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SIJOITUSMAAILMAN 
AJATTELU, OMAT TOIMET 
JA NÄIN LUEN ….  

Sijoitusmaailman termistö ja logiikka,  
omat toimet ja  

näin luen ….  
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                 Käsitteitä, yleistä 
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Sijoittaja 
  

Korkoinstrumentit Hybridit Osakkeet 



                 Käsitteitä, yleistä ...  
 

»  Nimellisarvo 
»  Yhtiöjärjestyksessä osakkeille määrättävä nimellisarvo, joka on 
kaikille osakkeille sama 

»  Arvo-osuustili 
»  Osakeomistukset kirjataan arvo-osuustilille. Omistaja saa niistä 
tiliotteen tai hän voi seurata sijoituksiaan verkkopankista, ja näin 
seurata sijoituskohteen kehittymistä. 

»  Arvopaperinvälittäjä 
»  Pörssikaupassa tarvitaan välittäjä, joita ovat tavalliset pankit ja 
pankkiiriliikkeet 

»  Likviditeetti 
»  Sijoitus on muutettavissa käteiseksi rahaksi joustavasti ja nopeasti. 
Osakeomistus on myös vaivatonta verrattuna esim asunto- ja 
kiinteistöomistuksiin.  
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                 Käsitteitä, yleistä ...  

»  Liikkeeseenlaskija 
»  Osakkeita tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, 
kunta tai valtio 

»  Listautuminen 
»  Yritykset hakeutuvat pörssiin – kauppapaikkaan, jossa rahoitusta 
tarvitsevat yritykset kohtaavat sijoittajat. Sijoittajat merkitsevät 
osakkeita à rahoitus menee yritykselle toiminnan pyörittämiseksi. 

»  Osakeanti, emissio 
»  Yritys voi hankkia lisää ulkoista rahoitusta suoraan sijoittajilta 
myymällä eli laskemalla liikkeelle uusia osakkeita.  

»  Suunnattu osakeanti 

»  Merkintä 
»  Uusmerkinnässä osakkeita voi merkitä merkintäoikeutta vastaan. 
Tällaisessa kuponki- tai merkintäoikeusannissa yhtiö tiedottaa 
osakkeenomistajille annin ehdot: kuinka monta osaketta on oikeus merkitä 
yhtä tai useampaa vanhaa osaketta kohden, sekä maksuehdot.  



                 Käsitteitä, yleistä ... 
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Sijoittaja 
  

Korkoinstrumentit Hybridit 

Tuotto 

Osakkeet 



                 Käsitteitä, yleistä ... 
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Sijoittaja 
  

«  Tuotto  
«  on rahallinen korvaus, jonka sijoittaja saa / on oikeutettu 

saamaan sijoittamalleen pääomalle.  
«  Odotettu tuotto vs realisoitunut tuotto.  
«  Tuoton realisoitumiseen sisältyy riski = saatava 

realistinen tuotto riippuu sijoituskohteen taloudellisesta 
menestymisestä. 

Tuotto 



                 Käsitteitä, Sijoittajan tuotto 

«  Sijoittajan tuotto = Osinko + Arvonnousu 
«  Kummatkin ovat odotettuja, niiden tarkkaa tulevaisuudessa toteutuvaa 

tasoa ei tiedetä sijoitushetkellä 

«  Osinko 
«  Yhtiöt jakavat voitoistaan osan osinkoina osakkeenomistajille ja 
jättävät osan yhtiöön. 

«  Arvonnousu 
«  Yrityksen / osakkeen markkinahinta nousee. Sijoittaja voi realisoida 

arvonnousun myyntivoittona osakkeen omistajan myydessä osakkeen. 

«  Luovutusvoitto 
«  Osakkeen arvonnoususta verotetaan vasta, kun osakkeet myydään. 
Myynti- eli luovutusvoitto = muyyntihinta – todelliset kulut 
(hankintahinta ja kulut) tai hankintameno-olettama.  
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«  Osakerahasto 
«  Sijoitusrahasto jakaa varansa eri arvopapereihin. Rahastot ovat hyvä 
väline sijoittamiseen henkilölle, jonka aika ei riitä eri yhtiöiden ja 
osakemarkkinoiden seuraamiseen.  

«  Arvo-osake 
«  Osake, jonka arvon voidaan olettaa kehittyvän vakaasti, ja josta 
saatavan tuoton ennakoidaan tulevan vakaan ja markkinoita 
keskimääräisesti suurempien osinkojen kautta.  

«  Kasvu-osake 
«  Osake, josta saatavan tuoton ennakoidaan kehittyvän etenkin 
yrityksen / osakkeen hinnan nousun kautta.  
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                 Osakekohtaisia lukuja 
 

»  P/E –luku 
»  Voittokerroin. Tunnusluku, joka ilmaisee osakkeen hinnan ja 
osakekohtaisen voiton välisen suhteen.  

»  Tulkinta – kuinka monen vuoton voitoilla pystyisi maksamaan 
osakkeen hinnan. 

»  P/B –luku 
»  Hinta/tasearvo. Tunnusluku joka saadaan jakamalla osakkeen hinta 
kirjanpidollisella osakepääomalla osaketta kohden.  

»  Tulkinta – Kuinka moninkertainen yrityksen oman pääoman 
markkina-arvo on suhteessa sen kirjanpidolliseen oman pääoman 
arvoon.  

»  Optio 
»  Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä 
option kohde-etuus tiettynä aikana ennalta sovittuun hintaan.  
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                 OMXH25 

»  OMX – Helsinki indeksit ovat Helsingin Pörssin indeksejä  

»  OMX25 – Osakeindeksi joka sisältää Helsingin Pörssin 
päälistan 25 vaihdetuinta osakesarjaa. Indeksiin kuuluvat 
osakesarjat valitaan 2 kertaa vuodessa yhtiön likviditeetin 
perusteella ja yhden yhtiön paino on korkeintaan 10% 
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                 Käsitteitä, korkoinstrumentit  
»  Euribor-korko 

»  Euroalueen päivittäin julkaistavat viitekorot 

»  Joukkovelkakirjalaina 
»  Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka 
jakautuu useisiin velkakirjoihin  

»  Markkinakorko 
»  Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä korko. 
Vastakohta hallinnollisesti määräytyvä korko, kuten peruskorko 

»  Täsmäytyspäivä 
»  Arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon 
perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja 
yhtiökokoukseen osallistumiseen 

»  Yrityslaina 
»  Yritysten liikkeelle laskemat velkakirjat 
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