälineenä. 

Johdannaiset ovat kuitenkin osakesijoituksia huomattavasti riskisempiä, joten näiden 

rahastojen riskitaso on usein muita rahastoja huomattavasti korkeampi. (Suomen 

Pörssisäätiö 2004) 

 

3.3.3 Sijoitusrahastojen verotus 

 
Sijoitusrahastojen etuna on niiden sisällä käytävien kauppojen verovapaus. Ne on siis 

vapautettu myyntivoittoveron maksamisesta, joka antaa rahastonhoitajille paremmat 

mahdollisuudet sopeutua kulloinkin vallitsevaan markkinatilanteeseen. Yksityisen 

henkilön suorassa osakesijoituksessa tämä vero tulisi maksuun jokaisen myyntivoittoa 

sisältävän kaupan toteutuessa. 

 

Rahastojen kasvu- ja tuotto-osuuksia verotetaan eri tavalla. Tuotto-osuuden 

tapauksessa osuudelle maksetaan vuosittain tuottoa, josta rahastoyhtiö pidättää veron 

maksun yhteydessä. Tästä verosta ei voida vähentää myyntitappioita, joten sijoittajan 

kannalta on järkevämpää sijoittaa kasvuosuuksiin, jolloin vero tulee maksettavaksi vasta 

osuuksista luopumisen yhteydessä ja myyntitappioiden vähentäminen on mahdollista. 

(Sampo Pankki 2007) 

 

Kasvurahasto osuuksien omistajalle myyntivoittoveron maksaminen tulee 

ajankohtaiseksi, kun hän päättää luopua omistamistaan rahasto-osuuksista. Kaikki 

rahastosijoituksesta saatava voitto luokitellaan myyntivoitoksi eli pääomatuloksi. 
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Pääomatulosta pitää maksaa 28 % pääomatulovero. Poikkeuksen tähän tekee 

hankintameno-olettama, jonka vain yksityishenkilöt voivat tehdä. Tuotto-osuuden 

omistajat maksavat vuosittain saamastaan tuotosta 28 %:n pääomatuloveron. 

(Morningstar 2007) 

 

Verotettavaa luovutusvoittoa laskettaessa myytyjen osuuksien myyntihinnasta 

vähennetään joko niiden todellinen hankintameno tai hankintameno-olettama. Yli 

kymmenen vuotta omistettujen osuuksien hankintameno-olettama on 40 % 

myyntihinnasta ja sen alle omistettujen 20 % myyntihinnasta. (Suomen Pörssisäätiö 

2007) 

 

3.4 Joukkovelkakirjalainat 

 
Joukkovelkakirjalainojen tarkoitus on mahdollistaa liikkeellelaskijalleen lainarahan 

saaminen yleisöltä ja vastaavasti yleisö saa tuottoa lainaamalleen rahalle. 

Joukkovelkakirjoja voivat liikkeellelaskea yritykset, kunnat, valtio ja muut yhteisöt. 

Lainojen takaisinmaksuaika on yli vuoden eli ne ovat luonteeltaan pitkäaikaisia lainoja. 

Lainojen takaisinmaksu voidaan suorittaa joko vuosittaisina lyhennyksinä tai 

kokonaisuudessaan lainan päättymishetkellä. (Rahoitustarkastus 2007) 

 

Joukkovelkakirjoihin sijoittaminen vaatii osakkeiden tavoin arvo-osuustilin avaamisen. 

Niitä voi merkitä esimerkiksi pankissa tai pankkiiriliikkeessä. Sijoituspäätöstä tehtäessä 

on kiinnitettävä huomioita ainakin seuraaviin seikkoihin: lainan liikkeellelaskija, onko 

lainalla vakuutta ja mikä on joukkovelkakirjan omistajan asema yrityksen varoja 

jaettaessa konkurssitilanteessa. Esimerkiksi debentuuri on obligaatiota riskisempi 

sijoitus, koska vain jälkimmäiseen liittyy liikkeellelaskijan myöntämä vakuus. 

(Rahoitustarkastus 2007) 

 

Yleensä joukkovelkakirjoille pätee sääntö: Mitä korkeampaa tuottoa luvataan, sitä 

suurempi riski liikkeellelaskijaan liittyy. Riski muodostuu liikkeellelaskijan 

konkurssimahdollisuudesta. Mitä suurempi tämä konkurssimahdollisuus on, sitä 
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suurempi on myös sijoitukseen liittyvä riski. Suurten yhtiöiden ja yhteisöjen kohdalla 

sijoittajan ei useinkaan tarvitse arvioida itse tätä luottotappioriskiä, vaan sitä arvioivat 

useat eri luottoluokitusyhtiöt. Suomessa näiden yhtiöiden tuottamista 

luottoluokitusasteikoista tunnetuimpia ovat Standard & Poor’s ja Moody’s. 

Liikkeellelaskijat pyrkivät luonnollisesti mahdollisimman hyvään luottoluokitukseen 

näissä asteikoissa, koska hyvä luottoluokitus alentaa niiden joukkovelkakirjoille 

vaadittavan koron tasoa. Luottoluokitusluokat voidaan jakaa neljään 

luottokelpoisuusryhmään, joita ovat hyvin korkea, korkea, spekulatiivinen ja huono. 

Hyvin korkeaa ja korkeaa tasoa kutsutaan yhdessä investointiluokaksi ja spekulatiivista 

ja huonoa roskalainoiksi. 

 

Tehdessään luottoluokituksia luokitusyhtiöt arvioivat esimerkiksi seuraavia seikkoja: 

yhteisön tuottoja suhteessa sen kiinteisiin kustannuksiin, velan ja oman pääoman 

suhdetta, maksuvalmiuden tasoa, tuottojen suhdetta pääomaan tai omaan pääomaan ja 

kassavirtojen suhdetta velan määrään. Luottoluokitukset perustuvat arvioitavien 

liikkeellelaskijoiden antamiin lukuihin, joten myös ne voivat olla virheellisiä jos 

esimerkiksi yrityksen tiedotusvelvollisuutta on rikottu. Tästä hyvänä esimerkkinä 

Worldcom joka liikkeellelaski vuonna 2001 11,8 miljardin dollarin edestä 

joukkovelkakirjoja kuuluen investointiluokkaan. Vuotta myöhemmin yritys oli kuitenkin 

ajautunut konkurssiin. (Bodie et al. 2005, s.471-472) 

 

Joukkovelkakirjalainan korko on lähdeveron alaista tuloa, joten kertyneestä korkotulosta 

pitää maksaa 28 % veroa. Sijoittajan ei itse tarvitse huolehtia veron maksusta, vaan 

koron maksaja pidättää veron maksetuista tuotoista. (Verohallinto 2005) 

 

3.5 Vapaaehtoinen eläkevakuutus 

 

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on yksinomaan eläkesäästämistä varten tarkoitettu 

instrumentti. Vakuutukseen voi tehdä joko kertasijoituksen tai säästösopimuksen. 

Vakuutuksenottaja saa itse päättää minkälaisella summalla hän haluaa 

säästösopimuksen tehdä, mutta yleensä summan alarajana on ollut 50 euroa 
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kuukaudessa. Vakuutusmaksut ovat vakuutuksesta riippuen usein varsin joustavat. 

Maksujen määrän voi päättää usein itse huolimatta sopimuksessa sovitusta määrästä. 

Ylärajaa maksuille ei ole, mutta maksujen verovähennysoikeus on rajattu. 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottaja voi olla vakuutettu itse, puoliso tai vakuutetun 

työnantaja.  

 

Maksettuja vakuutusmaksuja ei halutessaan voi saada itselleen ennen sopimuksessa 

sovittua eläkeikää lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Nämä poikkeukset ovat yli 

vuoden kestänyt yhtäjaksoinen työttömyys, pysyvä työkyvyttömyys ja avioero. Kahden 

ensimmäisen tapauksen osalta vaaditaan usein henkivakuutusturvan sisältyminen 

eläkevakuutukseen. Vakuutuksenottaja saa päättää vakuutuksen ottaessaan 

sisällyttääkö hän vakuutukseen henkivakuutusturvan vai ei. Turva kasvattaa hieman 

eläkevakuutuksen kuluja, mutta sen avulla määrätyt edunsaajat saavat kertyneet 

vakuutussäästöt vakuutusyhtiöltä takaisin määrätyiltä osin vakuutetun 

kuolemantapauksessa. 

 

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on ainoa verovähennysoikeudella tuettu sijoitusmuoto 

Suomessa. Verovähennysoikeus koskee korkeintaan 5000 euron maksettuja 

vakuutusmaksuja. Ennen vuoden 2005 lakimuutosta maksettu eläke verotettiin 

ansiotulona, mutta lakimuutoksen myötä päätettiin, että jatkossa se verotetaan 

pääomatulona. Näin ollen eläkevakuutuksen maksimiverovähennys vuodessa henkilöä 

kohden on 28 % maksetuista maksuista eli maksimissaan noin 1400 euroa vuodessa. 

Lakimuutoksessa myös määrättiin, että uusien vakuutusten verovähennysoikeus koskee 

vakuutuksia joiden sovittu eläkeikä on aikaisintaan 62 vuotta. Tätä ikärajaa on muutettu 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana useasti. Verovähennysoikeus koskee vain 

itselle tai puolisolle otetun vakuutuksen maksuja. (Eläketurvakeskus 2007) 

 

Kun eläkettä ruvetaan maksamaan eläkevakuutuksen ottaneelle peritään maksettavasta 

eläkkeestä 28 % vero. Verotuskäytäntö siis poikkeaa eläkevakuutuksen kohdalla muihin 

sijoituskohteisiin nähden. Useimmiten vero maksetaan kertyneestä voitosta, eikä koko 

säästösummasta. 
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3.6 Säästövakuutus 

 

Säästövakuutus on pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettu 

instrumentti. Siihen sijoitetut varat eivät ole sidottuja, mutta niiden nostaminen nopeasti 

vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen on usein varsin kallista. Kustannusten määrä 

vähenee vakuutuksen voimassaoloajan pidentyessä. Säästövakuutukseen liittyy aina 

henkivakuutusturva. Säästämisen voi toteuttaa joko kertasijoituksina tai 

säästösopimuksella. Eläkevakuutuksen tavoin myös säästövakuutuksen 

maksusuunnitelma ei ole sitova ja siitä voidaan poiketa sopimuksen tekemisen 

jälkeenkin. Yleensä sopimuksentekohetkellä minimi kuukausisäästösumma on 50 euroa, 

kuten eläkevakuutuksenkin tapauksessa. 

 

Säästövakuutuksen suurimpiin etuihin kuuluu sen erityiskohtelu lahja- ja 

perintöverotuksessa. Vakuutetun kuollessa kertyneet vakuutussäästöt ovat vakuutetun 

lähiomaisille verovapaita 35000 euroon asti saajaa kohden. Aviopuolisolle 

kuolintapauskorvauksesta on verotonta aina puolet ja vähintään 35000 euroa. Jos 

kuolemantapauskorvaus maksetaan kuitenkin jollekin muulle kuin lähiomaiselle tai 

leskelle on maksettu summa kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa ja siitä 

joudutaan maksamaan 28 % vero. Säästövakuutuksen kautta lähiomaisille annetut 

vakuutusmuotoiset lahjat ovat verovapaita kolmen vuoden jaksolla 8500 euroon asti. 

Lahjan verovapaus on saajakohtainen ja lahja voidaan lahjoittaa kolmen vuoden välein 

verovapaasti. Eli yksi lahjan vastaanottaja voi vastaanottaa kolmen vuoden aikana 8500 

euroa verovapaana. Säästövakuutuksen ottaja voi muuttaa edunsaajia vakuutuksen 

voimassaoloaikanakin ilman seuraamuksia. (Osuuspankki 2007) 

 

Säästövakuutus on toimintaperiaatteeltaan hyvin samantyyppinen eläkevakuutuksen 

kanssa. Kummassakin säästäjä saa itse päättää mihin kohteeseen hänen maksamat 

säästövarat sijoitetaan. Säästövakuutus on kuitenkin joustavampi, koska säästäjä voi 

ottaa rahat pois vakuutuksesta milloin tahansa, kun taas eläkevakuutuksen tapauksessa 

säästöt voidaan nostaa vain poikkeustapauksessa ennen sovittua eläkeikää. 

Säästövakuutuksen suurin etu suoraan rahastosäästämiseen on sijoituskohteiden vaihto 
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ilman myyntivoittoveroa. Säästäjä saa siis vaihtaa sijoituskohteita vakuutuksen sisällä 

verovapaasti, joka helpottaa säästöjen mukauttamista kulloinkin voimassaolevaan 

markkinatilanteeseen. 
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4 Säästö ja sijoitusmuotojen keskinäinen vertailu 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan eri instrumenttien tuottoja viiden vuoden ajanjaksolta ja 

vertaillaan eri instrumentteja keskenään. Tämän jälkeen tutkitaan sijoittajan 

mahdollisuuksia vaikuttaa valitsemiensa sijoituskohteiden sisältöön ja kohdentumiseen. 

Samalla tarkastellaan sijoituksen kohdentumisen vaihtamiseen liittyviä kuluja.  

 

Pankkitalletusten kohdalla Euriborin arvot on otettu Suomen Pankin tilastoista ja pankin 

perimä marginaali on arvio. Marginaali on oletettu samaksi sekä kahdentoista, että 

kuuden kuukauden Euriborien tapauksessa. 

 

Joukkovelkakirjalainojen tuottoa tutkittaessa korkotiedot on myös otettu Suomen Pankin 

tilastoista. Tuotto laskettiin valtion obligaatioiden viiden vuoden keskimääräisen koron 

perusteella. Yritysten liikkeellelaskemista joukkovelkakirjoista ei tehdä erillistä 

laskelmaa, mutta niiden tuotto on usein hieman korkeampi kuin valtioiden 

liikkeellelaskemien joukkovelkakirjojen. Vertailussa käytetään pelkästään Suomen 

valtion joukkovelkakirjoja. 

 

Sijoitusrahastojen osalta tuoton laskemiseen käytettiin kolmelta eri pankilta valittuja 

sijoitusrahastoja. Vertailussa käytetyt pankit ovat Sampo Pankki, Nordea ja 

Osuuspankki. Sijoitusrahastojen tiedot on otettu Morningstar rahastosivustolta. Valittuja 

rahastoluokkia on yhteensä neljä, joita ovat osake-, lyhyenkoron-, pitkänkoron- ja 

yhdistelmärahasto. Jokaisesta ryhmästä valitaan yksi rahasto per pankki ja tämän 

jälkeen pankin rahastoille lasketaan keskiarvo. Kun kaikille pankeille on laskettu 

keskiarvo, lasketaan niiden yhteinen keskiarvo, jolla on kuvattu rahastojen tuottoja ja 

kuluja keskimäärin. Saatuja lukuja käytetään myös säästö- ja eläkevakuutusten tuottojen 

mittaamisen pohjana, koska niiden sijoitustoiminta perustuu rahastoihin. Tuoton 

laskennassa ei huomioida säästö- ja eläkevakuutuksen lisäkuluja rahastoihin verrattuna. 

 

Yksittäisten osakkeiden tuoton mittaamiseen tarvittu data on otettu Datastream 

tietokannasta. Tuotot on laskettu rahastojen tapaan vuositason tuottoina kolmelta eri 
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aikaperiodilta, jotka ovat viisi, kolme ja yksi vuosi. Tuotto on laskettu kolmelle eri 

osakeyhdistelmälle. Ensimmäisessä yhdistelmään on valittu kahdeksan kooltaan suurta 

yhtiötä Suomesta. Toisen yhdistelmän tuotto on laskettu OMX Helsinki-indeksiin 

perustuen eli yhdistelmän tuotto vastaa Helsingin pörssissä noteerattujen yhtiöiden 

osaketuottoa ilman painorajoituksia. Kolmas yhdistelmä on laskettu OMX Helsinki 25-

indeksin pohjalta eli yhdistelmän tuoton muodostavat 25 suurimman Helsingin pörssissä 

noteeratun yhtiön yhteenlaskettu osaketuotto.  

 

4.1 Riski ja tuotto-odotus 

 

Kaikilla edellä mainituilla säästämis- ja sijoitusmuodoilla on omat riski ja tuotto-

odotuksen taso. Tuotto-odotus on sitä isompi mitä suurempi on instrumentin riskitaso. 

On myös syytä huomata, että myös eri instrumenttiluokkien sisällä on suuria eroja 

riskissä ja tuotto-odotuksessa. Kaikkien instrumenttien tuoton tarkasteluajanjaksoksi on 

valittu viisi vuotta. 

 

 

Kuvio 2. Eri sijoitusinstrumenttien tuoton ja riskin suhde. 

 

Tuotto-

odotus 

Riski 

Pankkitalletus 

Joukkovelkakirjalainat 

Sijoitusrahastot (eläke- 

ja säästövakuutus) 

Osakkeet 
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Pankkitalletukset sisältävät vähiten riskiä, koska pankkien konkurssiriski on 

huomattavan matala ja riskin realisoituessa talletuksiin liittyy vielä talletussuoja, joka 

kattaa saatavat aina 25000 euroon asti. Pankkitalletusten tuotto on usein ennalta 

laskettavissa melko tarkasti ja sen tuotto-odotus on samalla myös joukon matalin 

yhdessä valtion obligaatioiden kanssa. 

 

Taulukko 1. Euriborkorot ja pankkien maksamat määräaikatalletuskorot. 
Tässä taulukossa on esitetty Euriborkoron arvot vuosilta 2002-2007 ja määräaikatalletusten  

korot samalta ajanjaksolta. Pankkien veloittama marginaali on arvio. 

  Euribor Pankki Maksettava korko 

  6 kk p.a. 12 kk p.a. Marginaali 6 kk p.a. 12 kk p.a. 

2007 4,28 % 4,40 % 0,20 % 4,08 % 4,20 % 

2006 3,23 % 3,44 % 0,70 % 2,53 % 2,74 % 

2005 2,24 % 2,33 % 1 % 1,24 % 1,33 % 

2004 2,15 % 2,27 % 1,50 % 0,65 % 0,77 % 

2003 2,31 % 2,34 % 1,70 % 0,61 % 0,64 % 

2002 3,35 % 3,49 % 2 % 1,35 % 1,49 % 

Lähde: Suomen Pankki 2007.  

 

Euribor korko on tarkasteluajanjaksona korkeimmillaan vuonna 2007 ja matalimmillaan 

se kävi vuonna 2004. Pankkien pyytämät marginaalit ovat laskeneet koko 

tarkasteluajanjakson ajan ja tämä on lisännyt pankkitalletuksille maksettavaa korkoa ja 

niiden kiinnostavuutta. Keskimäärin kahdentoista kuukauden euriboriin sidottu 

määräaikaistili tuotti ajanjaksolla 2002-2007 1,86 % p.a. ja kuuden kuukauden 1,74 % 

p.a. pankin marginaalin vähentämisen jälkeen. 

 

Joukkovelkakirjalainoja liikkeelle laskevat valtiot, kunnat, yritykset ja muut yhteisöt. 

Tässä yhteydessä on tarkasteltu ainoastaan valtion joukkovelkakirjojen tuottoa. Korkein 

riskitaso on yritysten liikkeelle laskemilla joukkovelkakirjalainoilla. Tämä johtuu yrityksen 

korkeammasta konkurssiriskistä muihin liikkeellelaskijoihin nähden. Liikkeellelaskijan 

konkurssitilanteessa debentuurilainan myöntäjällä on muita velkojia huonompi asema 

liikkeellelaskijan jäljellä olevia varoja jaettaessa. 
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Taulukko 2. Valtion obligaatiolainojen korko 
Taulukossa on esitetty valtion obligaatiolainojen korko viiden vuoden ajalta 2002-2007. 

  Vuosikorko 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Valtion 
obligaatiolainojen 
korko, 5 vuotta 

4,41 % 3,28 % 3,25 % 2,85 % 3,59 % 4,19 % 

Lähde: Suomen pankki 2007. 

 

Korkeimmillaan valtion joukkovelkakirjojen tuotto on ollut vuonna 2002 ja matalimmillaan 

vuonna 2005. Korkotason nousu on kuitenkin nostanut korkoa viimeisen kahden vuoden 

aikana. Joukkovelkakirjojen vuosituotto on ollut keskimäärin 3,6 %. Yritysten ja 

yhteisöjen liikkeellelaskemien joukkovelkakirjojen tuotto on usein tätä korkeampi 

riippuen kyseisen yhteisön luottoluokituksesta. Myös eri valtioiden välillä on eroja. 

 

Sijoitusrahastot ovat edellä mainittuja sijoituskohteita riskisempiä, koska ne sisältävät 

usein riskisempiä instrumentteja kuten osakkeita. Sijoitusrahastojenkin välillä on 

kuitenkin suuria eroja riskin ja tuoton suhteen. Esimerkiksi korkorahastojen riskitaso on 

hyvin matala verrattuna kehittyville markkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin, mutta 

sama koskee myös tuotto-odotusta. Sijoitusrahastojen riskisyyttä madaltaa niiden 

sijoitusten hajauttaminen. Normaaleille sijoitusrahastoille on säädetty hajautussäännöt, 

mutta erikoissijoitusrahastot voivat poiketa näistä säännöistä ja samalla niiden riskitaso 

kasvaa. Eläke- ja säästövakuutukset voidaan myös laittaa samaan riski ja tuotto-odotus-

luokkaan sijoitusrahastojen kanssa. Tämä johtuu siitä, että eläke- ja säästövakuutukset 

perustuvat sijoitusrahastosijoituksiin. Kaikki vertailussa mukana olevat sijoitusrahastot 

ovat kasvuosuusrahastoja. 
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Taulukko 3. Sijoitusrahastojen tuotto 
Taulukossa on esitetty kolmen eri pankin rahastojen keskimääräinen vuositason tuotto ja palkkiot. 
Taulukossa on myös kaikkien pankkien rahastojen keskimääräinen vuositason tuotto ja palkkiot yhteensä. 
Rahastojen arvot ovat aikaperiodilta 2002-2007. 

  Tuotot (vuositasolla) Palkkiot 
  1v 3v 5v Merkintä Lunastus Hallinnointi/v 
Sampo Keskiarvo1 5,88 % 9,85 % 9,53 % 0,63 % 0,63 % 1,23 % 
Osuuspankki keskiarvo2 4,60 % 9,25 % 10,08 % 0,50 % 0,56 % 1,21 % 
Nordea keskiarvo3 4,38 % 7,80 % 6,68 % 0,63 % 0,63 % 1,21 % 

Kaikkien rahastojen 
keskiarvo 4,95 % 8,97 % 8,76 % 0,58 % 0,60 % 1,22 % 

Lähde: Morningstar 2007. 

 

Taulukossa näkyvät rahastoryhmien vuosittaiset tuotot keskimäärin eri ajanjaksoilta 

sekä eri rahastoryhmien palkkiot keskimäärin. Sampo on saavuttanut korkeimmat 

vuosituotot 1 ja 3 vuoden aikaperiodeilla ja Nordea taas vastaavasti matalimmat. Viiden 

vuoden aikaperiodilla korkein vuosituotto on ollut Osuuspankilla ja matalin Nordealla. 

Sampon rahastoilla palkkiot ovat keskimääräistä korkeammat, mutta ero ei kuitenkaan 

ole huomattava. Matalimpia palkkiot ovat Osuuspankilla. Viiden vuoden ajanjaksolla 

kaikki valitut osakerahastot tuottivat yhteensä keskimäärin 8,76 % p.a. kulujen 

vähentämisen jälkeen. 

 

Yksittäisten osakkeiden kohdalla riski ja tuotto-odotus ovat vertailtavista instrumenteistä 

korkeimmat. Myös yksittäisten osakkeiden riskitasoissa on suuria eroja. Yrityksen 

konkurssitilanteessa osakkeenomistajat ovat vieraan pääoman lainaajia huonommassa 

asemassa ja se saattaa myös tarkoittaa, että osakkeenomistajille ei jää mitään 

jaettavaksi yrityksen jäljellä olevista varoista. Myös osakkeiden kohdalla riskiä voidaan 

madaltaa hajauttamalla omistus useampaan osakkeeseen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Sampo Korko K, Sampo Obligaatio K, Sampo Eurooppa Yhdistelmä K ja Sampo Suomi Osake K 
2
 OP-Euro A, OP-Delta A, OP-Forte A ja OP-Obligaatio A 
3
 Nordea Euro Korko K, Nordea Fennia K, Nordea Säästö 50 K ja Nordea Euro Obligaatio K 
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Taulukko 4. Osakkeiden tuotto 
Taulukossa on esitetty osakkeiden tuotto kahden indeksisalkun ja yhden  
vertailusalkun avulla. Osakkeiden arvot ovat aikaperiodilta 2002-2007. 

  Tuotot1 (vuositasolla) 

  1v 3v 5v 

OMX Helsinki2 17,66 % 20,86 % 11,02 % 

OMX Helsinki 253 2,16 % 17,09 % 16,96 % 

Vertailusalkku4 12,00 % 23,24 % 20,18 % 

Keskiarvo 10,61 % 20,40 % 16,05 % 

 

Korkeimman tuoton osakkeet ovat antaneet viimeisen kolmen vuoden aikaperiodilla. 

Kokonaisuudessa parhaiten on tuottanut vertailusalkku. Tuottoihin ei laskettu osinkojen 

vaikutusta ollenkaan vertailun yksinkertaistamiseksi. Todellisuudessa osingoilla saattaa 

kuitenkin olla suurikin vaikutus osakkeista saataviin tuottoihin. 

 

4.2 Ryhmävertailu 

 

 

Muodostetaan kolme vertailuryhmää5. Ryhmät on valittu instrumenttien luonteen ja 

tuottojen samankaltaisuuden mukaan. 

 

Ryhmä 1 

 

Ensimmäisen ryhmän vertailu on varsin helppoa, koska kumpaakin instrumenttia 

verotetaan samoin periaattein ja kummallekin tuotto maksetaan korkona. Tämän ryhmän 

instrumentit antavat vertailun matalimmat tuotot. Valtion obligaation kohdalla korko on 

keskimäärin 3,6 % vuodessa ja kahdentoista kuukauden määräaikaistilin kohdalla 1,86 

% koko ajanjaksolla keskimäärin. Kummankin sijoituskohteen riski on myös hyvin 

matala. Tällä tarkasteluajanjaksolla valtion obligaatioihin sijoittaminen olisi ollut 

                                                 
1
 Tuottoihin ei ole laskettu osinkojen vaikutusta. 
2
 Koko Helsingin pörssin arvokehitystä kuvaava indeksi ilman painorajoituksia. 
3
 Helsingin pörssin arvokehitystä kuvaava indeksi, joka sisältää ainoastaan 25 suurinta pörssiyhtiötä. 
4
 UPM-Kymmene, Nokia, Sampo A, Kesko A, Orion A, Fiskars K, Kone B ja Fortum 
5
 1. Määräaikatalletukset ja valtion obligaatiot 2.Sijoitusrahastot, säästövakuutus ja eläkevakuutus 3. Sijoitusrahastot 

ja osakkeet 
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tuottoisampi vaihtoehto. Määräaikaistilin tapauksessa todellinen tuotto on ollut jopa 

negatiivinen, kun inflaatio otetaan huomioon. Inflaatio oli ajanjaksolla 2002-2006 

keskimäärin 0,92 % (Tilastokeskus 2007). 

 

Ryhmä 2 

 

Toisen ryhmän vertailua vaikeuttaa eläkevakuutuksen erilainen verokohtelu 

säästövakuutukseen ja sijoitusrahastoihin nähden. Viiden vuoden ajanjaksolla 

sijoitusrahastojen keskimääräinen vuosituotto oli tarkasteluajanjaksolla 7,56 %. Jos 

sijoittaja olisi laittanut vuosittain 1000 euroa sijoitusrahastoon olisi sijoitusten 

kokonaisarvo nyt noin 6255 euroa. Eläkevakuutuksen tapauksessa voidaan ajatella, että 

veronvähennysoikeudesta johtuen sijoittaja voi laittaa enemmän rahaa vakuutukseen 

lisäämättä nettomääräistä 1000 euron säästösummaa. Eläkevakuutukseen sijoittaja 

voisi laittaa noin 1400 euroa ja hänen todellinen panostuksensa verovähennysoikeus 

huomioiden olisi sama 1000 euroa. Hänen sijoituksensa loppusumma olisi viiden 

vuoden jälkeen veroetu huomioiden noin 8755 euroa. Eläkevakuutus olisi siis näin 

laskettuna huomattavasti tuottoisampi vaihtoehto. 

 

Eläkevakuutuksen tuottoa laskettaessa tulee kuitenkin huomioida, että sijoittajan 

myöhemmin takaisin saamia eläkemaksuja verotetaan 28 %:n mukaan koko 

takaisinmaksettavasta pääomasta. Sijoitusrahastoja verotetaan vastaavasti pelkän 

syntyneen voiton perusteella ja jos sijoitusaika on yli kymmenen vuotta voidaan 

hyödyntää hankintameno olettamaa. Jos ajatellaan, että edellä mainittu säästäminen 

olisi tapahtunut juuri ennen eläkkeelle jäämistä ja eläkeiän alkaessa säästöt olisi 

nostettu kokonaisuudessaan olisi tuotto ollut seuraavanlainen. Sijoitusrahaston 

tapauksessa voittoa kertyi yhteensä noin 1255 euroa, josta jouduttaisiin maksamaan 

veroa noin 350 euroa. Eläkevakuutuksen tapauksessa veroa jouduttaisiin maksamaan 

yhteensä noin 2450. Eläkevakuutuksesta voitaisiin nostaa siis noin 6305 euroa ja 

sijoitusrahastosta noin 5905 euroa. Eläkevakuutus on siis joka tapauksessa tuottavampi, 

mikä johtuu verovähennyksen mahdollistavasta suuremmasta säästösummasta. 

Laskelmassa ei ole kuitenkaan huomioitu eläkevakuutuksesta aiheutuvia 



 29 

lisäkustannuksia, eikä lyhyestä säästämisajasta johtuen sijoitusrahastojen kanssa 

päästä hyödyntämään hankintameno olettamaa. 

 

Säästövakuutus on kulurakenteeltaan eläkevakuutuksen tapainen, mutta sen maksuista 

ei saa tehdä vähennyksiä. Säästövakuutus soveltuu parhaiten sijoittajalle, joka haluaa 

aktiivisesti kohdentaa sijoituksiaan tai hyödyntää säästövakuutuksen lahja- ja 

perintöverohelpotuksia. Se ei kuitenkaan pärjäisi suoraan tuotossa eläkevakuutuksen ja 

sijoitusrahaston välillä tehdyssä laskelmassa. 

 

Ryhmä 3 

 

Sijoitusrahastojen ja osakkeiden verokohtelu on samanlaista, joten laskelmassa ei 

tarvitse huomioida verojen vaikutusta. Sijoitusrahastoissa osa sijoittajien tuotosta menee 

palkkioihin, mutta palkkiot on jo vähennetty sijoitusrahastojen tuotoista, joten 

laskelmissa ei tarvitse erikseen huomioida niitäkään. Vertailun tasavertaistamiseksi 

lasketaan osakerahastoiden keskimääräinen tuotto, joka on hieman kaikkien 

rahastoluokkien keskiarvoa korkeampi. 

 

Taulukko 5. Osakerahastojen tuotot 
Taulukossa on esitetty kolmen eri pankin osakerahastojen vuositason tuotot  

ja kaikkien kolmen rahaston vuositason tuotto keskimäärin. 

  Tuotot (vuositasolla) 

  1v 3v 5v 

Sampo Suomi Osake K 13,50 % 22,20 % 20,90 % 

Nordea Fennia K 14,50 % 20,90 % 21,00 % 

OP-Delta A 8,50 % 21,40 % 21,40 % 

Keskiarvo 12,17 % 21,50 % 21,10 % 

Lähde: Morningstar 2007. 

 

Osakerahastojen keskimääräinen vuosituotto on viimeisen viiden vuoden ajalta ollut 

noin 18,25 %. Vastaava tuotto osakkeille on ollut samalla ajanjaksolla 15,68 %. Näin 

ollen valittujen sijoitusrahastojen tuotto on ollut keskimääräistä osaketuottoja parempi. 

Laskelmassa ei ole kuitenkaan huomioitu osinkojen vaikutusta osakkeiden tuottoon, eikä 

osakkeiden ja rahasto-osuuksien ostamisesta syntyviä kaupankäyntikuluja ja palkkioita. 
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Laskelman perusteella sijoitusrahastot ovat tuottaneet paremmin, mutta edellä mainitut 

kaksi tekijää saattaisivat muuttaa laskelman lopputulosta. 

 

4.3 Sopeuttaminen muuttuviin markkinatilanteisiin 

 

Parhaiten muuttuviin markkinatilanteisiin voidaan sopeuttaa eläkevakuutusta ja 

säästövakuutusta. Niiden sisällä tehdyistä rahastojen vaihdoista ei tarvitse maksaa 

veroja, eikä vaihdoista myöskään synny lisäkustannuksia sijoittajalle. Kun yksittäisillä 

osakkeilla tai sijoitusrahasto-osuuksilla käydään kauppaa joudutaan myyntivoitoista 

maksamaan verot. Osakkeiden kohdalla välittäjä ottaa lisäksi prosentuaalisen palkkion 

kaupankäyntisummaan perustuen ja rahastojen tapauksessa joudutaan rahastojen 

vaihdosta maksamaan rahaston vaihtokuluja. 
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5 Johtopäätökset 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää eri säästämis- ja sijoitusinstrumentteihin liittyviä 

ominaisuuksia, niiden verokohtelua ja tuottoa, kun niitä käytetään eläkesäästämiseen. 

Arvioitavia instrumentteja oli kuusi, jotka olivat pankkitalletukset, joukkovelkakirjalainat, 

julkisesti noteeratut osakkeet, sijoitusrahastot, eläkevakuutus ja säästövakuutus. 

 

Tutkielmassa tehtyjen laskelmien perusteella eläkevakuutus näyttäisi olevan tuottavin 

sijoitusvaihtoehto eläkesäästämistä ajatellen. Tämä kuitenkin sillä oletuksella, että 

sijoittaja käyttää verovähennykset säästösumman kasvattamiseen. Toiseksi 

tuottoisimpia valituista instrumenteista ovat osakerahastot.  

 

Parhaiten markkinatilanteen mukaan voidaan tarkasteltavista instrumenteista mukauttaa 

eläkevakuutusta ja säästövakuutusta. Niiden sisällä rahastojen vaihto onnistuu ilman 

veroseuraamuksia ja kuluja. Toisaalta niistä joudutaan jatkuvasti maksamaan palkkioita. 

 

Eläkevakuutus on tarkasteltavista instrumenteistä ainoa, jota on tuettu 

verovähennysoikeudella. Verovähennysoikeuden takia eläkevakuutus antoikin tehdyissä 

laskelmissa joukon parhaan tuoton. Eläkevakuutukseen kertyneestä pääomasta 

joudutaan kuitenkin maksamaan 28 % veroa sitä nostettaessa. Sijoitusrahastojen ja 

osakkeiden tapauksessa ainoastaan myyntivoitosta joudutaan maksamaan 28 % vero. 

Niiden kohdalla voidaan myös käyttää hankintameno-olettamaa, joka on 20 % 

myyntihinnasta jos myyntikohde on omistettu alle 10 vuotta ja 40 % jos se on omistettu 

yli 10 vuotta. Tämä saattaa keventää niiden verotusta huomattavasti varsinkin 

pitkäaikaisessa säästämisessä. Valtion liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen tuotosta 

ja pankkitalletusten korkotuotoista joudutaan maksamaan lähdevero, joka on 

suuruudeltaan 28 %. Pitkäaikaista säästämistä ajatellen verotuksellisesti paras 

vaihtoehto on eläkevakuutus. 

 

Eläkevakuutus osoittautui siis parhaaksi vaihtoehdoksi pitkäaikaiseen säästämiseen 

tuoton ja verotuksen näkökulmasta. Säästövakuutus on hyvä työkalu lahjaverojen ja 
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perintöverojen minimoimiseksi. Sijoitusrahastojen tuotto oli laskelmien toiseksi paras ja 

niiden etu on varojen likvidiys. Sijoittaja voi koska tahansa sijoitusperiodin aikana 

lunastaa rahasto-osuutensa rahaksi muutaman päivän viiveellä. Valtion liikkeelle 

laskemat joukkovelkakirjat tuottivat pankkitalletuksia paremmin laskelmissa, mutta ne 

ovat kumpikin hyviä vaihtoehtoja vähäriskistä sijoituskohdetta etsivälle eläkesäästäjälle. 

Tuotto kummassakin jää kuitenkin varsin alhaiselle tasolle. 

 

Tutkielmaa voisi laajentaa esimerkiksi laajentamalla tarkastelun koskemaan pidempää 

aikaperiodia. Tällaisen tarkastelun avulla voitaisiin tutkia minkälaisia vaikutuksia eri 

mittaisilla säästämisperiodeilla on instrumenttien tuottoon. Jatkotutkimuksessa voisi 

perehtyä myös syvällisemmin eri instrumenttien tuottoon huomioiden niiden kulut 

yksityiskohtaisemmin. Yksi mahdollisuus tutkielman laajentamiseksi olisi kansainvälinen 

vertailu eri maiden välillä. Tällä voitaisiin selvittää onko eläkesäästäminen esimerkiksi 

edullisempaa, helpompaa tai tuottoisampaa muissa maissa.  
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