Sijoittajan sielunelämää
Suomalaisten asenteita
sijoittamiseen ja
säästämiseen
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Sisällys

Lukijalle,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pörssisäätiö on julkaissut lukuisia oppaita säästämisestä ja sijoittamisesta
kiinnostuneille. Tällä kertaa vaihdoimme näkökulmaa. Tämä tarina kertoo
säästäjistä ja sijoittajista. Meistä jokaisesta.
Käytämme tarkoituksella sanaa sijoittaja. Sijoittajalla tarkoitamme arvopapereiden haltijoita, yritysten omistajia. Sijoittajat ovat omistajia, jotka
rahoittavat yrityskasvua ja siten mahdollistavat uusien työpaikkojen
syntymisen. Sijoittajiin kohdistuu kuitenkin useita epäluuloja. Halusimme
käsitellä myös niitä. Jonkun mielestä sijoittaja on lyhytaikainen keinottelija
ja omistaja pitkäaikainen ankkuri. Tässä tarinassa heitä kaikkia kutsutaan
rohkeasti sijoittajiksi. Ennakkoluuloista huolimatta tai ehkä juuri ennakkoluulojemme haastamiseksi.
Oman talouden hallinta on yksi nykyelämän keskeisiä perustaitoja.
Jos menot saa pidettyä pienempinä kuin tulot, jää rahaa yli. Tämän rahan
voisi sijoittaakin. Moni sijoittaja on aloittanut pienestä. Keräsimme konkarisijoittajilta tarinan loppuun neuvoja. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa.
Eikä liian aikaista.
Pörssisäätiö haluaa kiittää Erik Bäckmania viestintätoimisto Milttonista,
jota ilman tarinaa ei olisi saatu kerättyä sekä Esko Tuomistoa, joka on jo
vuosien ajan vastannut julkaisuidemme kauniista ulkoasuista.
Toivon lämpimästi, että tarina tempaa mukaansa. Elämyksellistä matkaa
Sijoittajan sielunelämään.
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1. Johdanto

”Olen kasvanut ajatukseen:
on oltava pesämuna.
On varauduttava.
On kasvatettava
omaisuutta.” (Sanna, 37)

Keitä ovat suomalaiset sijoittajat?
Oletko lukenut tänään
uutisia? Kuunnellut
radiota tai katsonut
televisiota? Jos vastasit
kyllä, olet todennäköisesti tänäänkin
kuullut puhuttavan
sijoittajista.
Siis keistä?
Sijoittaja on henkilö, joka sijoittanut
rahansa johonkin. Hän omistaa arvopapereita tai osuuksia yrityksistä. Suomessakin heitä löytyy satoja tuhansia.
Jos olet lukenut uutisia, olet varmaan
myös huomannut, että sijoittajilla ei ole
tänä päivänä pelkästään hyvä maine.
4

Heidän reaktioitaan pelätään, luottamustaan haetaan, heidän osinkojaan paheksutaan ja ahneuttaan ihmetellään.
Mutta unohdetaanko ennakkoluulot
hetkeksi? Tämä ei ole tarina ennakkoluuloista vaan niiden kohteista. Tämä kirjanen kertoo, mitä suomalaiset ajattelevat
sijoittamisesta.
Vastaukset perustuvat Pörssisäätiön
Taloustutkimuksen kanssa toteuttamaan
kvalitatiiviseen haastattelututkimukseen
sekä Pörssisäätiön ja sijoitusyhtiö norvestian TnS Gallupilla toteuttamaan sijoitusbarometrikyselyyn, johon vastasi 1462
suomalaista syksyllä 2012. Pörssisäätiön tutkimuksessa kolmisenkymmentä
27-65-vuotiasta sijoittamisesta kiinnostunutta suomalaista osallistui Taloustutkimuksen järjestämään nelipäiväiseen
verkkokeskusteluun, jossa he kertoivat
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toiveistaan, haluistaan ja huolistaan säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen.
Mutta kysytään vielä: keistä me oikein
puhumme, kun puhumme sijoittajista?
no, pankeista, sijoitusyhtiöistä, eläkerahastoista tietenkin, mutta se ei ole koko
totuus. Sijoittajia ovat myös tavalliset
ihmiset.
Tässä kirjassa puhuvat muun muassa
opettaja, sähköasentaja ja sairaanhoitajaopiskelija. Mukana on myös sosiaalityöntekijöitä, yrittäjiä, insinöörejä. Yksi verhoilijaksi ryhtynyt kemian tohtori. On äitejä,
isiä, tyttäriä, veljiä ja siskoja. Muutama
isovanhempikin. Eikä heillä kaikilla ole
ollut niin paljon ylimääräistä rahaa. Pienituloisimmat vastaajat tienasivat 800 euroa
kuussa. Rikkaimmat ylsivät toki yli 10 000
euron kuukausituloihin, mutta minkään
kapean pienen eliitin jäseniksi heitä ei voi
luonnehtia.
825 000 suomalaista sijoittaa suoraan
osakkeisiin, ja 770 000 suomalaista sijoittaa rahasto-osuuksiin. Heitä sanotaan

yksityissijoittajiksi. useimpien sijoittajien
tavoitteena eivät ole jättimäiset tuotot ja
hurja riskinotto.
Sijoittaminen on – kaikessa arkipäiväisyydessään – säästämisen seuraava askel.
Se ei ole kikkailua. Se ei ole edes vaikeaa.
Moni meistä säästää pahan päivän varalle,
osa uuteen asuntoon, jotkut lapsille. Eräs
kertoi sijoittavansa, koska isovanhemmillakin oli tapana panna rahaa vähän syrjään.
Tapasimme tätä kirjasta varten myös
neljä kokenutta konkarisijoittajaa, joille
sijoittamisesta on muodostunut merkittävä
tulonlähde. nämä konkarit kertovat myös
meille, mitä he ajattelevat sijoittamisesta.
Säästämisen ja sijoittamisen tapoja on
yhtä monta kuin säästäjiä ja sijoittajia. Kyselytutkimusten mukaan Suomessa ainakin
kolmisen miljoonaa.
Jos haluat kurkistaa suomalaisen
sijoittajan sielunelämään, siirry seuraaville sivuille. Siellä esittäytyy ihan tavallinen
suomalainen sijoittaja. Se voisit olla sinä.
Vai voisitko?

2. Minustako sijoittaja?

Miksi pitäisi sijoittaa?
Miksi suomalainen sijoittaa?
Sijoittaminen on säästämisen jatke. Jos
rahaa on vähän ylimääräistä, sen voi
tuhlata, säästää tai sijoittaa. Säästämisessä on vain yksi ongelma. Jos raha
makaa pitkään pankkitilillä, sen arvo
laskee. Inflaatio on Suomessa lähemmäs
kolme prosenttia vuodessa. Harva pankki
maksaa niin muhkeaa korkoa.
Yli 2 miljoona suomalaista ei sijoita
tai säästä mihinkään, mutta loput ovat
ymmärtäneet, että jos syrjään jääneelle
rahalle haluaa tuottoa, se kannattaa sijoittaa. Eikä sijoittamisen taustalla tarvitse
olla haaveita jättiomaisuudesta.
Eräs keskustelijoista perusteli sijoittavansa rahansa ostamalla asunnon, koska
se on elämänlaatua, joka säilyy lapsille.
Toinen kertoi säästävänsä vanhuuden

”Taustalla on arkinen
halu turvata oma ja lasten
taloudellinen turvallisuus
tulevaisuudessa.”
(Janne)

varalle, kolmas isompiin hankintoihin ja
yllättäviin menoihin.
Sijoittamisen voi oikeastaan ajatella
myös downshiftaamisena. Yksi vastaajistamme perusteli sijoittavansa rahansa,
koska hänellä ei ole tarvetta kuluttaa
enempää.

NORVESTIAN SIJOITUSBAROMETRI

”Mikä saisi minut harkitsemaan sijoittamista?”
Minulla on ylimääräistä rahaa, jota on turha pitää tilillä
Onpahan jotain sukanvarressa eläkepäiviä varten
Jos saisin merkittävän perinnön tai lahjan
Haluan hyötyä talouskasvusta
6

63%
61%

51%
50%
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”Toiminta alkoi ihan puhtaasti
siitä, että vanhemmat olivat
merkanneet minulle osakkeita
ja rahastoja. noin 16-vuotiaana
aloin itse seurata niiden kehittymistä ja siitä se sitten alkoi.”
(Lari, 30)

Yksi vastaaja vertaili säästämistä ja
sijoittamista näin: ”itse pitäisin erona sitä,
että säästämisessä on jo selkeä kohde,
mihin säästetyn rahan aikoo käyttää.
Sijoittamisessa ei rahalle ole vielä
mietitty käyttökohdetta eikä välttämättä
sitäkään, kuinka pitkän ajan kuluttua
aikoo ostaa jotain.” (Veikko, 38)
Konkarisijoittaja Pirjo muistuttaa myös
siitä, että nuukuus tai pihistely ei ole sama
asia kuin säästäminen. Säästämiseen
kuuluu tavoitteellisuus mutta myös se,
että kerättyä varallisuutta myös käyttää
halutessaan.
Miten näistä suomalaisista sitten on
tullut sijoittajia? Eräs sijoittajista kertoi,
että esimerkki tuli lapsuudenkodista,
mutta kaikilla sijoittaminen ei varmasti ole
sukuvika. Kaikki eivät myöskään muista 1970-lukua, jolloin säästäväisyyteen
kasvoi lähes automaattisesti, kun ”oli
säästettävä lankapuhelimesta lähtien
kaikkeen”. Kerrataan muutama sijoittamiseen johtanut kokemusten polku:
Yksi oli perustanut ensin säästötilin,
hankkinut sitten eläkevakuutuksen ja sen
sijoitusasunnon. Ja ensimmäisen jälkeen
toisen.
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Toisen säästäjän tarina alkaa säästöpossusta, johon hän oli jemmannut rahaa
aina jotain hankintaa varten. Hieman
vartuttuaan hän oli alkanut säästää
rahoittaakseen opintonsa. Sitten alkoi
asuntosäästäminen, ja kun oma asunto
oli hankittu, hän osti sijoitusasunnon.
Päälle tuli vielä eläkesäästäminen, jonka
jälkeen tuntui luontevalta siirtyä suoraan
osakkeisiin. Mutta kulkee polku toiseenkin suuntaan. Yksi sijoittajista oli aloittanut
ostamalla pienen määrän osakkeita. Sen
jälkeen hän oli hankkinut sijoitusvakuutuksen, eläkevakuutuksen ja sijoittanut
sittemmin myös sijoitusrahastoihin.
Konkarisijoittaja Janne sanoo saaneensa kotoa esimerkin hyvään taloudenpitoon, ja osakkeitakin lahjaksi, jolloin
hänellä sitten oli valmiina arvo-osuustili.
Kun varsinainen innostus sijoittamiseen sai kipinän opiskeluaikana, oli itse
toiminta tuttua. Janne innostui telecomalasta ja sijoitti ylimääräistä rahaa hieman
pelaamismielessä alan yrityksiin. Hieman
onnenkantamoisena hänen sijoituksensa
tuottivat rahaa ja hän totesi että ”voisi
jatkaakin sijoittamista”.
nyt Jannen sijoittamisen taustalla
on arkinen halu turvata oma ja lasten
taloudellinen turvallisuus tulevaisuudessa,
mikä on vähentänyt pelaamisasenteella
tapahtuvaa sijoittamista merkittävästi.
Silti sijoittaminen on Jannesta hauskaa ja

mielenkiintoista, eli myös harrastus. Kun
sijoittaa rahojaan talouteen, syntyy motiivi
ymmärtää sitä miten talous kehittyy ja
kiinnostus siihen, mitä tietoa voi hyödyntää tämän ymmärryksen muodostamiseen. Sijoittaminen suuntaa myös sitä
harrastavan ihmisen huomion tulevaisuuteen, mikä on jo sinänsä positiivinen asia.
”Sijoittaminen on hyvä tapa
kannustaa ymmärtämään maailmaa,
mihin asiat ovat menossa ja mitä
päätöksiä julkisuudessa puidaan.”
(konkarisijoittaja Janne)

Konkarisijoittaja Pirjo aloitti sijoittamisen töihin mentyään. Hän osti osakkeita
tunnetuista suomalaisista yrityksistä,
joiden toiminta ja arvonnousun edellytykset oli helppo ymmärtää. Mitä enemmän
hän perehtyi asiaan, myös talousalan
koulutuksensa kautta, sitä tutummalta
ja luonnollisemmalta sijoittaminen tuntui.
Osakkeisiin sijoitettiin yhdessä aviomiehen kanssa, ja tarpeen mukaan niitä realisoitiin esimerkiksi asunnon ostoa varten.
Yksi perusasenne Pirjon sijoittamisen
taustalla on halu suunnitella elämäänsä
etukäteen hyvinkin pitkällä tähtäimellä.
”Se tuottaa nautintoa, pidän siitä.” Toinen
tärkeä tekijä on optimistinen rohkeus
maltilliseen riskinottoon.
9
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”Luottamus siihen, että tekee
oikeita ratkaisuja, ja jos tekee
vääriä niin korjaa ne.”
(konkarisijoittaja Pirjo)

Kolmas konkari Erkki aloitti sijoittamisen 1970-luvulla. Tämän takana oli hänen
ensimmäinen sijoittamiseen liittyvä oivalluksensa: ”ajattelin kuten monet muutkin
1960-luvulla että pörssi on ruotsinkielisten
pelipaikka johon muilla ei ole asiaa. Kun
tutustuin sijoittamiseen, ymmärsin että
pörssi on kaikkien sijoitusfoorumi, jossa
voi vaurastua. Minulle on ollut yllätys että
pörssisijoittaminen on voinut 40 vuoden
aikana olla niin kannattavaa.”
Erkki on eläkkeelle siirtynyt vanhempi
lehtori, joka opetti historian ja yhteiskuntaopin rinnalla taloustietoa, ja hän halusi
aikanaan näyttää konkreettisesti oppilaille
mitä sijoittaminen on.

”Halusin olla jonkinlainen esimerkki.
Oppilaat innostuivat ja välitunneilla
käytiin pankissa yhdessä tekemässä pörssikauppaa. Koulun alueelta
poistuminen oli tietysti periaatteessa kielletty, mutta rehtori oli talousmies itsekin eikä kai sen vuoksi
sitten puuttunut asiaan.”
(konkarisijoittaja Erkki)

Toinen syy Erkin sijoittamisen taustalla on
hänen halunsa olla taloudellisesti omavarainen ja itsellinen, mutta sijoittaminen on
hänelle selvästi myös viihdyttävää.
”Sijoittamisen on oltava mielenkiintoista ja hauskaa, älyllistä voimistelua. Hauskinta on sosiaalinen
toiminta, yrityksiin tutustuminen eri
tilaisuuksissa ja samanhenkisten
ihmisten kanssa keskustelu.”

Kolmas sijoittamiseen kannustava asenne
on Erkin isänmaallisuus: ”Halu tukea
hyvää suomalaista yritystoimintaa ja olla
siinä omalla tavalla mukana. Kontakti ja
perehtyminen yrityksiin synnyttää halua
sijoittaa.” Karjalasta evakkona lähtenyt
Erkki tunnistaa toiminnassaan jonkinlaisen
henkilökohtaisen kansallisen jälleenrakennusprojektin.
Konkarisijoittaja Tomin mielestä sijoittaminen ei missään nimessä ole rakettitiedettä, ainoastaan tervettä järkeä ja sopiva
määrä kurinalaisuutta. Liiallisen impulsiivisuuden hillitseminen auttaa karsimaan
ylimääräisiä menoja, niin että sivuun jää
hieman mitä sijoittaa, ja sama impulsiivisuuden suitsiminen auttaa välttämään
liian riskialttiita sijoituksia.

”En hae suuria nopeita
tuottoja, paremminkin
vältän suuria tappioita.
Elämyshakuiset sijoittajat
pelataan pihalle kymmenessä vuodessa, koska he
ottavat liian suuria riskejä.
Sijoittajan kannattaa olla
harkitseva ja kärsivällinen.”
(konkarisijoittaja Tomi)

(konkarisijoittaja Erkki)
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3. Miksi en sijoittaisi?

Miksi suomalainen ei sijoita?
Miten suomalainen
suhtautuu riskeihin?
NORVESTIAN SIJOITUSBAROMETRI

Yli 25-vuotiaista suomalaisista:
Kaksi kolmesta (65%) katsoo että heillä ei ole tarpeeksi rahaa sijoittaa

Kahta viidestä (40%) mietityttää finanssimaailman epävakaus

Yksi neljästä (28%) ei luota siihen että sijoituspalvelun tarjoaja ajaa täysin hänen etuaan

Yhtä neljästä (24%) ei kiinnosta

Yksi neljästä (24%) haluaa pitää rahansa aina heti valmiina tilillä

Yhden neljästä (23%) mielestä tarjolla olevat vaihtoehdot ovat hämmentäviä ja vaikeaselkoisia

Yksi kuudesta (17%) kokee sijoittamisen liian vaivalloiseksi
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nykyinen taloustilanne on saanut monet
suomalaiset suhtautumaan sijoittamiseen epäluuloisemmin kuin ennen. Onko
uutisointi tekemässä ihmisistä jo vähän
liiankin pessimistisiä? Syitä olla sijoittamatta on monia.
”Ei kannata kuvitella voivansa liikaa
jotenkin kikkailla talousasioissa ja
ajatella, että selviydynpä voittajana.
Vastustaja on aika vahva, kasvoton
maailmantalous.” (Sanna, 37)
”Minulla ei ole ylimääräistä rahaa
millä pelata! Mieluummin ne
muutaman kymmenen euroa laitan
urheiluvedonlyöntiin.” (Juha, 61)
”Piensijoittajat ovat sen nollasummapelin häviäjä.” (antero, 61)
Ja vaikka ylimääräistä rahaa olisikin, osa
painotti, että kun vain säästää tilille, rahat
ovat helpommin käytettävissä tarpeen
mukaan. Sijoittaminen tuntuu edelleen
monesta liian monimutkaiselta, pienen
perehtyneen piirin touhulta.

”Tunne siitä, ettei tiedä mitä tekee,
ja sijoitusammattilaiset nauravat
sijoitusvalinnoille ja pienille
summille.” (Hanna, 41)
niin. Harvalla meistä on niin paljon ylimääräistä, että rahaa voisi heittää hukkaan.
Säästämisessä voi olla varma siitä, että
kaikkea syrjään panemaansa rahaa ei voi
menettää kerralla.
Sijoittajakonkari Erkki oivalsi kuitenkin 1970-luvun rajun inflaation aikana,
että joskus on tilanteita, joissa säästötilillä makuuttamalla menettää nopeasti
merkittävän osan varallisuudestaan. Tilille
säästäminenkään ei aina ole varma tapa
huolehtia rahoistaan.
Osaa tutkimukseen osallistuneista epäilytti sijoittamisessa pelko rahojen menettämisestä. Heitä huoletti myös osaamattomuuden tunne, tarinat muiden huonoista
kokemuksista, tiedon puute, haluttomuus
sitoutua pitkäksi aikaa ja kokemus siitä,
että sijoittaminen olisi vain ylemmän
luokan juttu. Tämän viimeisen käsityksen
kumosi kylläkin konkarisijoittajamme Erkki
omalta osaltaan jo 1970-luvulla. Eikä
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”Vierastan ajatusta, että
joudun sitoutumaan johonkin vuosiksi. Olen spontaani ja haluan käyttää rahani
elämäntilanteen mukaan.”

(Kaisa, 34)

pörssi ole nollasummapeliä, kun talous
kasvaa, pörssissä olevien osakkeidenkin
arvo kasvaa.
Mutta varmaa on myös tämä: Jos haluaa, että omat säästöt eivät ajan myötä
pienene vaan kasvavat, ne on pakko
sijoittaa ajatuksella.
Kaikkia sijoittajia yhdistää yksi asia.
Rohkeus. Ei kukaan heistä ollut aluksi
ollut varma, mitä on tekemässä. Kaikkia
heitä oli joskus huolestuttanut, miten
pärjätä vahvaa vastustajaa, kasvotonta
maailmantaloutta vastaan. Ei kukaan
heistä ollut aloittanut valtavilla summilla.
Mutta he ovat kaikki uskaltaneet ottaa
riskin. He ovat uskaltaneet sijoittaa. He
ovat päättäneet, että heidän elämästään
ei päätä se kasvoton markkinatalous. He
päättävät siitä itse.
Säästäminen on yleensä ensimmäinen
askel. Kun ylimääräistä rahaa on kertynyt,
voi ainakin osan siitä sijoittaa pitkäjänteisemmin. Tässä vaiheessa ratkaisevia
asioita päätöksen syntymiselle näyttävät
olevan jonkinlainen perehtyminen sijoittamiseen ja talouteen yleensä, optimismi ja
usko omaan osaamiseen sekä halu parantaa omaa taloutta pitkällä tähtäimellä.
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Se, että saa esimerkin tai kimmokkeen
lähipiiristä on myös monen sijoittajan urapolun alku.
Pörssisäätiön ja norvestian TnS
Gallupilla teettämän sijoitusbarometrikyselyn mukaan yksi kolmesta yli 25-vuotiaasta suomalaisesta on kylläkin joskus
menettänyt rahaa sijoituksessa, mutta
lähes puolet on toisaalta makuuttanut
rahaa tilillä turhaan, jolloin sen arvo on
laskenut.
Konkarisijoittaja Tomi osti ylioppilaslahjaksi saamillaan rahoilla 1970-luvun
lopulla obligaatioita, kun tuttu pankinjohtaja kertoi, että niistä saa yli 11 prosentin
koron. Tuohon aikaan pankkitilien korko
oli hieman yli neljä prosenttia ja inflaatio seitsemisen prosenttia. ”Se ravisteli
ajatuksia, kun ymmärsi että tästähän
saa huomattavasti paremman tuoton
kuin säästötililtä.” Seuraavaksi Tomi
sijoitti osakkeisiin ja huomasi, että myös
osinkotuotot ylittivät selvästi pankkitilien korkotason. Siitä lähtien hän ryhtyi
karsimaan tarpeettomiksi katsomiaan
jokapäiväisiä menoja ja sijoittamaan
ylijääviä rahoja tuottavasti.
15
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4. Miten suomalainen sijoittaa?

Ja mihin? Mitä suomalainen
sijoituksiltaan haluaa?
Mitä tekisit, jos saisit 10 000 euroa rahaa?
Entä mihin laittaisit rahasi, jos sinun pitäisi joka kuukausi
pistää syrjään siivu palkastasi? Olisiko vastaus sama?
Kysyimme samaa suomalaisilta sijoittajilta.

Vastauksista huomaa, että ihmiset ovat
valmiimpia ottamaan riskejä, kun se
tehdään yllätyksenä saadulla rahalla.
Lahjaksi saatu kymppitonni sijoitetaan
siis keskimäärin riskipitoisemmin kuin
omasta palkasta syrjään pantava siivu.
Se on psykologiaa.

Mutta sijoittamiseen ei tarvita perintörahoja. Jos joka kuukausi laittaa palkasta
syrjään satasen, runsaassa kahdeksassa
vuodessa sijoitettu summa on kymppitonni. Pitkällä tähtäimellä se voi
kasvaa merkittäväksi lisäksi palkan
tai eläkkeen rinnalle.

takuuvarmaan kohteeseen
hajautetusti
vakaiden yritysten osakkeet
rahastot
kokeneiden ystävien neuvojen mukaan
eläkerahastoon
kiinteistön kunnostukseen
sydäntä lähellä olevaan yritykseen
asp-tilille
määräaikaistilille

suomalaisiin osakkeisiin
metsään

eläkevakuutukseen

1. Lahjaksi saatu 10 000
16

kiinteällä pienehköllä tuotto-odotuksella
talletukseen

asunnon ostoon

rahastoon

varmaan pitkän tähtäimen kohteeseen
kestävän kehityksen kohteeseen
hyvää osinkoa maksaviin yrityksiin
luotettaviin suomalaisiin pörssiyrityksiin
metsään

tilille

kiinteistöihin

vakaaseen ison massan salkkuun
energia- ja öljyteollisuuteen

2. Osa jokaisesta kk-palkasta
17
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5. Miksi suomalainen sijoittaa, niin kuin sijoittaa?

NORVESTIAN SIJOITUSBAROMETRI

Yli 25-vuotiaista suomalaisista:
lähes kaksi viidestä (37%) ei sijoita tai säästä lainkaan

kaksi viidestä (43%) säästää talletuksiin

yksi kolmesta (31%) sijoittaa rahastoihin

yksi neljästä (23%) sijoittaa vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen

yksi viidestä (21%) sijoittaa suoraan osakkeisiin

Mistä neuvoja: Keneen tai mihin
suomalainen sijoittaja luottaa?
Mistä sijoittaja hankkii tietonsa?
Mikä vaikuttaa suomalaisten
sijoituspäätöksiin ja -asenteisiin?
Talousteorioissa on virhe. Kansantaloustiede uskoo, että kuluttaja on
rationaalinen. Taloudessa on lakeja,
mutta ne ovat ihmisten keksimiä.
insinööri opettelee luonnon lait ja oppii
hyödyntämään niitä. Sijoittaja oppii
talouden lakeja ja yrittää oppia hyödyntämään niitä. Mutta se ei aina toimi.
Miksi? Koska talous ei ole rationaalista. Tiedämme kaupassa ollessa, että

ostoksia tehdään vain harvoin puhtaasti
järjellä. Paljastetaan salaisuus. Ei suomalainenkaan aina pelkällä järjellä sijoita.
Sijoituspäätöksiin vaikuttavat monet asiat
niin maailmassa kuin omassa elämässä.
Eu:sta yt:hen.
Mutta mistä sitten saisimme ohjeita ja
vinkkejä? Keneen suomalainen sijoittaja
oikein luottaa?

Yli 25-vuotiaista suomalaisista:
kaksi viidestä (41%) luottaa sijoitusasioissa pankkeihin ja sijoitusyhtiöihin

yksi kolmesta (31%) luottaa sijoitusasioissa vain itseensä

yksi kymmenestä (10%) luottaa perheeseen ja tuttaviin
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6. Millainen on hyvä sijoittaja?

Luottamus pankkeihin ja sijoitusyhtiöihin
on selvästi viime aikoina heikentynyt, kun
taas vain itseensä luottavien osuus on
lisääntynyt merkittävästi.
Konkarisijoittaja Tomi sanoo myös olevansa oman tien kulkija, joka on nähnyt
”1980-luvun hypetyksen, jossa vain taivas
oli kattona ja sen jälkeen realisointikeskukset, jotka olivat täynnä jenkkiveneitä ja
farmariautoja.” Hän ei suosittele lähtemistä yleisen innostuksen mukaan, vaan
asioiden arvioimista kriittisesti.
”Luotan enemmän oman tien
kulkijoihin, ei totuuksien mutta
ideoiden tarjoajina – ajattelen
että voisiko tuossa olla jotain
huomionarvoista?”
(konkarisijoittaja Tomi)

Konkarisijoittaja Janne puolestaan
sanoo luottavansa tietolähteinä ihmisiin,
joilla on selvää kokemusta ja näyttöä
talouden ymmärtämisestä ja käytännön
toiminnasta.
Moni suomalainen miettii, tälläkin
hetkellä, uskaltaisiko sijoittaa rahojaan.
asiat tuntuvat aina oudommilta, kun
niitä katsoo ulkoapäin. Tapaamamme
sijoittajat tietävät, että kun uskaltaa
astua epävarmuuden kynnyksen yli,
sijoittamisestakin katoaa se mystiikka
ja hämäryys, joka siihen ulkoa päin
liitetään. Sijoittaminen on arkipäiväistä,
se on vähän niin kuin elämä itse. Yksi
asia kerrallaan.

Miten tulla paremmaksi
sijoittajaksi?
Miten suomalaiset haluaisivat
parantaa talousosaamistaan?
Elämänhallinta on luottamusta siihen, että
voi itse ohjata elämäänsä ja pitää sitä
koossa. Oman talouden hallinta on yksi
osa elämänhallintaa. Siinä, missä elämänhallinnassa on yksinkertaisimmillaan kyse
siitä, että syö, nukkuu ja liikkuu riittävästi,
talouden hallinnassakin on pohjimmiltaan
kysymys siitä, että tulojen ja menojen
pitää olla tasapainossa.

”Vaatii kanttia ostaa osakkeita silloin,
kun kurssit ovat romahtaneet. Tavallinen kansa (kuten itsekin) taas menee
vallitsevan sentimentin mukaisesti:
ostaa silloin, kun pitäisi myydä ja
päinvastoin”
(antero, 61)
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Yli 25-vuotiaista suomalaisista:
vain yksi viidestä (19%) ajattelee tietävänsä paljon taloudesta ja sijoittamisesta

yksi kymmenestä (10%) on sitä mieltä että tarjolla olevat
sijoitustuotteet ovat yksinkertaisia ja ymmärrettäviä
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Jos oman taloutensa hallitsee hyvin, rahaa olisi hyvä tulla enemmän kuin mennä.
Ja kun rahaa jää vähän yli, se tosiaankin
kannattaa sijoittaa järkevästi.
Konkarisijoittaja Tomi korostaa, että
sijoittajan pitää olla harkitseva ja kärsivällinen, mutta talouden heilahteluja
ei pidä turhaan pelätä jos pitää pään
kylmänä eikä ota liikoja riskejä. Tomi osti
esimerkiksi osakkeita vuonna 1992, kun
asiantuntijat ennustivat että pörssi ei
nouse vuosikausiin. Hän luotti siihen, että
pitkällä tähtäimellä talous aina palautuu,
ja näin tietysti kävikin.
”Aina voi istua tämän suhdannevaihtelun yli, ja vaikka seuraavankin. Pahimmistakin romahduksista
ja kuplista on aina selvitty eteenpäin.” (konkarisijoittaja Tomi)
Konkarisijoittaja Pirjon mielestä tärkein
työkalu yksityissijoittajalle on oma havaintokyky. ”Kun liikkuu maailmalla silmät
auki ja tekee havaintoja, voi aavistaa mitä
on tulossa.” Pirjo näki uSa:n matkallaan
2008 monessa kaupungissa niin paljon
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rappeutumista, alakuloa ja asuntomarkkinoiden ongelmia, että hänelle muodostui
vahva käsitys tulevasta talouskriisistä,
joka sitten loppuvuodesta toteutuikin.
Konkarisijoittaja Jannen mukaan sijoittaminen myös saa sijoittajan kiinnostumaan
maailmasta aktiivisemmin ja seuraamaan
asioita eri tavalla. ”Sitä kiinnittää huomiota
asioihin, joista voi saada informaatiota
– voisinko hyödyntää tätä? asiat alkaa
myös hahmottaa osana isompia kokonaisuuksia.”
Kaikki haastatellut konkarisijoittajat seuraavat monipuolisesti mediaa, ja ovat laajemminkin kiinnostuneita maailmasta. Osa
lukee säännöllisesti talouslehtiä, mutta
yritysmaailman seuraamistakin tärkeämpää on aktiivinen kiinnostus maailman
menoon yleensä ja luottamus omaan
havainto- ja arviointikykyyn. nämä ovat
hyvän sijoittajan ominaisuuksia, mutta ne
näyttävät myös olevan ominaisuuksia,
joita sijoittaminen pian tuo ihmisestä kuin
ihmisestä esiin.

Sijoittaminen ei ole salatiedettä. Hyvä
sijoittaja on paneutuva, pitkäjänteinen
ja rohkea. ne ovat asennekysymyksiä.
ne ovat mahdollisia kaikille. Kun aloittaa
sijoittamisen, se näyttää kasvattavan
hahmotuskykyä, joka puolestaan tekee
paremmaksi sijoittajaksi.
Enemmän kuin puolet yli 25-vuotiaista
suomalaisista on sijoitusbarometrikyselyn
mukaan sitä mieltä, että heidän taloutensa on vakaalla pohjalla. Tämä merkitsee
sitä, että heillä pitäisi olla mahdollisuus
laittaa ylimääräistä rahaa säännöllisesti
syrjään. Jos se tuntuu mahdottomalta,
voi kokeilla konkarisijoittaja Tomin niksiä:
”Pieniä arjen hankintoja harkitessasi nuku

yön yli, suurissa mieti viikon verran. näin
saat siirrettyä hetkellisiä tarpeita vähän
eteenpäin ja säästyy ylimääräistä rahaa
tulevaisuuden varalle sijoittamiseen.”
Mutta ei taidoistakaan ole haittaa. Sijoittaminen on kuin ruuanlaitto. Mitä enemmän
sitä tekee, sitä paremmaksi siinä tulee.
ihan niin kuin keittiössä, sijoittamisessakin
on tärkeää toimia oman maun ja omien taitojen mukaan. aloittelijalle sopivat
simppelit reseptit, mutta taitojen karttuessa voi kokeilla jo monimutkaisempia
kokonaisuuksia.

”Menestyvät yksityissijoittajat ovat järjestelmällisiä,
pitkäjänteisiä ja rationaalisia. analyyttisia (tutkivat
tilinpäätöstietoja) ja tuntevat
yhtiönsä.”
(Antero, 61)
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7. Oppia konkareilta
Tässä konkareiden haastatteluista poimittuja viisauksia,
siltä varalta että päätät ryhtyä sijoittamaan ja kaipaat
hyviä neuvoja.
Jannelta opittua:
Sijoittamisesta ei tarvitse menettää yöuniaan – sen ei tarvitse olla kuin
pelaamista vaikka se on hauskaa.
Kun sijoittaa, se kirvoittaa kiinnostuksen siihen, miten maailma toimii
ja miten tulevaisuus muotoutuu.

Erkiltä opittua:
Jos sijoitat, sinun ei tarvitse tulevaisuudessa elää pelkän palkkatulon
ja eläkkeen varassa.
Pörssi on kaikkien sijoitusfoorumi, jossa tavallinen ihminen voi pitkällä
ajalla vaurastua yllättävän paljon.

”Ole optimistinen
ja sopivan rohkea.
Jos teet virheitä,
voit korjata ne.”
Pirjolta opittua:
Säästämisen ei ole tarkoitus olla
pelkkää pihistelyä – mieti tavoitteet ja
muista nauttia keräämästäsi varallisuudesta.
Talousymmärrys on myös yleissivistystä – kun ymmärät talouden
perusasioita, osaat myös äänestää
viisaammin.
Pidä silmät auki ja tee omia havaintoja
maailmasta, niin opit aavistamaan
mitä on tulossa.

Sijoittamisen on oltava hauskaa älyllistä voimistelua, sitä on mukava
tehdä muiden kanssa yhdessä.
Sijoittaminen on hyvä tapa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden
Suomea. Kun hajautat sijoituksiasi, etsi sijoituskohteeksi myös lupaavia yrityksiä joista kiinnostut, innostut ja joita haluat kannustaa.

Tomilta opittua:
Sijoittaminen ei ole rakettitiedettä, siinä pärjää terveellä järjellä ja peruskoulumatematiikalla.
Harkitse arjen hankintoja yön yli tai viikon verran, niin saat helpommin
säästettyä rahaa sijoittamiseen.
Ole rauhallinen ja pitkäjänteinen, suhdannevaihtelujen yli on aina päästy ennenkin.
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Pörssisäätiön
muistilista sijoittajalle
1. Tunne taloutesi kokonaistilanne
Se, paljonko sinulla on tuloja, velkaa ja omaisuutta,
vaikuttaa siihen, millaisia riskejä sinun kannattaa ottaa.
2. Ota vain sopivasti riskiä
Hallitulla riskinotolla voit parantaa sijoitusten tuottoa.
Suurten riskien kohteisiin on viisasta sijoittaa
korkeintaan sen verran kuin voi menettää.
3. Hajauta omistuksesi, osakesalkkusi ja ostoaikasi
Hajauta eri omaisuuslajeihin, hajauta osakesijoituksesi
eri toimialoilla toimiviin yhtiöihin ja hajauta
hankintasi ajallisesti.
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4. Arvioi yrityksen liiketoimintaa, älä vain osakekurssia
Pitkällä aikavälillä osakkeen tuotto perustuu yrityksen
kannattavuuteen ja kasvuun, mikä heijastuu osinkoina
ja arvonnousuna.
5. Muista likviditeetti
Kiinnitä huomiota siihen, miten nopeasti voit muuttaa
sijoituksesi rahaksi. Osakkeista voit saada nopeasti
käteistä, mutta pakkotilanteessa joudut
todennäköisesti tinkimään hinnasta.
6. Sijoita pitkäjänteisesti
Lyhytaikaisen sijoituksen tuotto riippuu onnesta ja
osaamisesta. Pitkällä aikavälillä osakesijoitukset ovat
tarjonneet kohtuullisen hyvän tuoton.
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Minustako sijoittaja? Onko tänään se päivä, jolloin otan
pienen riskin, askelen uuteen maailmaan? Uskallan tehdä
jotain, mikä vähän pelottaa ja jonka onnistuessa voisi olla
iloinen. Sen kokeileminen voisi lisätä oman elämän hallinnan tunnetta. Pieni ihminen pärjääkin mahtavien markkinavoimien rinnalla. Pieni ihminen voi tehdä valintoja,
onnistua ja epäonnistua, oppia ja valita uudelleen. Ottaa
haltuun oman talouden, oman tulevaisuuden. Tulisiko
minusta sijoittaja?
Tämä on tarina suomalaisista sijoittajista. Siitä kuinka
heidät nähdään ja siitä mitä he itse ajattelevat. Kuinka
sijoittajaksi tullaan, kuinka sijoittajana kasvetaan. Jokainen
meistä voi oppia jotain tästä tarinasta. Jokainen meistä voi
olla osa tätä tarinaa.

Sijoittajan sielunelämää
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