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Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön 
toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien 
sijoituskäyttäytymistä ja heidän näkemyksiään talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. 
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenet sekä Pörssisäätiön 
sähköisen uutiskirjeen tilaajat. 

Aineisto kerättiin internetin välityksellä 12. - 23.10.2017. Kohderyhmälle lähetettiin 
sähköpostitse kutsu osallistua tutkimukseen. Kutsuja Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenille ja 
Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajille lähetettiin yhteensä 26 475 kpl, lisäksi lähetettiin yksi 
muistutus. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 3110 hyväksytysti täytettyä vastausta, jolloin 
vastausprosentiksi muodostui 12%. 

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-
ISO 20252:2013 laatustandardia.



Tulosten yhteenveto
• Vastaajista 61% kertoi kasvattaneensa pörssiosakesijoituksiaan viimeisen 6 kk aikana, 

pörssiosakesijoituksia vähentäneitä oli 15%.

• Kaikkia sijoitusmuotoja oli lisätty osakesalkkuun enemmän kuin mitä puoli vuotta 
sitten arvioitiin.

• Vastaajista 58% aikoo kasvattaa pörssiosakesijoituksiaan myös tulevan 6 kk aikana. 
Vastaajista  15% arvioi puolestaan vähentävänsä pörssiosakkeiden osuutta salkussa 
tulevan 6 kk aikana. 

• Vastaajista yli puolet (53%) uskoo osakekurssien nousevan seuraavien 6 kk aikana. 
Vastaajista 36% arvioi osakemarkkinoiden pysyvän ennallaan ja 11% arvioi 
osakekurssien laskevan tulevan puolen vuoden aikana.

• Vastaajista 30 prosenttia arvioi oman talouden kasvavan ja 5 prosenttia heikkenevän 
seuraavan 6 kuukauden aikana. Usko oman talouden kasvuun on parantunut hiukan 
viimeisen puolen vuoden aikana. Vastaajista 83 prosenttia arvioi Suomen 
kansantalouden kasvavan ja vain 1 prosentti supistuvan seuraavan puolen vuoden 
aikana. Usko Suomen kansantalouden kasvuun on noussut selvästi puolen vuoden 
takaiseen verrattuna. Vastanneista 69 prosenttia arvioi maailmantalouden kasvavan ja 
3 prosenttia supistuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Myös usko 
maailmantalouden kasvuun on parantunut viimeisen puolen vuoden aikana.

Kiinnostavimmat pörssiyhtiöt:
1. Nokia (735 mainintaa)

2. Fortum (619 mainintaa)

3. Sampo (478 mainintaa)

4. Nordea (471 mainintaa)

5. Kone (341 mainintaa)

6. Terveystalo (249 mainintaa)

7. Telia (232 mainintaa)

8. Outokumpu (227 mainintaa)

9. UPM (213 mainintaa)

10. Orion (194 mainintaa)

Kiinnostavimmat toimialat:
1. Lääkkeet ja terveydenhuolto (54 %)

2. Pankit ja rahoitus (53 %)

3. Energia ja raaka-aineet (42 %)



TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA



Sijoittajabarometri 1/2014 vastausjakauma:
- Osakesäästäjien Keskusliitto 79%
- Pörssisäätiö 21%

Sijoittajabarometri 2/2014 vastausjakauma:
- Osakesäästäjien Keskusliitto 70%
- Pörssisäätiö 30%

Sijoittajabarometri 1/2015 vastausjakauma:
- Osakesäästäjien Keskusliitto 77%
- Pörssisäätiö 23%

Sijoittajabarometri 2/2015 vastausjakauma:
- Osakesäästäjien Keskusliitto 73%
- Pörssisäätiö 27%

Sijoittajabarometri 1/2016 vastausjakauma:
- Osakesäästäjien Keskusliitto 74%
- Pörssisäätiö 26%

Sijoittajabarometri 2/2016 vastausjakauma:
- Osakesäästäjien Keskusliitto 73%
- Pörssisäätiö 27%

Sijoittajabarometri 1/2017 vastausjakauma:
- Osakesäästäjien Keskusliitto 91%
- Pörssisäätiö 9%



KOKEMUS SIJOITTAMISESTA

▪Kuinka pitkä kokemus sinulla on sijoittamiseen liittyvistä asioista?





SIJOITUSKOHTEET
▪Mihin sijoituskohteisiin sijoitat nyt tai olet aiemmin sijoittanut?

▪Mikä on pääasiallisin sijoituskohteesi (arvioituna sijoituksen rahallisena arvona)?
▪Mikä pörssiyhtiö sinua kiinnostaa tällä hetkellä eniten sijoituskohteena?

▪Mitkä toimialat kiinnostavat sijoituskohteina tällä hetkellä?









1. Nokia (735 mainintaa)

2. Fortum (619 mainintaa)

3. Sampo (478 mainintaa)

4. Nordea (471 mainintaa)

5. Kone (341 mainintaa)

6. Terveystalo (249 mainintaa)

7. Telia (232 mainintaa)

8. Outokumpu (227 mainintaa)

9. UPM (213 mainintaa)

10. Orion (194 mainintaa)

11. Wärtsilä (149 mainintaa)

12. Huhtamaki (137 mainintaa)

13. Metsä Board (115 mainintaa)

14. Ponsse (110 mainintaa)

15. Nokian Renkaat (102 mainintaa)

16. Neste (101 mainintaa)

17. Revenio Group (101 mainintaa)

18. Kemira (95 mainintaa)

19. Capman (85 mainintaa)

20. Finnair (76 mainintaa)

21. YIT (73 mainintaa)

22. Pihlajalinna (70 mainintaa)

23. Rovio (66 mainintaa)

24. Bittium (65 mainintaa)

25. Nixu (63 mainintaa)

26. Fiskars (59 mainintaa)

27. Oriola (59 mainintaa)

28. Stora Enso (57 mainintaa)

29. Suomen Hoivatilat (57 mainintaa)

30. Carcotec (56 mainintaa)

Tällä hetkellä kiinnostavimmat pörssiyhtiöt, 30 kiinnostavinta:

1/2017 Kiinnostavimmat pörssiyhtiöt, top10:
1. Nokia (725 mainintaa), 2. Kone (356 mainintaa), 3. Nordea (341 mainintaa), 4. Sampo (331 mainintaa), 5. Fortum (330 mainintaa)
6. UPM (301 mainintaa), 7. Telia (274 mainintaa), 8. Outokumpu (216 mainintaa), 9. Amer/Amer Sport (167 mainintaa), 10. Huhtamäki (148 mainintaa)







MUUTOKSET SIJOITTAMISESSA
▪Onko omistuksissasi/sijoituksissasi tapahtunut muutoksia viimeisen 6 kk aikana? (Kysymys kysyttiin vastaajilta, jotka 

ovat sijoittaneet tällä hetkellä tai aiemmin ko. sijoituskohteeseen)
▪Miten arvioit omistuksen muuttuvan omalla kohdallasi tulevan 6 kk aikana?













TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
▪Miten uskot osakekurssien kehittyvän seuraavien 6 kk aikana?

▪Miten arvioit oman taloutesi (tulot, käytettävissä olevat varat) kehittyvän seuraavan 6 kk aikana?
▪Miten arvioit Suomen kansantalouden kehittyvän seuraavan 6 kk aikana?
▪Entä miten arvioit maailmantalouden kehittyvän seuraavan 6 kk aikana?















KIINNOSTAVIMMAT YHTIÖT, JOIDEN TOIVOISI 
LISTAUTUVAN TULEVAISUUDESSA

▪Viime aikoina pörssiin on tullut paljon uusia yhtiöitä. Nimeä kolme vapaasti valitsemaasi kiinnostavaa yhtiötä, joiden 
toivoisit listautuvan tulevaisuudessa. 



1. Mehiläinen (136 mainintaa)

2. Fazer (133 mainintaa)

3. Altia (85 mainintaa)

4. Harvia (54 mainintaa)

5. Planmeca (49 mainintaa)

6. Paulig (48 mainintaa)

7. VR (45 mainintaa)

8. Alko (43 mainintaa)

9. Laitilan Panimo (41 mainintaa)

10. Royal Ravintolat (41 mainintaa)

11. st1 (33 mainintaa)

12. Motonet (21 mainintaa)

13. Posti (21 mainintaa)

14. OP/OP-Pohjola (20 mainintaa)

15. Valio (19 mainintaa)

Kiinnostavimmat yhtiöt, joiden toivoisi listautuvan, 30 kiinnostavinta:

16. Cityvarasto (18 mainintaa)

17. Terveystalo (18 mainintaa)

18. S-kauppa/-ryhmä (17 mainintaa)

19. Solita (17 mainintaa)

20. Supercell (17 mainintaa)

21. Euroloan (16 mainintaa)

22. Musti & Mirri (14 mainintaa)

23. Rovio (14 mainintaa)

24. Veikkaus (14 mainintaa)

25. Destia (13 mainintaa)

26. Saarioinen (13 mainintaa)

27. Teknos (12 mainintaa)

28. Forenom (11 mainintaa)

29. Keliber (11 mainintaa)

30. KotkaMills Oy (11 mainintaa)



PITKÄAIKAISEEN SÄÄSTÄMISEEN SOPIVAN 
OSAKETILIN KÄYTTÖHALUKKUUS

▪Useissa Pohjoismaissa on käytössä tai tulossa käyttöön pitkäaikaiseen säästämiseen sopiva osakesäästötili. 
Osakesäästötilille voi siirtää rahaa tai osakkeita ilman rajoituksia ja tilillä olevien osakkeiden osingot ja luovutusvoitot 

ovat verovapaita. Osakesäästötilin verokohteluun on eri vaihtoehtoja: joko vuosittainen kokonaispääomaan perustuva 
laskennallinen vero tai verotuksen siirtyminen, jolloin tuottoa verotetaan vasta sitten, kun se nostetaan ulos 
osakesäästötililtä. Käyttäisitkö tätä mahdollisuutta omassa sijoitustoiminnassasi, jos Suomeen tulisi vastaava 

osakesäästötili? 





TÄRKEIN MUUTOSTA KAIPAAVA YKSITYISKOHTA 
OMISTAMISEN VEROTUKSESSA SUOMESSA

▪Mikä on mielestäsi tärkein muutosta kaipaava yksityiskohta omistamisen verotuksessa Suomessa tällä hetkellä?




