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Lukijalle

Sijoitusrahastot ovat viime vuosina vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten sijoi-
tuskohteina. Ne tarjoavat vaivattoman tavan sijoittaa arvopapereihin myös sellai-
sille ihmisille, jotka eivät itse ehdi tai halua seurata arvopaperimarkkinoiden ta-
pahtumia päivittäin. Sijoitusrahastojen avulla voi myös hajauttaa sijoituksia ulko-
maille sekä kohteisiin, joista on joko vaikea saada tietoa tai muuten hankala sijoit-
taa suoraan.

Rahastosäästäjän kannattaa kuitenkin tutustua eri vaihtoehtoihin huolellisesti,
koska tarjolla on hyvin erilaisia sijoitusrahastoja, joiden tuotto-odotukset ja riskit
poikkeavat toisistaan. Sijoitusrahastoihin kerätyillä säästöillä on monelle suuri ta-
loudellinen merkitys, joten sopivien rahastojen valinnassa on otettava huomioon
useita eri tekijöitä. Oppaan avulla toivomme auttavan lukijoita tekemään harkittu-
ja sijoituspäätöksiä.

Sijoitusrahasto-oppaassa esittelemme eri rahastotyypit ja kuvaamme niiden ris-
kejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi tuomme esiin seikkoja, joihin rahastosäästäjän on
syytä kiinnittää huomiota rahaston valinnassa.

Helsingissä 15.1.2009

Sirkka-Liisa Roine Markku Savikko
Toimitusjohtaja Toiminnanjohtaja

Suomen Pörssisäätiö Suomen Sijoitusrahastoyhdistys
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Sijoitusrahasto lyhyesti

4

Sijoitusrahasto on sijoituskohde, jonka varat on sijoitettu useisiin erilaisiin
rahoitusvälineisiin, muun muassa osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.
Yksinkertaistetusta sijoitusrahastoesitteestä selviää, mihin rahasto sijoittaa.
Kun olet valinnut säästötavoitteisiisi sopivan sijoitusrahaston, voit merkitä
haluamallasi rahamäärällä osuuksia muun muassa pankeissa, rahasto-
yhtiöissä sekä internetissä.
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Säästö- ja sijoituskohteet
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Säästö- ja sijoituskohteiden valikoima on nykyisin runsas ja monipuolinen. Kun
puhutaan arvopapereista, säästäjällä on kaksi päävaihtoehtoa: korkosijoitukset ja
osakesijoitukset. Sijoitusrahastot tarjoavat molempia vaihtoehtoja sekä näiden yh-
distelmiä.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuoton tärkein osa on yleensä korko, joka on useimmiten etukä-
teen tiedossa. Tavallisin ja tunnetuin korkosijoitus on talletus. Pitkäaikaisia korko-
sijoituksia ovat mm. joukkolainat, kuten obligaatiot. Lyhytaikaisia korkosijoituksia
tai korkoinstrumentteja ovat rahamarkkinavälineet, kuten valtion velkasitoumukset
sekä sijoitus- ja yritystodistukset. Joukkolainojen ja rahamarkkinavälineiden laina-
eli juoksuajan päättyessä sijoitettu pääoma maksetaan takaisin.
Lainojen riskit vaihtelevat lainanottajan eli liikkeeseenlaskijan, lainalajin ja laina-

ajan mukaan. Suurin riski liittyy liikkeeseenlaskijan kykyyn maksaa laina takaisin,
jolloin puhutaan luotto- tai liikkeeseenlaskijariskistä. Turvallisimpia vaihtoehtoja
ovat valtion ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat joukkolainat ja riskipi-
toisimpia yritysten liikkeeseen laskemat joukkolainat ja pääomalainat.
Korkotuotto on pienin vähäriskisimmissä vaihtoehdoissa ja suurin eniten riskiä

sisältävissä joukkolainoissa. Joukkolainan arvo vaihtelee laina-aikana yleisen kor-
kotason muutosten mukaan. Jos lainasta maksettava korko on kiinteä ja korko-
taso nousee korkeammaksi kuin vanhasta joukkolainasta maksetaan, lainan hin-
ta laskee ja päinvastoin. Korkojen muutokset aiheuttavat korkoriskin, joka on pie-
nin lyhytaikaisiin rahamarkkinavälineisiin sijoitettaessa ja suurin pitkäaikaisiin jouk-
kolainoihin sijoitettaessa. Vaihtuvakorkoisten lainojen korko myötäilee markkinoi-
den korkotason muutoksia.
Joukkolainasijoituksen voi usein laina-aikana myydä takaisin vain sen liikkee-

seenlaskun hoitaneelle pankille, joka myös määrää kulloinkin vallitsevaan korkota-
soon sidotun takaisinostohinnan. Koska joukkolainoilta puuttuvat tavalliselle sääs-
täjälle sopivat julkiset jälkimarkkinat, on joukkolainasijoitus yleensä syytä varautua
pitämään koko lainan juoksuajan.

Osakkeet

Osakkeet ovat houkutteleva sijoituskohde, koska ne ovat olleet tuottavin sijoitus-
vaihtoehto pitkäaikaisina sijoituksina. Osakekurssien kehitystä ei kuitenkaan ku-
kaan tiedä etukäteen, joten osakesijoittamiseen liittyy riskiä. Maailmantalouden ja
myös yksittäisten maiden taloussuhdanteet voivat muuttua monista eri syistä ja
sysätä pörssikurssit nopeisiinkin nousuihin ja laskuihin. Etenkin lyhyellä aikavälillä
osakkeiden tuottoa on tästä syystä vaikea arvioida.
Yleisestä osakekurssien kehityksestä aiheutuvaa riskiä kutsutaan markkinaris-

kiksi, joka vie lähes kaikki osakkeet laskuun. Toinen epävarmuustekijä on kunkin
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yhtiön oma menestys, joka vaikuttaa osakkeen hintaan. Tätä kutsutaan yritysris-
kiksi.
Säästäjä voi vähentää markkinariskiään sijoittamalla varojaan sekä osakkeisiin

että korkosijoituksiin. Yritysriskiä taas voi vähentää sijoittamalla useisiin yhtiöihin,
jotka toimivat eri toimialoilla. Sijoitusrahastot tarjoavat valmiita vaihtoehtoja mo-
lempien riskien vähentämiseen.

Johdannaiset

Nykyaikaiseen, etenkin ammattimaiseen varainhoitoon liittyy johdannaisten käyt-
tö. Johdannaisia voidaan käyttää arvopapereihin liittyvien riskien hallintaan sekä
myös lisätuottojen hankintaan. Johdannaisten avulla sijoituksiin liittyvä riski jae-
taan arvopaperimarkkinoilla toimivien kesken siten, että riskinottoon halukkaille
siirretään riskiä, kun taas varovaisemmat osapuolet vähentävät riskiään.
Johdannaiset jaetaan optioihin, futuureihin ja termiineihin. Optiosopimus on eh-

dollinen eli optioon sijoittanut voi valita toteuttaako kaupan vai ei. Futuuri- ja ter-
miinisopimus sen sijaan on sitova eli kauppa on toteutettava sopimusajan päätty-
essä. Riskienhallinnan välineenä sekä optiot että futuurit toimivat samalla tavalla.
Optioilla ja futuureilla käydään kauppaa johdannaispörsseissä.

Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot sijoittavat kaikkiin edellä kuvattuihin kohteisiin ja myös toisiin ra-
hastoihin. Sijoitusrahaston säännöissä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä
kerrotaan, sijoittaako rahasto osakkeisiin, korkokohteisiin vaiko molempiin ja käyt-
tääkö se johdannaissopimuksia suojautuakseen vai ottaako se niillä lisää riskiä
tuottojen saamiseksi.
Säästäjän valittavana on kolme päävaihtoehtoa: korkorahasto, osakerahasto ja

yhdistelmärahasto. Sijoitusrahasto on hyvä vaihtoehto ja lisä suorille osake- ja
joukkolainasijoituksille ja ne sopivat myös vähentämään suorien sijoitusten riskiä
parantamalla hajautusta. Sijoitusrahastoon voi sijoittaa pieniäkin summia ja silti si-
joitus on aina hajautettuna moniin eri arvopapereihin. Kun sijoituksia halutaan ris-
kien pienentämiseksi tai tuottojen hankkimiseksi hajauttaa eri maihin tai maantie-
teellisille alueille, vaikkapa kehittyville markkinoille, on sijoitusrahastosijoittaminen
tähän käytännöllisin tapa.
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Sijoitusrahasto toimii niin, että rahastoyhtiö kerää säästäjiltä varoja, jotka se sijoit-
taa useisiin eri sijoituskohteisiin, jotka yhdessä muodostavat sijoitusrahaston. Si-
joitusrahaston varoja hoitaa rahastoyhtiö. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä
suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan
omaisuuteen.

Rahastopääoma

Sijoitusrahaston rahastopääoma muodostuu rahasto-osuuksista. Pääoma vaihte-
lee sen mukaan, miten paljon rahastoon tulee uusia sijoituksia ja miten paljon nii-
tä lunastetaan pois. Pääoma vaihtelee myös rahaston sijoitusten pörssikurssien ja
korkotason muutoksien aiheuttamien arvonmuutosten vuoksi.
Rahaston varat omistavat siihen sijoittaneet henkilöt, yhteisöt ja säätiöt siinä

suhteessa, kun he ovat siihen sijoittaneet. Rahastoyhtiö ei omista hoitamiaan si-
joitusrahastoja. Koska rahastoissa oleva varallisuus on osuudenomistajan omai-
suutta, ei sitä myöskään voida käyttää muiden tahojen, kuten rahastoyhtiön vas-
tuiden kattamiseen mahdollisissa maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteissa.
Suomalaisista sijoitusrahastoista voi yleensä jatkuvasti merkitä (ostaa) uusia ra-

hasto-osuuksia ja vastaavasti lunastaa (myydä) vanhoja rahasto-osuuksia, joten
suomalaiset sijoitusrahastot ovat avoimia sijoitusrahastoja. Avoimen sijoitusrahas-
ton vastakohta on suljettu sijoitusrahasto. joka on luonteeltaan normaali osakeyh-
tiö.
Rahasto-osuuden hinta on sekä uudelle sijoittajalle että osuudesta luopuvalle

aina sama eli sijoitusrahaston sijoitusten käypä markkina-arvo jaettuna sen hetki-
sellä eli liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuksilla ei
käydä kauppaa pörssissä, vaan rahaston pääoma kasvaa tai laskee, kun rahasto-
osuuksia merkitään tai lunastetaan.
ETF:illä (Exchange Traded Fund) eli pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena

olevilla sijoitusrahasto-osuuksilla sen sijaan käydään pörssissä kauppaa kuten
osakkeilla. Niiden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Muutoin ETF
on samanlainen sijoitusrahasto kuin muutkin sijoitusrahastot.

Tuotto

Sijoitusrahaston tuotto perustuu rahaston sijoitusten tuottoihin eli korkoihin, osin-
koihin sekä sijoituskohteiden arvonnousuihin tai -laskuihin. Rahasto-osuuden
omistaja voi valita, haluaako hän vuosittain nostaa rahastosta tuotto-osuuden vai
lisätäänkö se rahasto-osuuden arvoon, jolloin hän saa tuoton vasta osuuden lu-
nastuksen yhteydessä.
Tuotonjaon perusteella sijoitusrahasto-osuudet jaetaan tuotto-osuuksiin ja kas-

vuosuuksiin. Tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto. Tuoton mak-
saminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omis-
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tajille taas tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa. Samassa rahas-
tossa on yleensä sekä tuotto- että kasvuosuuksia.

Riski

Sijoitusrahastojen riskit perustuvat niiden sijoituskohteiden riskeihin, joihin ne
sääntöjensä mukaisesti sijoittavat. Sijoitusrahaston tulee jakaa riskejään sijoitta-
malla useisiin eri kohteisiin, jolloin onnistuneet sijoitukset korvaavat mahdollisia
menetyksiä. Riskinottoa säädellään monin määräyksin, joiden tarkoitus on muun
muassa estää liian suuret sijoitukset yksittäiseen sijoituskohteeseen.
Sijoitusten jakaminen useisiin eri sijoituskohteisiin ja eri toimialoille vähentää yri-

tysriskiä olennaisesti. Sijoitusrahastokaan ei poista arvopaperisijoittamiseen liitty-
vää markkina- eli kurssivaihteluiden riskiä, mutta hajauttamalla varoja myös ulko-
maisiin sijoituskohteisiin, vähennetään yksittäiseen maahan kohdistuvaa maaris-
kiä. Ks. lisää luvusta Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on.

Edut

Sijoitusrahaston tärkein etu on riskien hajauttaminen. Rahasto-osuudet voi myös
nopeasti ja helposti muuttaa rahaksi. Rahastosäästäjän ei itse tarvitse seurata yh-
tiöiden ja markkinoiden tapahtumia samassa määrin kuin jos sijoittaisi suoraan ar-
vopapereihin. Sijoitusrahastoon voi säästää pienissä erissä tai sijoittaa kerralla
suuren summan sen mukaan oman tilanteen mukaisesti.
Sijoitusrahasto pystyy suurena sijoittajana yleensä käymään kauppaa pienem-

min kustannuksin kuin yksityinen sijoittaja. Sijoitusrahastolta ei peritä veroa myyn-
tivoitoista, kuten yksityishenkilöiltä, joten se voi käydä kauppaa arvopapereilla
maksamatta myyntivoitonveroa.
Rahastojen sijoituspäätösten tekijät ja salkunhoitajat ovat asiantuntijoita, jotka

seuraavat jatkuvasti arvopaperimarkkinoiden ja hoitamiensa sijoitusrahastojen ke-
hitystä ja tekevät sijoituksiin tarvittaessa markkinatilanteen edellyttämiä muutok-
sia.
Sijoitusrahastojen kautta säästäjä pystyy sijoittamaan myös sellaisiin kohteisiin,

jotka ovat yksityisille henkilöille vieraita tai joihin ei edes ole mahdollista sijoittaa,
kuten moniin rahamarkkinavälineisiin.
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Ennen sijoitusrahaston valintaa säästäjän on syytä selvittää itselleen, mitä varten
säästää. Onko kyse tavoitesäästämisestä jotakin hankintaa varten, eläketurvan
täydentämisestä tai jonkinlaisen varmuusrahaston keräämisestä pahan päivän va-
ralle vai jostakin muusta syystä. Ennen kaikkea on tärkeää arvioida suhtautumis-
taan sijoittamisen riskeihin: onko halua ja kykyä ottaa riskiä.
Säästäjän kannattaa myös miettiä, mikä osuus rahastosäästöillä on tai tulee

olemaan omasta kokonaisvarallisuudesta, johon tavallisimmin kuuluvat talletukset,
mahdollisesti muut arvopaperit, säästövakuutukset, asunto ja vapaa-ajan asunto.
Varallisuuden hajauttaminen eri kohteisiin lisää taloudellista turvallisuutta muun
muassa suhdannevaihteluita ja inflaatiota vastaan. Aina on myös hyvä varautua
yllättäviin ja nopeisiin käteisen tarpeisiin.
Omat säästötavoitteet, ikä, perhesuhteet jne. vaikuttavat olennaisesti kullekin

sopivien sijoituskohteiden valintaan. Tavoitteita kannattaa pohtia ajoittain uudel-
leen, koska elämäntilanteet muuttuvat esimerkiksi perhettä perustettaessa, tulo-
tason kasvaessa tai laskiessa, eläkkeelle siirryttäessä jne. Kun ikää karttuu, kan-
nattaa sijoitusten painopistettä usein muuttaa vähäriskisempään suuntaan. Jos
taas todennäköinen sijoitusaika pitenee, riskiä voi ottaa enemmän.

Tuotto-odotus

Tuotto-odotuksissa kannattaa olla realisti. Sijoitusrahaston tuotto-odotukseen vai-
kuttaa merkittävästi rahastotyyppi. Korkorahastojen tuotto riippuu korkotasosta ja
sen vaihteluista ja osakerahastojen osakemarkkinoiden kehityksestä, mutta myös
sijoitusrahaston johdon ja sijoitustoiminnasta vastaavien analyytikkojen ja jopa yk-
sittäisen salkunhoitajan kyvyistä valita tuottavia kohteita ja ajoittaa ostot ja myyn-
nit suotuisaan aikaan.
Sijoitusrahastot tuottavat pitkällä aikavälillä keskimäärin saman tuoton kuin ne

osake- tai korkomarkkinat, joille rahaston varat on sijoitettu. On myös sijoitusra-
hastoja, jotka tavoittelevat tuottoa kaikissa markkinatilanteissa, niin sanottua ab-
soluuttista tuottoa.
Sijoitusrahastojen tuottoihin vaikuttavat tietenkin myös sijoituksen kulut, joita

kannattaa vertailla. Kuluista enemmän luvussa Sijoitusrahaston kulut.
Rahastoyhtiön tulee aina tarjota yksinkertaistettu rahastoesite asiakkaalle en-

nen rahasto-osuuksien merkintää. Esitteestä selviävät käytännössä kaikki sijoi-
tuspäätökseen kannalta tärkeät asiat.
Useimpien rahastojen säännöissä on mainittu vertailu- eli benchmark-indeksi,

jonka tuoton ylittämiseen pitkällä aikavälillä rahasto pyrkii. Yleensä rahastojen ta-
voitteena on ylittää säännöissä määritetty vertailuindeksi.
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Riski

Tuotto-odotukset ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä suurempaa tuottoa tavoitte-
lee, sen suurempi riski on hyväksyttävä. Jos taas haluaa turvallisia vaihtoehtoja,
tuotosta on tingittävä. Osakekurssit saattavat joskus nousta tai laskea pitkiäkin ai-
koja, joskus taas kehitys on tasaista. Myös korkojen vaihtelut voivat olla suuria ja
ne vaikuttavat korkorahastojen tuottoihin. Riskeistä kerrotaan enemmän luvussa
Sijoitusrahaston riskit.

Sijoitusaika

Vaikka sijoitusrahasto-osuudet onkin muutettavissa nopeasti käteiseksi, rahastoi-
hin ja etenkin osakerahastoihin kannattaa sijoittaa “kärsivällistä” rahaa, joka joutaa
olemaan sijoitettuna pitkähkön ajan. Silloin säästäjällä on mahdollisuus valita, mil-
loin hän osuuksistaan luopuu, eikä niitä tarvitse lunastaa huonossa markkinatilan-
teessa alhaiseen hintaan.
Sijoitusrahaston valintaan voi vaikuttaa myös se, onko kyse säännöllisestä

säästämisestä vai isohkon kertasumman, esimerkiksi perinnön, sijoittamisesta.
Osa rahastoista tarjoaa joustavia säästämismahdollisuuksia pienilläkin kertasum-
milla, osa taas edellyttää aluksi tiettyä minimisijoitusta. Nyrkkisääntö sijoituksen
koosta on, että kertasijoituksena 50 euroa riittää, mutta 500 euroa on suositelta-
va, sillä silloin valinnanvaraa on enemmän. Kuukausisäästäjä pääsee mukaan 20-
90 eurolla.

Sijoitussidonnainen vakuutus

Sijoitusrahastot ovat usein myös sijoitus- ja eläkevakuutuksien sijoituskohteina,
jolloin puhutaan sijoitussidonnaisista vakuutuksista. Vakuutukseen sisältyvät sijoi-
tusrahastot ovat vakuutusyhtiön omaisuutta ja siksi vakuutuksenottaja voi vaihtaa
sijoituksiaan rahastosta toiseen ilman, että tarvitsee maksaa myyntivoitosta veroa.
Vakuutussijoituksen tuotto riippuu yksinomaisesti siihen liitettyjen sijoitusrahasto-
jen tuotosta. Näin ollen sijoitussidonnaisen vakuutuksen ottamista harkittaessa on
aina yksittäisten rahastojen valinnassa pohdittava samoja asioita kuin suorassa
rahastosijoittamisessa.

10

sijoitusrahasto-opas 2009 KEILI:Layout 1  13.2.2009  11:55  Page 10



Finanssivalvonta vahvistaa sijoitusrahaston säännöt, joista muun muassa selviää,
minkä tyyppinen sijoitusrahasto on kyseessä sekä millaista sijoituspolitiikkaa se
harjoittaa.
Sijoitusrahastolaki jakaa sijoitusrahastot kahteen ryhmään: sijoitusrahasto-

direktiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin, eli ns. UCITS-sijoitusrahastoihin ja erikois-
sijoitusrahastoihin.
Sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille laki asettaa yksityiskohtai-

set säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, kun taas
erikoissijoitusrahasto voi poiketa näistä yksityiskohtaisista vaatimuksista. Kuiten-
kin erikoissijoitusrahastojenkin toiminta perustuu riskien hajauttamiselle. Ks. tar-
kemmin s.13.
Sijoitusrahastot jaotellaan sijoituskohteiden valinnan perusteella osakerahastoi-

hin, yhdistelmärahastoihin, pitkän koron rahastoihin, keskipitkän koron rahastoihin
ja lyhyen koron rahastoihin.

Lyhyen koron rahastot ja rahamarkkinarahastot

Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa lyhytaikaisiin rahamarkkinavälineisiin, joi-
ta ovat muun muassa Suomessa rahamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena ole-
vat valtion velkasitoumukset, pankkien sijoitustodistukset, kuntien kuntatodistuk-
set ja yritysten yritystodistukset. Yritystodistuksiin liittyy suurempi riski kuin valtion
velkasitoumuksiin tai kuntatodistuksiin, jolloin myös niihin sijoittavien rahastojen
tuotto voi olla hiukan korkeampi.
Lyhyen koron rahastot jaetaan rahamarkkinarahastoihin ja varsinaisiin lyhyen

koron rahastoihin. Rahamarkkinarahastoissa korkoinstrumenttien juoksuaika on
alle 120 päivää, ja niiden luottoluokitus on hyvä, vähintään A. Muiden lyhyen ko-
ron rahastojen sijoitusten varat maksetaan takaisin keskimäärin vuoden sisällä eli
niiden duraatio (ks. sanasto) on alle yksi.

Pitkän koron rahastot

Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (laina-aika yli vuosi)
joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin. Lainojen liikkeeseenlaskijoina
voivat olla valtiot, muut julkisyhteisöt ja yritykset. Erityisen riskipitoisista yrityslai-
noista (engl. corporate bonds) käytetään englanninkielistä nimitystä high yield
bonds. Valtion ja julkisyhteisöjen lainoihin sijoittavia rahastoja kutsutaan usein
myös obligaatiorahastoiksi ja yrityslainoihin sijoittavia yrityskorkorahastoiksi. Kor-
kosijoituksia tehdään sekä koti- että ulkomaisiin sijoituskohteisiin.

Keskipitkän koron rahastot

Keskipitkän koron rahasto sijoittaa sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin korkoinstrument-
teihin sen mukaan, millaiset korkomarkkinoiden tuotto-odotukset ovat. Kyseessä
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on siten lyhyen ja pitkän koron sijoituksia tekevä yhdistelmäkorkorahasto.

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahastot voidaan
jaotella monin tavoin, esimerkiksi sijoituskohteiden maantieteellisen sijainnin, yh-
tiöiden toimialan eli sektorin tai yhtiöiden koon perusteella.
Sijoitusalue voi olla esimerkiksi kotimaa, euroalue, Eurooppa, Pohjoismaat, ko-

ko maailma tai niin sanotut kehittyvät markkinat, esimerkiksi Venäjä, Baltia, Lati-
nalainen Amerikka tai Aasia.
Sijoitusrahasto voi sijoittaa varansa myös tietyn tyyppisiin tai kokoisiin yhtiöihin,

esimerkiksi suuriin ja vakaisiin maailmanlaajuisesti toimiviin yrityksiin eli blue chip -yh-
tiöihin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eli small cap -yhtiöihin. Sijoitusrahasto voi
myös erikoistua tietylle toimialalle, kuten metsäteollisuuteen, lääketeollisuuteen, bio-
tekniikkaan tai telekommunikaatioon.
Sijoitusrahaston sijoituskohteiden valintaperusteet voivat olla myös eettisiä tai

laajemmin yhteiskuntavastuuta korostavia.
Osakerahastojen tuottotavoite on yleensä ylittää sijoituskohteiden mukaisesti

valittu vertailu- eli benchmark-indeksi, esimerkiksi jonkin tietyn alueen osakein-
deksi tai toimialaindeksi. Suomeen sijoittavalla rahastolla vertailuindeksi voi olla
esimerkiksi OMX Helsinki Cap. Pörssin laskema indeksi kuvaa Suomen osake-
markkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien. Indeksissä
yhden yksittäisen yhtiön osakkeiden paino on rajoitettu 10 %:iin. Sama 10 %:n
rajoitus koskee sijoitusrahastojen enimmäissijoitusta yhden yhtiön osakkeisiin. Eu-
roalueella vertailuindeksi voi olla Dow Jones Euro STOXX 50 -indeksi, joka kuvaa
euroalueen blue chip -yhtiöiden osakekurssien kehitystä. Kaikilla rahastoilla ei kui-
tenkaan ole perinteistä vertailuindeksiä ensinkään.
Sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valintaperiaatteet eli sijoituspolitiikka käy

ilmi muun muassa yksinkertaistetusta rahastoesitteestä ja rahaston säännöistä.
Niissä esitetään myös rahaston tuottotavoite, johdannaisten käyttö ja mahdollinen
vertailuindeksi.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin,
jolloin sijoitusten painopistettä voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko-
ja osakesijoitusten väliset painoarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston
säännöissä. Painoarvojen enimmäismäärät voivat olla prosentuaalisesti ilmaistuja
esimerkiksi niin, että rahaston osakepaino voi olla enintään 60 % rahastopää-
omasta. Rahaston osakkeiden ja korkojen painoarvot voidaan myös jättää mää-
rittelemättä, jolloin ne riippuvat markkinatilanteesta. Rahasto voi näin ollen peri-
aatteessa sijoittaa kaikki varansa osakkeisiin tai olla lähes puhdas korkorahasto.

12

sijoitusrahasto-opas 2009 KEILI:Layout 1  13.2.2009  11:55  Page 12



Sijoitusten maantieteellisestä kohdistumisesta määrätään niin ikään rahaston
säännöissä.
Yhdistelmärahaston tuottotavoite määritellään yleensä prosenttiosuuksina sen

sijoituspolitiikkaan sopivista korko- ja osakeindekseistä rahaston osake- ja korko-
painotuksien mukaisesti.

Indeksirahastot

Indeksirahastot ovat sijoitusrahastoja, joiden varat sijoitetaan rahastoyhtiön valit-
seman indeksin, esimerkiksi Euro STOXX 50 -indeksiin kuuluviin osakkeisiin. In-
deksirahasto ei siis erikseen valitse osakkeita, vaan ostaa niitä samassa suhtees-
sa kuin niiden paino on indeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat osakkeet
tarkistetaan muutaman kerran vuodessa, jolloin indeksirahasto muuttaa tarvitta-
essa osakekoria indeksin koostumusta vastaavaksi.
Sijoitusrahastodirektiivin mukaisissa indeksirahastoissa saman liikkeeseenlas-

kijan arvopapereihin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 20 % sijoitusrahaston va-
roista. Yhden arvopaperin paino voi kuitenkin olla enintään 35 % sijoitusrahaston
varoista, jos tämä on perusteltua poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi
erityisesti sellaisilla markkinoilla, joilla tietyt arvopaperit ovat erittäin määräävässä
asemassa. Indeksirahasto voi olla myös erikoissijoitusrahasto, jolloin edellä maini-
tut rajoitukset eivät sitä koske.

Rahasto-osuusrahastot

Rahasto-osuusrahastot sijoittavat varansa toisiin sijoitusrahastoihin, jolloin niiden
riski on periaatteessa pienempi kuin tavallisen sijoitusrahaston. Jos sijoitusrahas-
ton kaikki varat sijoitetaan toisiin sijoitusrahastoihin, enintään 20 % varoista saa si-
joittaa yhteen sijoitusrahastolaissa määrättyjen kriteereiden mukaiseen sijoitusra-
hastoon.
Rahasto-osuusrahasto voi sijoittaa enintään 30 % varoista erikoissijoitusrahas-

toihin. Jos hajautussäännöstä poiketaan, rahasto on erikoissijoitusrahasto. Ra-
hasto (feeder fund) voi myös sijoittaa kaikki varansa vain yhteen sijoitusrahastoon
(master fund), jolloin se on erikoissijoitusrahasto.

Erikoissijoitusrahastot

Erikoissijoitusrahastojenkin tulee aina sijoittaa useisiin eri kohteisiin ja hajauttaa
näin riskiä. Rahaston sijoituksilla ei kuitenkaan ole mitään laissa määrättyjä osuuk-
sia, joita yksittäiset sijoitukset eivät saa ylittää koko rahaston pääomasta. Erikois-
sijoitusrahaston riskien hajautusta koskevat määräykset käyvät ilmi rahaston
säännöistä ja yksinkertaistetusta esitteestä.
Erikoissijoitusrahastot ottavat usein suurempia riskejä kuin sijoitusrahastot, jot-

ka toimivat sijoitusrahastodirektiivin mukaisina UCITS-rahastoina. Sijoitusrahasto-
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lain mukaan yhteen sijoituskohteeseen saa sijoittaa enintään 10 % rahaston va-
roista.
Erikoissijoitusrahaston nimestä käy aina ilmi, että kyseessä on erikoissijoitusra-

hasto. Periaatteessa kaikentyyppiset sijoitusrahastot voivat olla joko tavallisia si-
joitusrahastodirektiivin mukaisia sijoitusrahastoja tai erikoissijoitusrahastoja. Ennen
kaikkea indeksi- ja rahasto-osuusrahastojen kohdalla säästäjän on hyvä tarkistaa
rahaston tyyppi.
Vipurahastot ovat erikoissijoitusrahastoja, jotka käyttävät sijoitustoiminnassaan

aktiivisesti johdannaisia. Tarkoituksena on ennakoida pörssikurssien ja tiettyjen
osakkeiden kurssikehitys ja johdannaisten tuottamalla vivulla saada aikaan keski-
määräistä osaketuottoa korkeampi tuotto. Vipurahastossa osuuden arvo voi hei-
lahdella lyhyellä aikavälillä huomattavasti ylös ja alas, mutta pitkällä aikavälillä vi-
purahastot pyrkivät saamaan osakemarkkinoita korkeamman tuoton ottamalla
selkeästi suurempia riskejä kuin muut osakerahastot.
Hedge fund on yhteisnimitys varsin erilaisille sijoitusrahastoille. Kun perinteisten

sijoitusrahastojen menestys perustuu nouseviin markkinahintoihin, niin hedge
fund -sijoitusrahastojen tavoitteena on yleensä positiivinen tuotto kaikissa markki-
naolosuhteissa. Tämä niin sanottu absoluuttinen tuotto perustuu hyvin aktiiviseen
sijoituspolitiikkaan. Rahaston menestykseen vaikuttavat salkunhoitajan kyvyt vielä
enemmän kuin perinteisissä sijoitusrahastoissa. Hedge fund saa sijoittaa listattu-
jen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkokohteisiin ja johdannai-
siin.
Hedge fund rahastot ovat erikoissijoitusrahastoja. Niiden riskiprofiilit vaihtelevat

kunkin rahaston omaksuman sijoituspolitiikan mukaan.

ETF-sijoitusrahasto on periaatteessa aivan samanlainen sijoitusrahasto kuin
muutkin.
Tärkein ero on siinä, että sijoittajat voivat ostaa ja myydä rahaston osuuksia

pörssissä. Ne voivat olla tavallisia tai erikoissijoitusrahastoja. ETF:t ovat yleensä
indeksirahastoja, mutta myös muun tyyppiset rahastot voivat olla ETF:iä.
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Sijoitusrahastoihin sijoittamiseen liittyy riskiä, kuten kaikkeen sijoittamiseen. Riskit
perustuvat rahaston valitsemien sijoituskohteiden riskeihin. Osakemarkkinoiden
riskit heijastuvat osakerahastoihin ja korkomarkkinoiden riskit korkorahastoihin.
Sijoitusrahastojen idea on vähentää riskejä jakamalla eli hajauttamalla sijoitukset
useisiin kohteisiin, jolloin onnistuneet sijoitukset korvaavat epäonnistuneet sijoi-
tukset. Riskinjaon tarve ei liity vain osakemarkkinoille tehtyihin sijoituksiin, vaan sa-
ma tarve on olemassa myös korko- ja valuuttamarkkinoilla.

Markkina- ja yritysriski

Osakkeiden ja osakerahastojen arvojen kehitykseen liittyy riski, koska etukäteen ei
voi tietää, miten osakekurssit ja osingot kehittyvät. Yleisestä osakekurssien las-
kusta aiheutuvaa riskiä kutsutaan markkinariskiksi ja yritysten menestyksen vai-
kutusta osakkeiden arvoon yritysriskiksi. Epävarmuus on suurin, kun sijoitetaan
lyhyeksi ajaksi. Pitkäaikaisina sijoituskohteina osakkeet ovat olleet kaikkein tuotta-
vin sijoitusvaihtoehto.
Osakerahastot vähentävät yritysriskiä sijoittamalla varat useisiin kohteisiin ja eri

toimialoille, jolloin yhden sijoituksen epäonnistuminen ei vaaranna koko sijoituksen
tuottoa. Riskiä voidaan vähentää myös johdannaisilla, joiden kohde-etuutena on
osake, johon rahasto on sijoittanut.
Markkinariskiä ei osakerahasto pysty välttämään hajautuksella. Riskiä voidaan

kuitenkin vähentää käyttämällä indeksioptioita ja -futuureja, joiden kohde-etuute-
na on asianomaisten markkinoiden muutoksia heijastava indeksi, esimerkiksi
Suomen osakemarkkinoiden muutosta kuvaava OMX Helsinki 25.
Sijoitusrahasto-osuuteen liittyvää riskiä mitataan rahasto-osuuden arvon keski-

määräisellä vaihtelevuudella eli keskihajonnalla. Tästä keskimääräisestä vaihtele-
vuudesta käytetään nimitystä volatiliteetti. Mitä suurempi volatiliteetti rahastolla
on, sitä enemmän rahasto-osuuden arvo ja siten myös tuotto voivat vaihdella, ks.
volatiliteetti s. 26.

Korkoriski

Korkorahastojen arvon kehitykseen vaikuttavat korkotason muutokset. Jos ra-
hasto sijoittaa kiinteäkorkoiseen joukkolainaan, korkotason nousu lainan juoksu-
aikana laskee joukkolainan arvoa ja korkotason lasku taas nostaa sen arvoa.
Muutokset näkyvät korkorahastojen osuuksien myynti- ja lunastushinnoissa. Kor-
korahastoihin liittyy myös riski, että lainan liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan
korkoja tai lainaa takaisin.
Yhdistelmärahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja korkokohteisiin, tasaa osake-

markkinoiden riskiä lisäämällä korkosijoitusten osuutta salkussaan.
Korkosijoitusrahaston tuotto- ja hintariskin mittari on duraatio, ks. sanasto. Se

kuvaa myös rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suu-
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rempi on duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski.

Valuuttariski

Muualle kuin euroalueelle tehtäviin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. Kun
dollari vahvistuu 10 % euroa vastaan, dollarimääräisen sijoituksen arvo nousee 10
% ja dollarin heiketessä käy päinvastoin.

Riskinottopolitiikka

Sijoitusrahastojen riskinotto vaihtelee rahastotyypeittäin ja myös samantyyppisten
rahastojen riskinotossa on suuria eroja. Rahaston riskinottopolitiikka selviää yk-
sinkertaistetusta esitteestä ja rahaston säännöistä. Niistä on hyvä selvittää muun
muassa se, miten rahasto käyttää johdannaisia. Enemmän riskiä ottavat rahastot
käyttävät johdannaisia paitsi salkkunsa suojaukseen myös tehokkaaseen salkun
hallintaan eli pyrkivät kasvattamaan rahaston tuottoja johdannaisilla.
Riskiä karttavan sijoittajan, joka ei voi eikä halua menettää sijoitusaikana osaa-

kaan sijoittamastaan pääomasta, on valittava vähiten riskiä sisältävät vaihtoehdot.
Sijoitusrahastoissa sijoitetun pääoman menettäminen kokonaisuudessaan on
käytännössä mahdotonta. Rahasto-osuuden arvo voi kuitenkin laskea pörssi-
kurssien ja korkojen muutosten tai rahastoa hoitavien henkilöiden epäonnistunei-
den sijoituspäätösten takia. Markkinoilla on myös pääomaturvattuja rahastoja, jot-
ka takaavat sijoitetun nimellispääoman tai sen tietyn osan maksamisen takaisin
yksinkertaistetussa esitteessä ja säännöissä määritettynä aikana.
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Sijoitusrahastojen kulut vaihtelevat rahastotyypin mukaan ja myös eri rahastoyhti-
öissä. Koska kulut syövät sijoituksen tuottoa, niitä kannattaa vertailla.
Sijoituksesta sijoitusrahasto-osuuteen aiheutuu kuluja osuuden merkinnästä,

lunastuksesta sekä mahdollisesti rahasto-osuuden säilyttämisestä. Monet rahas-
toyhtiöt säilyttävät omien rahastojensa osuudet maksutta. Lisäksi kuluja on ra-
haston hallinnoinnista, vaikka niitä ei peritä erikseen, ne rasittavat sijoitusrahaston
tuottoa.
Korkorahastojen merkintäpalkkiot ovat yleensä pienempiä kuin osakerahasto-

jen. Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen (SRY) jäsenten hoitamien korkorahasto-
osuuksien merkinnästä palkkio on 0 % - 3 % ja lunastuksista 0,5 % - 1 % lunas-
tuksen määrästä. Lyhyen koron rahastoissa ei yleensä peritä merkintäpalkkiota.
Osakerahastojen merkintäpalkkiot vaihtelevat 0 % - 3 % ja lunastuspalkkioiden 0
% - 2 % merkinnän arvosta.
Ulkomaisissa rahastoissa merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat tavallisesti suu-

rempia kuin kotimaisissa rahastoissa, 1 % - 5,5 %. Vaihto saman rahastoyhtiön
hallinnoimien ulkomaisten ns. sateenvarjorahastojen välillä, esimerkiksi korkora-
hastosta osakerahastoon, on monesti hinnoiteltu asiakkaille edulliseksi. Vaihtaes-
saan sijoituksensa rahastosta toiseen sijoittaja joutuu kuitenkin maksamaan veron
mahdollisesta myyntivoitosta, joka syntyy kun rahasto lunastetaan vaikka se sitten
suoraan vaihdetaankin uuteen rahastoon. Ks. verotuksesta enemmän s. 28.
Sijoitusrahaston varoja säilyttävä ja rahastoyhtiön toimintaa valvova säilytysyh-

teisö veloittaa sijoitusrahaston varoista kiinteän palkkion tehtäviensä hoitamises-
ta. Palkkio määritellään prosentteina rahaston arvosta. Se on SRY:n jäsenten osa-
kerahastoissa 0,0 % - 3,3 % ja korkorahastoissa 0,2 % - 0,6 %. Kaikki palkkiot
lasketaan ja vähennetään päivittäin rahaston arvosta niin, että kun puhutaan yk-
sittäisen rahaston tuotosta, kysymyksessä on aina tuotto, josta edellä mainitut ra-
haston kulut on vähennetty.
Rahastoyhtiön hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön saama korvaus analyysien,

sijoitustoiminnan, arvonlaskennan, raportoinnin ja rahasto-osuusrekisterin ylläpi-
don sekä rahaston markkinoinnin kustannuksista. Sijoitusrahaston käymän kau-
pan välityspalkkiot eivät sisälly hallinnointipalkkioon, vaan ne sisältyvät rahaston
kaupankäynnistä saamiin voittoihin tai tappioihin.
Rahastojen palkkioista saa tiedon yksinkertaistetusta rahastoesitteestä. Jois-

sakin rahastoissa, etenkin hedge fundeissa, hallinnointipalkkio voi olla tuottosi-
donnainen esimerkiksi siten, että tuoton ylittäessä rahaston säännöissä mainitun
vertailuindeksin nousun, rahasto perii indeksituoton ylittävästä osasta lisäpalkkion.
Tuottopalkkioitakin voidaan laskea eri tavoin, jolloin sijoittajan on syytä aina tarkis-
taa, kuinka yksittäisen rahaston mahdollinen tuottopalkkio lasketaan.
Sijoitusrahaston säännöissä voidaan määrätä, että rahasto-osuudet voi-

vat poiketa toisistaan siinä, paljonko rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahaston
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varoista korvausta rahaston hallinnoinnista. Säännöissä on määrättävä, mil-
lä perusteella sijoittajat voivat merkitä hallinnointipalkkion kannalta toisistaan
poikkeavia osuuksia. Kriteerinä voi tällöin olla esimerkiksi sijoituksen koko tai
rahaston markkina-alue.

ETF:n kulut

ETF:ien hallinnointipalkkiot ovat usein pienempiä kuin tavallisten sijoitusrahasto-
jen. Passiivista sijoitusstrategiaa noudattavien ETF:ien hallinnointipalkkiot liikkuvat
0,1 % - 0,5 % välillä. Tarjolla on kuitenkin myös paljon kalliita ETF:iä. Hallinnointi-
palkkioiden lisäksi rahastoissa on muitakin kustannuksia, jotka vaihtelevat muun
muassa rahaston rekisteröintivaltion mukaan.
ETF -kaupoista sijoittaja maksaa arvopaperivälittäjälle kaupankäyntipalkkiot.

Myös osto- ja myyntihinnan välinen ero saattaa toisinaan olla merkittävä kuluerä.
Osuuksien säilytyksestä saattaa aiheutua kustannuksia.
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Seuraavilla kysymyksillä ja vastauksilla pyritään auttamaan lukijaa
löytämään paras sijoitusrahastovaihtoehto:

Miten pitkäksi aikaa on tarkoitus sijoittaa?

� Sijoituksen pituudella on merkitystä muun muassa siksi, että hyvin
lyhytaikaisissa sijoituksissa kulut tai markkinatilanteen muutoksen aiheuttama
kurssilasku tai korkomuutos saattaa viedä suuren osan tuotosta.
Sijoitusaika vaikuttaa myös sijoituksen riskiin.

� Osakerahastot ja vipurahastot sopivat pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.
Osakerahastot ovat myös pitkällä aikavälillä tuottaneet parhaiten.
Mitä pitkäaikaisempi osakerahastosijoitus on, sitä pienempi on kurssien
muutoksesta johtuva riski.

� Jos sijoitus on tarkoitettu hyvin lyhytaikaiseksi, esimerkiksi alle vuodeksi,
paras vaihtoehto on usein joko rahamarkkinarahasto tai muu lyhyen koron
rahasto. Lyhyen koron rahastot eivät ole hyviä vaihtoehtoja pitkäaikaiseen
säästämiseen, joten säästämisajan pidetessä yli vuoden mittaiseksi,
kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja.

Oletko valmis ottamaan riskiä ja jos olet, missä määrin?

Riski tarkoittaa sitä, että sijoitukselle ei kerry tuottoa ja osan pääomastakin voi
menettää osake- tai korkomarkkinoiden vaihteluiden vuoksi.

� Rahamarkkinarahastot ja seuraavaksi lyhyen koron rahastot ovat
riskittömimmät rahastovaihtoehdot, mutta normaalioloissa myös
pienituottoisimmat sijoitusrahastot. Niiden sijoituskohteisiin saattaa
liittyä yritysriskiä.

� Keskipitkän koron rahastot sopivat lyhyiden ja pitkien korkojen
muutosriskiä tasaavina epävakaille korkomarkkinoille.

� Pitkän koron rahasto sopii pitkäaikaiseksi sijoitukseksi sekä
osakemarkkinariskin karttamiseen että vähentämiseen.

� Yhdistelmärahaston tuotto perustuu osake- ja korkomarkkinoiden tuottoihin.
Yhdistelmärahasto sopii siten varovaisille sijoittajille, jotka haluavat parempaa
tuottoa kuin puhtaista korkorahastoista on saatavissa ja ovat siksi valmiit
ottamaan myös osakemarkkinoihin liittyvää riskiä. Samaan lopputulokseen
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pääsee myös jakamalla itse sijoituksensa sekä osakerahastoon että
korkorahastoon. Tällöin tulee kuitenkin itse reagoida markkinatilanteen
muutoksiin.

� Osakemarkkinoiden riskit hyväksyvälle sopivat osakerahastot, joiden tuotot
ja riskit perustuvat osakekurssien kehitykseen sillä markkina-alueella, mihin
ne sijoittavat. Osakekurssien suuret muutokset ovat nykyisin usein
maailmanlaajuisia. Sijoitusten hajauttaminen maantieteellisesti lisää kuitenkin
käytettävissä olevien sijoituskohteiden määrää ja vähentää yksittäisiin
sijoituskohteisiin liittyvää yritysriskiä sekä tiettyyn alueeseen liittyvää maariskiä.

� Toimiala- eli sektorirahastot tai tietyn kokoisiin yhtiöihin sijoittavat rahastot
voivat menestyä paremmin tai huonommin kuin kaikki osakkeet keskimäärin.
Riski on suurempi kuin tavallisessa osakerahastossa.

� Pitkäaikaiseen sijoittamiseen sopii tiettyyn indeksiin sijoittava indeksirahasto,
jonka kulurakenne on usein varsin edullinen ja riski sama kuin indeksin.

� Riskinottaja voi valita erikoissijoitusrahaston, vipurahaston tai
hedge fund -rahaston, joka sijoittaa osakkeisiin ja johdannaissopimuksiin
tai esimerkiksi rahaston, joka sijoittaa kehitysvaiheessa oleville
ulkomaisille markkinoille.

� Säännöllistä tuottoa haluavalle sijoituskohteeksi sopivat tuotto-osuudet,
sellaisessa sijoitusrahastossa, joka sääntöjensä mukaan ilmoittaa pyrkivänsä
mahdollisimman tasaiseen vuotuiseen tuotonjakoon. Lähes kaikki
rahasto-osuudet voi kuitenkin lunastaa joka arkipäivä, joten ne ovat
nopeasti muutettavissa rahaksi (poikkeuksena eräät erikoisrahastot).
Jaetusta tuotosta maksetaan pääomatulon vero.

Onko parempi, että saat tuoton vasta myöhemmin eikä sinun
tarvitse miettiä tuoton sijoittamista uudelleen?

� Säästämisvaiheessa sijoituskohteeksi sopivat kasvuosuudet, sellaisessa
rahastossa, jonka riskinottopolitiikka vastaa omia tavoitteita, jolloin tuotto
jää kasvamaan ”korkoa korolle” ilman veroja ja kuluja.

� Kasvuosuuksista joutuu maksamaan veron vasta, kun ne lunastetaan,
joten verotuksen ajankohdan voi itse päättää.
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Sijoituspolitiikka selviää esitteestä

Kun omat lähtökohdat ovat selvillä, on syytä tutkia sijoitusrahastojen yksinkertais-
tetuista rahastoesitteistä ja tarvittaessa säännöistä, minkä rahaston sijoituspoli-
tiikka, tuottotavoitteet, sijoituskohteet, mahdolliset eettiset tavoitteet jne. lähinnä
vastaavat omia toiveita. Myös ottamalla yhteyttä suoraan rahastoyhtiöön saa tie-
toja sen hallinnoimista rahastoista. Sijoitusrahaston tulee aina noudattaa sijoitus-
rahaston sääntöihin perustuvaa sijoituspolitiikkaa.

Esimerkkejä rahastovalinnoista:

Tiina, 25 v. tulee hyvin toimeen palkallaan. Tiina haaveilee omasta asunnosta jos-
kus tulevaisuudessa, kunhan selviää, minne hän asettuu asumaan. Hän päättää
ryhtyä säästämään asunnon ostoa varten 150 euroa kuukaudessa yhdistelmära-
hastoon, jotta hän noin 30-vuotiaana voisi toteuttaa haaveensa.

Tiinan perustelut
� Lyhyen koron rahaston tuotto on liian vähäinen.
� Pitkän koron rahastonkin tuotto tuntuu myös pieneltä.
� Osakerahastot ovat viime vuosina tuottaneet parhaiten, mutta jatkuuko nousu
seuraavat viisi vuotta?

� Yhdistelmärahastoissa tuotto on ollut osakerahastoja heikompi, mutta myös
riski on pienempi.

Teemulta, 17 v., jäi kesäansioista säästöön 1 000 euroa. Teemu haluaa panna
rahan poikimaan, jotta hän muutaman vuoden päästä voisi hankkia itselleen au-
ton. Lehdenjakopalkkioista Teemu säästää 50 euroa kuukaudessa. Teemu päätyy
valitsemaan euroalueelle sijoittavan osakerahaston.

Teemun perustelut
� Rahastoon voi säästää vähittäin kerran kuukaudessa.
� Osakerahastot ovat tuottaneet hyvin.
� Euroalueelle tehtyihin sijoituksiin ei liity valuuttariskiä.

Vesa, 34 v. ja Veera, 30 v. asuvat yhden lapsensa kanssa kolmen huoneen ja
keittiön asunnossa. Vaikka lainaa on vielä jäljellä, säästöjä on jo kertynyt 5 000 eu-
roa. Heidän haaveenaan on hankkia suurempi asunto viimeistään, kun perhe eh-
kä vuoden tai kahden päästä kasvaa. Vesan mielestä säästöille pitäisi saada
pankkitalletusta parempi tuotto, mutta Veera ei halua ottaa riskiä menettää osaa-
kaan jo säästetystä summasta. Vesa ja Veera päätyvät merkitsemään valtion ja
julkisyhteisöjen joukkolainoihin sijoittavan pitkän koron rahaston kasvuosuuksia.
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Vesan ja Veeran perustelut
� Vesa ja Veera haluavat turvata säästöjensä pääoman, joten he eivät
uskalla lähteä osakemarkkinoille näin lyhyellä aikavälillä.

� Korkokehitys tuntuu hyvin vakaalta.
� Kasvuosuuksien tuotto jää kasvamaan korkoa korolle eikä vuotuisesta
tuotosta tarvitse maksaa veroa ennen kuin sijoituksen lunastaa.

Maijan, 50 v. ja Matin 52 v. aikuiset lapset ovat muuttaneet kotoa pois. Asunto-
lainan viimeiset kuukausierät maksettiin jo vuosi sitten, ja tilille tuntuu jatkuvasti
jäävän suunnilleen lyhennyksen verran säästöjä. Maija ja Matti päättävät jatkaa
säästämistä ja valitsevat kohteeksi Suomeen sijoittavan osakerahaston kasvuo-
suudet, jotta eläkkeelle jäädessään heillä olisi mahdollisuus matkustella tai ostaa
maalta kakkosasunto.

Maijan ja Matin perustelu
� Pitkän koron rahaston tuotto voi jäädä matalan korkotason vallitessa
liian vähäiseksi.

� Osakemarkkinoista ei tiedä, mutta kehitys jatkunee myönteisenä ja
sijoitusaika on pitkä, joten riski kannattaa ottaa.

� Maija ja Matti luottavat suomalaisiin yrityksiin ja haluavat säilyttää niissä
suomalaisen omistuksen.

� Kasvuosuudet ovat siitä hyviä, että tuotto jää kasvattamaan sijoitusta,
eikä siitä tarvitse maksaa veroa ennekuin rahasto-osuuksia myy.

Eläkkeellä olevalla Villellä, 70 v. on mielestään tarpeeksi tuloja ja varallisuutta niin,
ettei hänen tarvitse enää säästää. Siksi hän päättää lahjoittaa varallisuutta lap-
senlapsilleen, jotka ovat vielä alle kouluikäisiä. Hän ostaa kullekin lapselle koko
maailman alueelle sijoittavan osakerahaston rahasto-osuuksia 3 999 euron ar-
vosta, koska alle 4 000 euron lahjasta ei mene lahjaveroa.

Villen perustelut
� Lapset saavat lahjoitukset käyttöönsä vasta täysi-ikäisinä, joten pitkällä
aikavälillä parhaimman tuoton antaneet osakerahastot sopivat hyvin.

� Maailman osakemarkkinat antavat Villen mielestä parhaan tuoton
suhteessa riskeihin.
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Meeri, 65 v. muutti eläkkeelle jäätyään kaupunkiin vuokra-asuntoon ja päättää si-
joittaa asuntonsa myyntihinnan niin, että saisi siitä täydennystä pieneen eläkkee-
seensä. Meeri miettii, että eläkkeen ja sijoituksen tuoton tulisi riittää vuokraan ja
jokapäiväisiin menoihin. Säästöjään hänen tarvitsee käyttää kuitenkin vain, jos hän
joutuu maksamaan kalliita sairauskuluja. Sijoitusaika on näin ollen aika epämää-
räinen. Meeri päätyi valitsemaan pitkän koron rahaston tuotto-osuuksia.

Meerin perustelut
� Osakerahastot ovat Meerin mielestä liian riskialttiita.
� Lyhyen koron rahastojen tuotto on liian pieni ja rahat ovat kuitenkin
pitkään sijoitettuna.

� Tuotto-osuuksista saatavan tuoton voi käyttää elämiseen ikään kuin
ylimääräisenä.

Ristolla on 16 000 euron arvosta säästöjä yhdistelmärahastossa. Hänen tekee
mieli kokeilla onneaan, ansaita nopeasti suuri summa, kuten hänen työtoverinsa
kehuu tehneensä. Risto päättää sijoittaa 5 000 euroa vipurahastoon.

Riston perustelut
� Risto uskoo osakekurssien hyvään kehitykseen.
� Kehitys kannattaa hyödyntää rahastossa, jossa johdannaisten antamalla
vivulla kurssikehitystä vielä parannetaan.

Tarja, 45 v. on lääkäri, joka on perinyt vanhemmiltaan 100 000 euroa. Tarja ei tar-
vitse rahoja, joten hän päättää sijoittaa ne tuottavasti kolmen kouluikäisen lapsen-
sa myöhempään käyttöön. Tarjalla ei ole kokemusta sijoittamisesta. Pohdinnan
jälkeen Tarja sijoittaa 34 000 euroa pitkän koron rahastoon, 33 000 euroa euro-
alueelle sijoittavaan osakerahastoon ja 33 000 euroa lääketeollisuuteen sijoitta-
vaan kansainväliseen osakerahastoon.

Tarjan perustelut
� Tarja päättää hajauttaa sijoituksiaan, jotta riski pienenee.
� Pitkän koron rahasto on turvallinen sijoituskohde.
� Osakemarkkinat ovat laajentuneet euroalueelle, jossa sijoituskohteita
on huomattavasti enemmän kuin vain Suomessa.

� Lääkärinä Tarja luottaa lääketeollisuuteen, joten siihen sijoittava osakerahasto
kiinnostaa.

� Monet merkittävät lääketeollisuusyritykset sijaitsevat euroalueen ulkopuolella,
kuten Sveitsissä, Englannissa ja Yhdysvalloissa, siksi hän valitsee
kansainvälisen rahaston.
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Sijoitusrahastosäästämisen voit aloittaa, kun sinulle sopii. Kun olet valinnut sijoi-
tusrahaston, ota yhteyttä rahastoyhtiöön tai pankkiin, joka hoitaa kyseisen rahas-
ton merkintöjä ja lunastuksia.

Merkintä ja lunastus

Rahastoyhtiöt ottavat hallinnoimiinsa sijoitusrahastoihinsa jatkuvasti vastaan uusia
sijoituksia eli sijoittajat voivat aina merkitä rahasto-osuuksia. Käytännössä rahas-
toyhtiöihin on paras olla yhteydessä puhelimitse, internetin välityksellä tai käydä
pankissa. Itse sijoitus tehdään sijoitusrahaston pankkitilille tilisiirtona. Vastaavasti
kun osuudenomistaja haluaa luopua osuudestaan, rahastoyhtiö lunastaa osuu-
den, ja asiakas saa rahansa pankkitilille, yleensä seuraavana pankkipäivänä.

Osuuden arvo

Rahasto-osuuden hinta on ostettaessa ja myytäessä sen todellinen arvo. Se las-
ketaan jokaisena arkipäivänä siten, että rahaston sijoitusten markkina-arvosta vä-
hennetään rahaston mahdolliset velat ja saatu nettoarvo jaetaan rahasto-osuuksi-
en senhetkisellä lukumäärällä.
Rahasto-osuuden arvo on sijoitusrahastolain mukaan julkistettava vähintään

kaksi kertaa kuukaudessa. Useimmat rahastot julkistavat osuuksiensa arvon ja
sen muutoksen päivittäin.

Osuustodistus

Rahasto-osuuksista ei yleensä paineta erillistä osuustodistusta, vaan rahasto-
osuudet säilytetään rahastoyhtiön ylläpitämässä rahasto-osuusrekisterissä. Osuu-
denomistaja on kuitenkin aina oikeutettu saamaan myös kirjallisen osuustodistuk-
sen, joka saattaa olla tarpeellinen esimerkiksi tilanteessa, jossa osuudet panta-
taan lainan vakuudeksi.

Vähimmäissijoitus

Joillakin rahastoilla on alaraja ensimmäiselle sijoitukselle. Vähimmäissijoituksen
koko vaihtelee 100 eurosta 5 000 euroon. Lisäsijoituksia voi tehdä pienemmissä-
kin erissä. Useisiin sijoitusrahastoihin voi säästää myös pienissä erissä säännölli-
sesti, esimerkiksi kuukausittain. Pienin kuukausisijoitus vaihtelee 20 eurosta ylös-
päin.
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Perustiedot sijoitusrahastosta saa niin sanotussa yksinkertaistetusta rahastoesit-
teessä, jollainen kaikkien eurooppalaisten sijoitusrahastojen on annettava. Varsi-
naisessa rahastoesitteessä on mukana myös rahaston säännöt. Suomessa
osuuksiaan markkinoivien ulkomaisten rahastojen on julkistettava yksinkertaistet-
tu rahastoesite joko suomeksi tai ruotsiksi tai muulla Rahoitustarkastuksen hy-
väksymällä kielellä. Rahastoyhtiöt tiedottavat hallinnoimistaan sijoitusrahastoista
myös julkaisemalla rahastotiedotteita, puolivuotis- tai neljännesvuosikatsauksen ja
vuosikertomuksen.
Ennen sijoitusrahaston valintaa on aina syytä tutustua ainakin yksinkertaistet-

tuun rahastoesitteeseen. Vaivattomimmin tämä onnistuu rahastoyhtiöiden inter-
net-sivuilla. Esite auttaa rahastojen vertailemista ja sopivan rahaston valintaa. Ra-
hastoyhtiöllä on velvollisuus pitää yksinkertaistettu esite aina ajan tasalla ja sääs-
täjien saatavilla. Esitteessä kerrotaan muun muassa rahaston sijoituspolitiikasta,
sijoitustavoitteesta, tuotto-odotuksesta ja riskitasosta sekä rahaston aikaisem-
masta tuotosta. Esitteessä on myös suositus siitä, kenelle rahasto sopii ja kan-
nanotto sopivasta sijoitusajasta. Esitteessä on niin ikään tiedot rahasto-osuuksien
merkinnästä, lunastuksesta sekä rahaston palkkioista sekä sijoittamisen koko-
naiskuluista.

Tiedotusvälineet kertovat

Rahasto-osuuksien hintojen kehitystä voi seurata internetistä, teksti-tv:stä ja leh-
tien taloussivuilta, joilla julkaistaan kotimaisten ja myös ulkomaisten rahastojen
hintatietoja. Kaikkien rahasto-osuuksien hintoja ei julkaista päivittäin. Useimmista
taulukoista käyvät selville rahaston arvo, muutos edellisestä kaupantekopäivästä
ja muutos kuukaudessa.

Rahastojen seuranta ja vertailu

Sijoitusrahastojen tuottoja kannattaa vertailla keskenään ja myös kilpaileviin sijoi-
tusvaihtoehtoihin, kuten suoriin osake- tai joukkolainasijoituksiin. Myös tiedotus-
välineet julkaisevat tällaisia vertailuja.
Vertailussa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kohteet ovat todella vertai-

lukelpoisia. Useimmat rahastot kertovat säännöissään vertailuindeksin, jonka tuo-
ton ne pyrkivät ylittämään. Kotimaisiin osakkeisiin sijoittavan rahaston vertailuin-
deksi voi olla Helsingin Pörssin laskemaan OMXH Cap -tuottoindeksi tai OMXH
25 -indeksi. Euroalueelle sijoittavan osakerahaston vertailuindeksinä käytetään
esimerkiksi Euro STOXX 50 -indeksiä.
Rahastojen tuottojen vertailuun kannattaa valita riittävän pitkä tarkasteluajan-

jakso. Esimerkiksi osakerahastojen vertailussa on hyvä valita vähintään 3 - 5 vuot-
ta. Vertailu vain muutaman menneen kuukauden tuottojen pohjalta saattaa johtaa
hyvinkin vääriin odotuksiin rahastojen tuotoista. Aikaisemmin saadut tuotot eivät
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kuitenkaan takaa vastaavia tuottoja tulevaisuudessa.
Korkorahaston tuottoa voi verrata esimerkiksi talletuksista tai muista korkoa tuot-

tavista sijoituskohteista saataviin tuottoihin. Euroalueelle sijoittavan korkorahaston
tuottoa verrataan alueen korkoindeksiin. Jos rahasto jakaa sijoituksensa sekä osak-
keisiin että joukkolainoihin, pitää ottaa huomioon, missä suhteessa se sijoittaa osak-
keisiin ja korkokohteisiin ja painottaa vertailuindeksejä samoin, esimerkiksi 50 %
korkoindeksin tuotosta ja 50 % osakeindeksin tuotosta.
Sijoitusrahastojen vertailuun on käytettävissä entistä enemmän valmista aineis-

toa. Suomen Sijoitusrahastoyhdistys julkaisee hyödyllistä tietoa kotimaisista ja ul-
komaisista rahastoista kotisivuillaan www.sijoitusrahastot.fi sekä Rahastoraportis-
sa, joka ilmestyy kuukausittain sekä painettuna että internetissä.
Eri rahastojen menestystä voi verrata myös Morningstarin ja Eufexin palvelui-

den avulla. Molempiin voi tutustua palveluntarjoajien omilla sivuilla internetissä.
Morningstar jaottelee rahastot niin, että samanlaisen sijoituspolitiikan valinneet si-
joitusrahastot kuuluvat samaan luokkaan. Tuottovertailussa otetaan huomioon ra-
haston tuotto, merkintäpalkkio ja volatiliteetti. Rahastot asetetaan riskikorjatun
tuoton mukaan paremmuusjärjestykseen omassa luokassaan.
Rahastoraportissa vertaillaan kaikkien kotimaisten ja myös useiden ulkomais-

ten rahastojen tuottoa ja riskiä eripituisilta ajanjaksoilta. Siinä on valmiiksi lasket-
tuina joukko tunnuslukuja, joiden avulla voi tarkastella rahastosijoitusten toteutu-
neita tuottoja sekä niiden toteutumiseen liittynyttä riskiä. Raportista selviävät
myös lukujen selitykset.
Painettua raporttia voi tilata puhelimitse numerosta 09-6227 8770. Raportti on

maksullinen (180 euroa vuodessa). Tilauksen voi tehdä sähköisesti www.sijoitus-
tutkimus.fi. Maksutta voi tutustua kuukauden vanhaan raporttiin.

Katsausten tunnusluvut

Osuudenomistaja pystyy seuraamaan rahaston salkunhoitajan työn tuloksia sijoi-
tusrahastojen katsauksissaan julkaisemien tunnuslukujen avulla. Niistä selviävät
aktiivisuus, riskinotto ja tuoton poikkeaminen viiteindeksin tuotosta sekä rahaston
kulut. Julkaistavat tunnusluvut ovat: volatiliteetti, tracking error, TER-luku, salkun
kiertonopeus sekä rahaston kaupankäyntikulut.

Volatiliteetti eli standardipoikkeama. Tunnusluku mittaa riskiä, joka aiheutuu
tuoton heilahteluista, kun arvopapereiden hinnat vaihtelevat. Prosenttiluku kertoo,
miten rahasto-osuuden tuotto poikkeaa eri aikoina keskimääräisestä vuositason
tuotosta. Mitä suurempi volatiliteetti rahastolla on, sitä riskipitoisempi sijoitus on,
ja sitä enemmän rahasto-osuuden tuotto voi vaihdella.
Jos rahaston volatiliteetti on esimerkiksi 20 % ja odotettu tuotto 15 %, rahas-

ton vuotuisen tuoton vaihteluväli on kahden kolmasosan todennäköisyydellä -5
prosentista (15 %-20 %) +35 prosenttiin (15 %+20 %). Jos volatiliteetti on 10 %
ja odotettu vuotuinen tuotto on sama kuin edellä eli 15 %, rahasto-osuuden vuo-
tuisen tuoton vaihteluväli on todennäköisesti kahtena vuonna kolmesta +5 pro-
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sentista (15%-10%) +25 prosenttiin (15%+10%).
Alle 10 prosentin volatiliteettia voidaan pitää kohtuullisena riskitasona ja yli 20

prosentin volatiliteettia melko korkeana.

Tracking error eli aktiivinen riski. Tunnusluku, jolla mitataan sijoitusrahaston
tuottoa vertailuindeksin tuottoon. Prosenttiluku kertoo, paljonko rahasto on poi-
kennut vertailuindeksistä. Korkea luku merkitsee, että sijoituksen tuotto on vaih-
dellut voimakkaasti. Pieni luku taas kertoo siitä, että tuotto seurailee vertailuin-
deksin tuottoa.

TER-luku. Tunnusluku kuvaa rahastoyhtiöiden perimien palkkioiden osuutta ra-
haston pääomasta. TER on lyhennys englanninkielisestä termistä Total Expence
Ratio, suomeksi kokonaiskustannussuhde. Lukuun sisältyvät hallinnointi- ja säily-
tyspalkkiot, mahdolliset tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut kulut,
jotka voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. TER-lukuun eivät sisälly kau-
pankäyntikulut, joita aiheutuu uusien osuuksien merkinnästä, vanhojen lunastuk-
sesta tai tuottojen hankkimiseksi tehdyistä kaupoista. Rahasto-osuusrahastoista il-
moitetaan ns. synteettinen TER-luku, joka muodostuu rahaston toimintakustan-
nusten kokonaismäärästä, johon lisätään kohderahastoissa olevien omistusosuuk-
sien aiheuttamat kustannukset sekä kohderahastojen perimät merkintä- ja lunas-
tuspalkkiot. Näin saatu luku jaetaan rahaston keskimääräisillä nettovaroilla.

Salkun kiertonopeus. Tunnusluku kertoo, montako kertaa rahaston arvopaperit
ovat keskimäärin vaihtuneet raportointijakson aikana. Se kuvastaa salkunhoitajan
aktiivisuutta. Luvussa verrataan jakson aikana joko hankittujen tai myytyjen arvo-
paperikauppojen yhteissummaa rahaston keskimääräiseen pääomaan. Vertailulu-
vuksi valitaan pienempi summa. Jos kiertonopeus on 1, se tarkoittaa, että rahas-
ton arvopaperit ovat vaihtuneet keskimäärin kerran jakson aikana.

Rahaston kaupankäyntikulut kerrotaan raportointijaksoa edeltävän 12 kuu-
kauden ajalta prosentteina rahastopääomasta. Arvopaperikaupasta aihetuviksi
kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutu-
vat kulut. Monilla markkinapaikoilla käydään kauppaa ilman erillisiä kuluja, jolloin
palkkiot sisältyvät arvopaperien osto- ja myyntihinnan erotukseen. Korkomarkki-
noilla tämä on normaali tapa. Mikäli rahastoyhtiö käy kauppaa myös nettohinnoil-
la ilman erillistä välityspalkkiota, on tästä mainittava kaupankäyntikulujen ilmoitta-
misen yhteydessä.

Kaupankäyntikulujen yhteydessä ilmoitetaan lähipiirille, esim. oman pankkikon-
sernin pörssivälittäjälle, maksettujen välityspalkkioiden osuus kokonaispalkkiosta.
Lähipiirin palkkiot ilmoitetaan rahastokohtaisesti prosenttiosuutena rahaston mak-
samista välityspalkkiosta.
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Sijoitusrahasto-osuuden omistajalle jaettu tuotto ja lunastuksen yhteydessä mah-
dollisesti saatava myyntivoitto eli luovutusvoitto ovat pääomatuloja, joista peritään
vuonna 2009 28 prosentin vero.
Rahastoyhtiö pidättää veron tuotosta sen maksun yhteydessä. Sijoitusrahasto-

osuuksia eikä niistä saatuja tuotto-osuuksia tarvitse itse ilmoittaa verottajalle, kos-
ka rahastoyhtiö antaa nämä tiedot suoraan verottajalle, jolloin ne näkyvät jo valmii-
na veroehdotuksessa. Sama koskee rahasto-osuuksien lunastuksesta syntyneitä
luovutusvoittoja ja -tappioita.
Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi ja päinvastoin

on verovapaata. Myyntivoitosta menee kuitenkin veroa, kun vaihtaa saman ra-
hastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen, esimerkiksi osakerahastosta kor-
korahastoon.
Lunastuksessa syntyneen tappion saa vähentää verovuoden ja kolmen seu-

raavan vuoden aikana syntyvistä luovutusvoitoista.
Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä lunastushinnasta merkintähinta ja han-

kinnasta aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää niin sanottua hankin-
tameno-olettamaa. Tällöin lunastushinnasta saa vähentää vähintään 10 vuotta
omistettujen rahasto-osuuksien hankintamenona 40 prosenttia ja lyhyemmän ai-
kaa omistettujen 20 prosenttia lunastushinnasta. Veroehdotuksessa myyntivoitot
lasketaan automaattisesti verovelvolliselle edullisemmalla tavalla.
Mikäli saman rahaston samanlajisia osuuksista lunastetaan vain osa, katsotaan

hankintahintaa määritettäessä ensiksi hankitut rahasto-osuudet myydyiksi ensim-
mäisenä. Usein voi kuitenkin olla edullista poiketa tästä käytännöstä. Veroilmoi-
tuksen yhteydessä annetulla selvityksellä myynnit voidaan kohdistaa joko rahas-
to-osuuksien numeroilla tai merkintänumerolla osoitettuihin rahasto-osuuksiin. Lu-
nastuksen yhteydessä tästä tulee ilmoittaa rahastoyhtiölle, jotta se voi lunastaa
juuri halutut rahasto-osuudet. Korjaamalla itse veroehdotusta voi salkkuraportin
avulla osoittaa lunastettujen rahasto-osuuksien hankintamenon eli poikkeamisen
edellä mainitusta laskentaperiaatteesta.

Lahjavero

Rahasto-osuuksia lahjoitettaessa kannattaa jo lahjaa annettaessa varustautua sii-
hen, että rahasto-osuuksien lunastus aikanaan sujuu mahdollisimman edullisesti
ja yksinkertaisesti. Kun antaa aina lahjaveroilmoituksen, on myöhemmin helppo
osoittaa rahasto-osuuksien arvo lahjoitushetkellä. Ilmoitus siis kannattaa tehdä,
vaikka lahjasta ei menisi lahjaveroa.
Saman lahjanantajan lahjansaajalle antamasta lahjasta ei mene lahjaveroa, jos

lahjojen arvo on alle 4 000 euroa kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi molemmat
vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana alle 4 000 euroa il-
man lahjaveroseuraamuksia.

28

Miten rahastosijoituksia verotetaan?

sijoitusrahasto-opas 2009 KEILI:Layout 1  13.2.2009  11:55  Page 28



Monissa perheissä lapsilisillä hankitaan säännöllisesti sijoitusrahasto-osuuksia.
Kumpikin vanhempi voi näin lahjoittaa verotta osuuksia enintään 111 euron ar-
vosta kuukaudessa yhdelle lapselle.
Yleishyödyllisille yhteisöille pääoma, tuotto-osuus ja myyntivoitto ovat verova-

paita. Verotuksesta kerrotaan enemmän Pörssisäätiön Sijoittajan vero-oppaassa.
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Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa ja hallintoa hoitaa rahastoyhtiö, jolla tavallisesti
on hoidossaan useita eri rahastoja. Suomessa rahastoyhtiöitä ovat perustaneet
pankit ja sijoituspalveluyritykset, mutta myös täysin itsenäisiä rahastoyhtiöitä on
olemassa. Rahastoyhtiön perustamiseen tarvitaan Rahoitustarkastuksen myöntä-
mä toimilupa.
Rahastoyhtiön johdolta ja henkilöstöltä edellytetään paitsi ammattitaitoa myös

muuta sopivuutta tehtäviin. Niin ikään rahastoyhtiön osakeomistus on viran-
omaisvalvonnassa.
Rahastoyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 125 000 euroa ja lisäksi

omia varoja on oltava 0,02 % määrästä, jolla sen hallinnoimien sijoitusrahastojen
yhteenlaskettu arvo ylittää 250 miljoonaa euroa. Omien varojen kokonaismäärän
ei kuitenkaan tarvitse ylittää 10 miljoonaa euroa.
Rahastoyhtiöt voivat nykyisin tarjota asiakkailleen laajennetulla toimiluvalla

myös sijoitusneuvontaa ja yksilöllisiä omaisuudenhoitopalveluja.
Rahastoyhtiö on oikeutettu käyttämään ulkopuolisia palveluja, esimerkiksi sal-

kunhoitopalveluja, kun niiden laadusta ja laajuudesta on otettu riittävät määräyk-
set sijoitusrahaston sääntöihin. Rahastoyhtiön vastuuta ei voida siirtää kenelle-
kään ulkopuoliselle.
Rahastoyhtiöt meillä, kuten muuallakin Euroopassa, ostavat usein hallinnoi-

miensa sijoitusrahastojen salkunhallintapalvelut erillisiltä omaisuudenhoitoyhtiöiltä.
Tämä on tavallista erityisesti silloin, kun sijoitetaan ulkomaille, jolloin juuri kyseisel-
lä markkina-alueella toimivalla omaisuudenhoitoyhtiöllä on hyvät mahdollisuudet
päästä sijoittajien kannalta parhaisiin tuloksiin. Omaisuudenhoitoyhtiön on oltava
aina sijaintimaan viranomaisvalvonnassa.

Osuudenomistajien kokous

Sijoitusrahastojen osuudenomistajat valitsevat lakimääräisessä vuotuisessa ra-
hasto-osuudenomistajien kokouksessa rahastoyhtiön hallituksen jäsenistä vähin-
tään kolmanneksen valvomaan rahasto-osuudenomistajien etua. Jokainen rahas-
to-osuus sijoitusrahastossa tuottaa kokouksessa yhden äänen. Rahastoyhtiön
osakkeenomistajat ja näiden lähipiiri eivät saa käyttää äänioikeutta osuudenomis-
tajien kokouksessa. Jos rahastoyhtiö hallinnoi monia sijoitusrahastoja, voidaan si-
joitusrahastoille valita edustajisto, joka puolestaan valitsee rahastoyhtiön hallituk-
seen osuudenomistajien edustajat. Osuudenomistajien kokous tai edustajisto va-
litsee rahastoyhtiölle vähintään yhden tilintarkastajan.

Sijoitusrahasto

Sijoitusrahasto on sijoitusrahastotoiminnassa kerättyjen varojen ja velvoitteiden
kokonaisuus. Sijoitusrahaston varat kuuluvat rahasto-osuudenomistajille. Sijoitus-
rahaston varojen vähimmäismäärä on kaksi miljoonaa euroa ja sijoitusrahastolla
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on oltava vähintään 50 rahasto-osuudenomistajaa. Sijoitusrahaston samoin kuin
erikoissijoitusrahaston säännöt vahvistaa Finanssivalvonta.

Omistajaohjaus

Rahastoyhtiön hallituksen on hyväksyttävä tavoitteet ja toimintatavat äänioike-
uden käyttämiselle niiden yhtiöiden yhtiökokouksissa, minkä osakkeisiin rahasto
on sijoittanut. Omistajaohjauksen tavoitteet on julkistettava kunkin rahastoyhtiön
hallinnoiman sijoitusrahaston rahastoesitteessä. Lisäksi sijoitusrahaston puolivuo-
tiskatsauksessa ja vuosikertomuksessa on esitettävä tiedot siitä, miten sijoitusra-
hastolle kuuluvaa äänioikeutta on katsauskaudella käytetty. Suomen Sijoitusra-
hastoyhdistys ry on antanut suosituksen rahastoyhtiöiden omistajapolitiikasta,
jossa rahastoyhtiöille suositellaan, että ne laativat ja julkistavat omistajaohjausta
koskevat periaatteensa. Lisäksi suositellaan, että rahastot tiedottavat merkittä-
vimmät yksittäiset omistajavallan käyttöä koskevat toimenpiteensä ja kannanot-
tonsa osuudenomistajille tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi internetissä.

Säilytysyhteisö

Sijoitusrahaston varat säilytetään säilytysyhteisöissä, joita voivat olla pankit ja si-
joituspalveluyritykset sekä säilytysyhteisötoimintaa varten Rahoitustarkastukselta
toimiluvan saaneet osakeyhtiöt. Säilytysyhteisön osakepääoman on oltava vähin-
tään 730 000 euroa. Kun sijoitusrahaston varat sijoitetaan ulkomaille, voi säilytys-
yhteisö käyttää apuna ulkomaista säilytysyhteisöä. Säilytysyhteisön tehtävänä on
paitsi säilyttää rahaston omaisuutta myös varmistua siitä, että rahastoyhtiö nou-
dattaa sijoitusrahaston sääntöjä ja että rahasto-osuuksien arvo lasketaan oikein.
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Suomalaisten sijoitusrahastojen toimintaa säännellään vuonna 1999 annetussa si-
joitusrahastolaissa, jonka viimeisin muutos tuli voimaan 8.4.2004. Laki perustuu
Euroopan yhteisöjen sijoitusrahastodirektiiviin (85/611/ETY) sekä sen muutoksiin
(2001/107/EY ja 2001/108/EY).
Sijoitusrahastolaissa on määräykset sijoitusrahastotoiminnasta. Laki jakaa sijoi-

tusrahastot kahteen ryhmään: sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoi-
hin, eli UCITS-sijoitusrahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin. Sijoitusrahastodirek-
tiivin mukaisille sijoitusrahastoille laki asettaa yksityiskohtaiset säännöt, miten si-
joitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, kun taas erikoissijoitusrahasto
voi poiketa näistä vaatimuksista. Laki sisältää myös säännökset rahastoyhtiöstä,
säilytysyhteisöstä sekä rahastojen markkinoinnista ja tiedonantovelvollisuudesta,
kuten vuosikertomuksesta, puolivuotiskatsauksesta, neljännesvuosikatsauksista,
rahastoesitteistä, yksinkertaistetusta rahastoesitteistä sekä rahastojen sulautumi-
sesta, jakautumisesta ja lakkauttamisesta.
Sijoitusrahastolaki mahdollistaa rahasto-osuuksien liittämisen arvo-osuusjär-

jestelmään, mutta vain pörssissä noteerattujen sijoitusrahastojen osuudet ovat sii-
nä mukana.

Riskien hajautuksen säännöt

Sijoitusrahaston keskeinen periaate on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien ha-
jauttaminen. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille on laissa annet-
tu tarkat säännöt, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon
yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. Arvopapereiden ja muiden rahoitusväli-
neiden ohella rahastoyhtiö voi sijoittaa sijoitusrahaston varoja myös koti- ja ulko-
maisiin rahamarkkinavälineisiin. Rahastojen tulee sijoittaa varansa pääasiassa jul-
kisen kaupankäynnin kohteena oleviin kohteisiin.
Sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen mahdollisuuksia sijoittaa

yhteen ja samaan kohteeseen rajoitetaan niin, että ne saavat sijoittaa enintään 10
% varoistaan saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin.
Saman luottolaitoksen talletuksiin sijoitusrahastot saavat sijoittaa enintään 20 %
varoistaan. Suuria sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai raha-
markkinavälineisiin rajoitetaan niin, että sijoitusrahaston varoista 5 %:n osuuksia
saa olla yhteensä enintään 40 % sijoitusrahaston varoista. Rajoitusta ei sovelleta
talletuksiin.
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin voi sijoittaa edellä mainit-

tuja rajoituksia enemmän, koska ne ovat riskittömämpiä kuin muut kohteet. Niin-
pä sijoitusrahasto saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopaperei-
hin tai rahamarkkinavälineisiin, enintään 35 % sijoitusrahaston varoista, kun liik-
keeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, muu valtio tai sijoitusrahastolaissa
mainittu julkisyhteisö.
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Jos rahaston säännöissä on erityinen maininta, rahastoyhtiö saa sijoittaa enem-
män kuin 35 % sijoitusrahaston varoista edellä mainittuihin valtioiden tai julkisyh-
teisöjen liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin.

Johdannaisiin sijoittaminen

Kaikki rahastot saavat käydä kauppaa johdannaissopimuksilla suojatakseen salk-
kunsa arvoa. Monet rahastot käyvät johdannaiskauppaa myös tehokkaan omai-
suudenhoidon edistämiseksi eli lisätuottojen saavuttamiseksi. Sijoitusrahastolain
mukaan vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuo-
liriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % sijoitusrahaston varoista, jos vas-
tapuoli on luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % sijoitusrahaston varoista.
Jos sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa käytetään johdannaissopimuksia,

säännöissä on mainittava millaisia, missä tarkoituksessa ja miten laajasti niitä käy-
tetään, ketkä ovat vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuolia sekä selvi-
tettävä riskienhallintamenetelmät, joita rahastoyhtiö aikoo soveltaa johdannais-
kaupassa.

Käteinen

Sijoitusrahastolla on aina oltava riittävä määrä käteisvaroja, jotta rahasto-osuuksia
voidaan lunastaa vaivattomasti. Käteisvaroja voi olla enintään 25 % rahaston ar-
vosta ja niitä voi Rahoitustarkastuksen ohjeen mukaan sijoittaa käteiseen rinnas-
tettaviin rahamarkkinavälineisiin.

Valvonta

Sijoitusrahastotoimintaa valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonta on antanut
sijoitusrahastolain ja finanssivalvontalain perusteella kolme määräystä, jotka kos-
kevat rahasto-osuuksien markkinointia, sijoitusrahaston raportointia Finanssival-
vonnalle sekä johdannaisten käyttöä sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa.

Ulkomaiset sijoitusrahastot

Ulkomailla rekisteröidyt sijoitusrahastot voidaan kotimaisten tavoin jakaa sijoitus-
rahastodirektiivin mukaisiin rahastoihin ja rahastoihin, jotka eivät ole direktiivin mu-
kaisia. Euroopan talousalueella toimiluvan saanut direktiivin edellytykset täyttävä
sijoitusrahasto saa markkinoida osuuksiaan myös muissa ETA-valtioissa niin sa-
notun yhden toimiluvan periaatteella. Tällaisiin sijoitusrahastoihin sovelletaan nii-
den kotivaltion lakeja. ETA-alueelta olevat direktiivin mukaiset rahastot saavat
siten markkinoida osuuksiaan Suomessa ilmoittamalla tästä Finanssivalvonnalle,
joka antaa rahastoille markkinointiluvan.
Sijoitusrahastot, jotka eivät ole ETA-alueelta tai eivät ole direktiivin mukaisia, saa-

vat markkinoida osuuksiaan Suomessa yleisölle vain valtiovarainministeriön luvalla.
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Rahastosäästämisen
edut pähkinänkuoressa

� Riskien hajautus: varat sijoitetaan useisiin kohteisiin, jolloin riski pienenee.

� Helppo hoitaa: ei tarvitse itse seurata markkinoita.

� Nopea rahaksi muutettavuus: rahasto-osuuksien merkinnät (ostot) ja
lunastukset (myynnit) käyvät nopeasti ja helposti.

� Monipuoliset sijoitusvaihtoehdot: valittavana monenlaisiin tarpeisiin
soveltuvia erityyppisiä rahastoja.

� Asiantuntemus: sijoituspäätöksiä tekevät ja sijoitustoimintaa hoitavat
asiantuntijat, jotka seuraavat markkinoiden ja rahastojensa kehitystä
jatkuvasti.

� Säästöt kaupankäynnissä: sijoitusrahasto käy kauppaa suurilla erillä ja
näin pienemmin kustannuksin kuin yksityiset. Sijoitusrahasto voi käydä
arvopaperikauppaa verotta.

� Tuotto: tuotto-osuuksien tuotto jaetaan vuosittain, kasvuosuuksien
vuotuinen tuotto lisätään rahasto-osuuden arvoon.

� Valvonta: rahastoyhtiöt tiedottavat rahastojensa menestyksestä
säännönmukaisesti, viranomaisvalvonta takaa osaltaan sijoittajansuojaa
ja rahaston kehitystä voi seurata päivittäin.

34

sijoitusrahasto-opas 2009 KEILI:Layout 1  13.2.2009  11:55  Page 34



Absoluuttinen tuotto Positiivinen tuotto markkinatilanteesta riippumatta, mikä
perustuu aktiiviseen sijoituspolitiikkaan, jolla pyritään suojautumaan markkinaris-
kiltä. Sijoituksia hajautetaan erilaisiin kohteisiin ja sijoitetaan myös johdannaisiin.

Analyytikko Sijoitustutkija, joka analysoi markkinoiden ja eri yritysten toimintaa ja
kehitystä.

Arvo-osuus Arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuudet korvaavat
painetut arvopaperit, kuten osakekirjat ja joukkovelkakirjat. Sijoitusrahasto-osuu-
det eivät vielä ole arvo-osuusjärjestelmässä.

Arvo-osuustili Sijoittajan henkilökohtainen tili, jolle kirjataan hänen omistuksensa
yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain.

Arvopaperi Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten
osake, joukkovelkakirja tai sijoitusrahasto-osuus.

Arvopaperikauppa Arvopapereiden osto ja myynti

Arvopaperisalkku Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Portfolio.

Arvopaperinvälittäjä Pankki tai sijoituspalveluyritys (pankkiiriliike), joka välittää
arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.

Benchmark-indeksi Ks. vertailuindeksi

Blue chip -yhtiö Suuri ja tunnettu pörssiyhtiö, jolla on pitkä toimintahistoria ja
joka on vakiinnuttanut vahvan taloudellisen aseman.

Duraatio Joukkovelkakirjan tai rahasto-osuuden tuotto- ja hintariskin mittari, joka
kertoo missä ajassa keskimäärin pääoma ja korot maksetaan sijoittajalle. Se mit-
taa myös velkakirjan hinnan herkkyyttä korkomuutoksiin, mitä pitempi duraatio,
sen suurempi riski. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, että joukkovelka-
kirjan hinta muuttuu noin 5 %, jos korkotuotto muuttuu yhden prosenttiyksikön.

Efektiivinen tuotto Arvopaperin tuotto suhteessa sen markkina-arvoon.

Emissio Arvopaperin liikkeeseenlasku, kuten osakeanti.
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Enhanced index -sijoitusrahasto. Rahasto, joka sijoittaa pääosin vertailuin-
deksin mukaisesti, mutta lisätuoton hankkimiseksi sallittava poikkeama, tracking
error, on suurempi kuin perinteisen indeksirahaston.

Ensimarkkinat Arvopaperin liikkeeseenlasku, jolloin liikkeeseenlaskija hankkii ra-
hoitusta. Esimerkiksi osakeanti tai joukkovelkakirjalainan myynti. Vrt. jälkimarkki-
nat.

Erikoissijoitusrahasto Sijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoi-
tusrajoituksista, esimerkiksi keskittämällä sijoitukset vain muutamaan kohteeseen.

ETF, Exchange Traded Fund Sijoitusrahasto, jonka osuuksilla käydään kaup-
paa pörssissä.

Euribor-korot Euroalueen päivittäin julkaistavat viitekorot.

Feeder-rahasto Ks. rahasto-osuusrahasto.

Futuuri Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä sopimuksen kohde-
etuus, esimerkiksi osake tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Hedge fund -sijoitusrahasto Yhteisnimitys varsin erilaisille erikoissijoitusrahas-
toille. Niiden tavoitteena on positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa
Hedge fund voi sijoittaa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilai-
siin korkokohteisiin ja johdannaisiin. Hedge fund -sijoitusrahastot ovat suuririski-
simpiä rahastotyyppejä. Suomalainen hedge fund ei vastaa amerikkalaista hedge
fundia, joka on sijoitusyhtiö.

HEX-indeksit Helsingin Pörssin laskemat osakeindeksit, jotka on korvattu OMX
Helsinki -indeksillä.

High yield -sijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa high yield -lai-
noihin eli yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden korkotuotto on kor-
kea, koska yhtiön luottoluokitus on heikko.

Indeksirahasto Sijoitusrahasto, joka sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa
kuin niiden paino on indeksistä. Tuotto pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä.

Instrumentti Arvopaperikaupan kohde esim. osake, sijoitustodistus tai johdan-
naissopimus.
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Johdannainen Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen, kohde-
etuutena olevan arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden ar-
voon.

Johdannaismarkkinat Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena ovat johdan-
naiset.

Joukkolaina Yritykset, valtio, kunnat ja muut yhteisöt (liikkeeseenlaskijat) voivat
ottaa lainaa yleisöltä laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, lyhyemmin
joukkolainoja. Joukkolaina jaetaan nimellisarvoltaan erisuuruisiksi joukkovelkakir-
joiksi.

Joukkovelkakirjalaina Ks. joukkolaina.

Julkinen noteeraus Arvopaperien hintatason määräytyminen julkisessa kaupan-
käynnissä, kuten pörssin eri listoilla.

Juoksuaika Joukkolainan laina- eli juoksuaika, jonka kuluessa laina maksetaan
takaisin.

Jälkimarkkinat Arvopaperien markkinat liikkeeseenlaskun jälkeen. Esimerkiksi
pörssikauppa.

Kasvuosuus Sijoitusrahasto-osuus, jolle ei jaeta tuotto-osuutta, vaan se lisätään
osuuden arvoon.

Kokonaistuotto Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.

Korkorahasto Sijoitusrahasto, joka sijoittaa korkoa tuottaviin kohteisiin.

Kurssi Arvopaperin hinta julkisessa kaupankäynnissä.

Kurssiriski Arvopapereiden hinnanmuutosten aiheuttama riski.

Käypä hinta Arvopaperin markkinahinta.

Liikkeeseenlaskija Yritys, valtio, kunta tai muu julkisyhteisö, jolla on oikeus las-
kea liikkeeseen arvopapereita.

Liikkeeseenlasku Osakeanti tai joukkolainan myynti yleisölle, emissio.
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Likvidi Nopeasti rahaksi muutettava.

Lunastus Sijoitusrahasto-osuuden myyminen, sijoituksen muuttaminen rahaksi.

Lunastushinta Sijoitusrahasto-osuudesta sen omistajalle rahastoyhtiön maksa-
ma hinta.

Lunastuspalkkio Rahasto-osuutta lunastettaessa rahastoyhtiön perimä palkkio.

Lunastusvelvollisuus Rahastoyhtiön velvollisuus vaadittaessa lunastaa sijoitus-
rahaston osuus.

Luovutusvoitto Myyntihinnan ja hankintamenojen erotus. Myyntivoitto.

Markkinahinta Arvopaperin ja valuutan käypä, markkinoilla muodostunut kurssi.
Käypä hinta.

Markkinakorko Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä korko. Vas-
takohta hallinnollisesti määräytyvä korko.

Markkinariski Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäisen osakkeen kurssiin.
Systemaattinen riski.

Master feeder -rahasto Rahasto-osuusrahasto, joka sijoittaa vain yhteen sijoi-
tusrahastoon. Master feeder helpottaa rahaston markkinointia yli rajojen.

Meklari Arvopaperinvälittäjän palveluksessa asiakkaan tai välittäjän lukuun kaup-
paa tekevä henkilö.

Merkintä Sijoitusrahasto-osuuksien ostaminen, sijoittaminen sijoitusrahastoon.

Noteeraus Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupankäynnissä, käy-
tetään joissain yhteyksissä myös puhuttaessa osakkeen kurssista.

Obligaatiorahasto Valtion ja julkisyhteisöjen joukkolainoihin sijoittava rahasto.

OMX Helsinki -indeksit Helsingin pörssin osakeindeksit, lyhyemmin OMXH-in-
deksit.

OMX Helsinki -yleisindeksi Indeksi, joka koostuu kaikista Helsingissä listatuista
osakkeista. Indeksi kuvastaa osakemarkkinoiden tilannetta sekä kehitystä.
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OMX Helsinki Cap -indeksi (OMXHCAP) on painorajoitettu indeksi, jossa yh-
den osakkeen enimmäispaino on 10 % indeksin kokonaismarkkina-arvosta. OMX
Helsinki Cap korvasi entisen HEX portfolioindeksin.

OMXH25-indeksi Indeksi, jonka arvo kuvastaa 25:n rahamääräisesti eniten vaih-
detun osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 10
prosenttiin. Indeksiin kuuluvat osakkeet tarkistetaan puolen vuoden välein.

Optio Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä option
kohde-etuus, esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Osake Osuus yhtiön osakepääomasta. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voiton-
jakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osakeanti Osakeyhtiön uusien osakkeiden tai yhtiön haltuun tulleiden osakkei-
den antaminen osakkeenomistajille tai suuntaaminen jollekin muulle taholle.
Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton.

Osakerahasto Pääasiassa osakkeisiin varansa sijoittava sijoitusrahasto.

Osinko Yhtiön vuosittain osakkailleen jakama voitto-osuus.

Pankkiiriliike Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja, tarjoaa omai-
suudenhoito- ja muita sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa talletuksia yleisöltä.

Portfolio Useista eri sijoituskohteista muodostuva sijoitussalkku, esimerkiksi
useista osakkeista muodostuva osakesalkku.

Pääomatulot Tulot pääomasta, esim. korot, osingot, vuokrat ja sijoitusrahastojen
tuotto-osuudet sekä luovutusvoitot.

Pörssiyhtiö Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssilistalla.

Rahamarkkinat Valtion, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemien lyhytaikais-
ten, korkeintaan 12 kuukauden velkainstrumenttien; yritystodistusten, sijoitusto-
distusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahamarkkinaväline Arvopaperi, jolla valtio, yritykset ja pankit ottavat lyhyt-
aikaista luottoa ja jonka juoksuaika on korkeintaan 12 kuukautta. Arvopapereilla
käydään kauppaa niiden juoksuaikana.
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Rahasto-osuusrahasto Sijoitusrahasto, joka sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin.

Rahastoyhtiö Sijoitusrahastoa hoitava yhtiö.

Riski Epäonnistumisen vaara, epävarmuus tuotosta.

Sateenvarjorahasto Rahastoyhtiö, joka hallinnoi erityyppisiä sijoitusrahastoja ja
jonka puitteissa sijoittaja voi esimerkiksi markkinatilanteen muuttuessa vaihtaa ra-
hastoa ilman merkintä- tai lunastusmaksua tai ainakin halvemmalla kuin uusi si-
joittaja.

Sektorirahasto Tietyn toimialan osakkeisiin sijoittava rahasto.

SICAV Société d´Investissement à CapitalVariable Vaihtuvapääomainen si-
joitusrahasto, joita on mm. USA:ssa, Ranskassa ja Luxemburgissa. SICAVin sijoi-
tusrahaston varat omistaa osakeyhtiö, toisin kuin suomalaisissa sijoitusrahastois-
sa. Rahastosijoittajat taas omistavat SICAVin osakkeet. Osakepääoma muuttuu,
kun sijoittajat merkitsevät tai lunastavat yhtiön osakkeita.

Sijoituspalveluyritys Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja
sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.

Sijoitusrahasto Pääasiassa arvopapereista koostuva varojen ja velkojen koko-
naisuus, jonka omistavat siihen sijoittaneet osuudenomistajat osuuksiensa suh-
teessa.

Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto Sijoitusrahasto, jolle laki asettaa
säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, UCITS-
rahasto.

Sijoitustodistus Pankin liikkeeseen laskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen
velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.

Sijoitustutkija Sijoituskohteita ja -markkinoita tutkiva sekä sijoitussuosituksia an-
tava henkilö. Analyytikko.

Sijoitusyhtiö Yhtiö, jonka päätoimialana on arvopaperien omistus ja arvopaperi-
kauppa.
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Säilytysyhteisö Rahastoyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sijoitus-
rahaston omaisuutta säilyttävä pankki, arvopaperinvälittäjä tai säilytysyhteisötoi-
mintaan toimiluvan saanut osakeyhtiö.

TER-luku Tunnusluku, jolla mitataan rahastoyhtiön perimien palkkioiden osuutta
rahaston pääomasta. Kuluihin luetaan Suomessa hallinnointi- ja säilytyspalkkiot,
tilinhoito- ja pankkikulut, muualla myös muut suoraan pääomasta veloitettavat ku-
lut. Jälkimmäisiä ei Suomessa voi periä. Lyhennys sanoista Total Expence Ratio.

Termiini Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä termiinin kohde-
etuus, esimerkiksi osake tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Tracking error Tunnusluku, jolla mitataan sijoitusrahaston salkun tuoton poik-
keamaa vertailuindeksistä. Pieni luku kertoo, että tuotto seurailee vertailuindeksin
tuottoa.

Tuottoindeksi Osakeindeksi, joka kertoo osakkeen kokonaistuotosta eli
hintakehityksestä, johon on lisätty osinkotuotto.

Tuotto-osuus Sijoitusrahaston voitoistaan osuudenomistajille jakama tuotto.
Sijoitusrahasto-osuus, jolle maksetaan tuotto-osuus.

UCITS-rahasto ks. Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto

Unit linked Vakuutussäästömuoto, jossa vakuutuksenottajan varat sijoitetaan si-
joitusrahastoihin.

Vaihtovelkakirja Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan laina-
ehtojen mukaan vaihtaa osakkeisiin.

Valtion velkasitoumus Valtion liikkeeseenlaskema jälkimarkkinakelpoinen velka-
kirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta.

Vertailuindeksi Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sään-
töjen mukaan, esimerkiksi indeksi. Benchmark-indeksi.

Vipurahasto Sijoitusrahasto, joka käyttää sijoitustoiminnassaan aktiivisesti joh-
dannaisia tavoitellessaan keskimääräistä parempaa tuottoa.

Voitto-osuus Ks. tuotto-osuus.
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Volatiliteetti Arvopaperien tuottojen vaihtelu eli riski.

Yhdistelmärahasto Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa
tuottaviin kohteisiin.

Yhteisösijoittaja Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai
säätiö, myös sijoitusrahasto. Institutionaalinen sijoittaja.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama
tulovero osakkeenomistajan verotuksessa poistetaan yritystulon kahdenkertainen
verotus.

Yleisindeksi Koko osakemarkkinoita kuvaava indeksi.

Yrityskorkorahasto Yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin sijoittava
rahasto.

Yritystodistus Yrityksen liikkeeseenlaskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen
velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.
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Tämä opas on pyritty laatimaan kirjoittamishetkellä voimassa olleiden lakien ja säännösten mukaisesti. 
Toimitustyössä on noudatettu huolellisuutta. Suomen Pörssisäätiö ei kuitenkaan vastaa oppaan perus-
teella tehdyistä sijoituspäätöksistä.
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