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Sijoittajabarometri

• Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha -talouslehden tilaama tutkimus. 

• Kaksi kertaa vuodessa vuodesta 2014 lähtien – syksyllä ja keväällä – tekijänä Tietoykkönen Oy. 

• Selvittää yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja näkemyksiä talouden ja sijoitusmarkkinoiden 
kehityksestä. 

• Kohderyhmänä Suomen Osakesäästäjien jäsenet ja Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajat. 

• Aineisto kerättiin internetin välityksellä 24.3.–5.4.2022. Kutsuja Suomen Osakesäästäjien jäsenille 
ja Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajille lähetettiin yhteensä 36 523, lisäksi muistutus. Määräaikaan 
mennessä yhteensä 2 884 hyväksytysti täytettyä vastausta, vastausprosentiksi muodostui 7,9 %. 

• Useassa kysymyksessä vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon.

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



Sijoittajabarometrin pääteemat kevät 2022

Yksityissijoittajien käsitykset markkinatilanteesta

Yksityissijoittajia eniten kiinnostavat toimialat ja yhtiöt ja 
suosituimmat omaisuuslajit

Ajankohtaiset vaihtuvat kysymykset



Ajankohtaista nyt: Sijoittamisen suosio kasvaa

• Suomalaisista yksityissijoittajista enemmän kuin koskaan – jo lähes 
miljoona sijoittaa osakkeisiin.

• Osakesäästötilejä avattu lähes 280 000 (käyttöön 1.1.2020)

• Juuri nyt taloudessa seurataan 

• Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa 

• inflaatiota 

• korkojen nousua 



Osakekurssien kehitys seuraavien 6 kk aikana



Sijoituskohteina kiinnostavat toimialat
Mihin toimialat kiinnostavat sijoituskohteina tällä hetkellä?

(Syksy 2020 - Kevät 2022)



1. Sampo (1.)

2. Nordea (2.) 

3. Neste (6. )

4. Fortum (3.) 

5. Kone (5.)

6. Nokia (4.)

7. UPM (7.)

8. Qt Group (9.)

9. Harvia (8.)

10. Wärtsilä (12.)

Kansanosakkeet

Kurssiraketit

Osinkoyhtiöt

Tulokset esitetään seuraavasti: sijoitus kevät 2022 (sijoitus syksy 2021)

Yksityissijoittajien mielestä kiinnostavimmat kotimaiset pörssiyhtiöt



Yksityissijoittajien mielestä kiinnostavimmat ulkomaiset pörssiyhtiöt

1. Tesla 

2. Apple

3. Microsoft 

4. Telia 

5. SSAB 

6. Volvo 

7. Coca Cola

8. Berkshire Hathaway 

9. Amazon 

10. Alphabet 

Yhdysvaltalaisia 

Ruotsalaisia

It-jättejä

Arvoyhtiöitä

Tuttuja brändejä



Kuinka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut sijoituspäätöksiisi?



Poikkeustilanteiden vaikutukset sijoituspäätöksiin



Mitä pidät juuri nyt sijoittajalle suurimpina riskeinä?



Sijoituskohteet

• Sijoituskohteista eniten käytettyjä ovat 

pörssiosakkeet – 94 % vastaajista 

kertoo, että heillä on tällä hetkellä 

pörssiosakesijoituksia

• Muita yleisiä sijoituskohteita ovat 

rahasto-osuudet, pankkitalletukset sekä 

oma koti tai kesämökki sijoituskohteena



Ruotsissa henkilö voi päättää osittain itse eläkevarojensa sijoittamisesta. 

Jos sama olisi Suomessa mahdollista, minkä prosenttiosuuden osalta 
haluaisit itse tehdä sijoituspäätökset? Eläkeyhtiö päättäisi loppuosan 
sijoittamisesta nykyiseen tapaan.

Ruotsalainen eläkejärjestelmä



• Käytännössä kolme osaa (osuus palkasta)

• Ansaintaeläke (16 %)

• Rahastoeläke (2,5 %)

• Työmarkkinaeläke (4,5 %)

• Rahasto- ja työmarkkinaeläkettä voi 

sijoittaa itse tai antaa eläkeyhtiön 

sijoittaa puolestasi

• Valmiiksi valitut rahastot fondtorgetilla

• Volyymin vuoksi rahastojen kulut 

minimaaliset

Ruotsissa ratkaisu mahdollistaa osakeallokaation säätämisen yksilöllisesti
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Prosenttiosuus, josta päättäisin itse
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Mies Nainen

Prosenttiosuus, josta päättäisin itse
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