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Pörssisäätiö

Pörssisäätiö edistää 
arvopaperisäästämistä ja 

arvopaperimarkkinoita

Toiminta rahoitetaan säätiön 
omistaman Pörssitalon 

vuokratuotoilla
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Pörssilähettiläät

Talousopetusta nuorilta nuorille jo vuodesta 2017 
• Vuosittain tavoitetaan  yli 10 000 ysiluokkalaista ja yli 

250 toisella asteella opiskelevaa saa koulutuksen 
pörssilähettiläiksi

Pörssilähettiläsvierailut yläkouluihin
• Pörssilähettiläät pitävät 45 minuutin oppitunteja 

osakesijoittamisesta yläkoulujen ysiluokkalaisille
• Kutsu lähettiläät vierailulle 

www.porssisaatio.fi/porssilahettilaat

Uusi Pörssiguru toiselle asteelle
• Pörssilähettiläiden koulutusmateriaali nyt tarjolla kouluille 
• Pörssiguru – kouluille ilmainen kahden opintopisteen 

laajuinen opetuskokonaisuus osakesijoittamisesta
• Saatavilla osoitteessa www.porssiguru.fi
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Miksi osakesijoittamisesta 
on tärkeä puhua?
• Yhteiskunnallinen merkitys

• Yritysten kasvun rahoittaminen
• Kotimainen omistajuus

• Henkilökohtainen merkitys
• Oman talouden hallinta, säästöjen ostovoiman 

säilyttäminen
• Omasta taloudellisesta tulevaisuudesta 

huolehtiminen
• Vaurastuminen korkoa korolle: aloita varhain, 

osakemarkkinoilla historiallisesti 
sijoituskohteista paras tuotto
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Mitä osakkeet ovat?

• Osakkeet ovat omistusosuuksia yrityksistä

• Ostamalla osakkeita ryhdyt niiden kohteena 
olevan yrityksen omistajaksi

• Omistajana pääset osalliseksi yritysten 
menestystä ja pääset vaikuttamaan 
yhtiökokouksissa

• Pörssiyhtiöiden osakkeet ovat julkisesti kaupan 
pörssissä

• Pörssiyhtiöiden osakkeita voi kuka tahansa 
omistaa
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Osakkeista parasta tuottoa

Osakesijoitus

Tuotto-odotus ja 
riski korkeampia

Riski näkyy 
osakekurssin vaihteluna
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Tuottoa osinkoina

• Omistajat päättävät yrityksen 
voittovarojen käytöstä 

• Voittovarat voidaan 
• jakaa osakkeenomistajille osinkoina 
• käyttää yhtiön investointeihin

• Yleensä osa yrityksen tuloksesta 
jaetaan osakkeenomistajille 
osinkona
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Tuottoa arvonnousuna

• Osakkeen hinta eli osakekurssi määräytyy 
kysynnän ja tarjonnan mukaan

• Sijoittajat arvioivat yrityksen arvoa 
tulevaisuuden näkymien perusteella

• Kun yrityksen arvo kasvaa, voit myydä 
osakkeet kalliimmalla kuin mitä olet itse 
maksanut
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Miten sijoituspäätökset 
tehdään: osakevalintakriteerit
• Taloudellisia kriteerejä 

• Esimerkiksi osinkotuotto ja P/E-luku 

• Vastuullisuus 
• Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus

• Laadullinen arviointi
• Brändi
• Tuote/palvelu
• Kasvusuunnitelmat 

• Perehdy henkilöihin
• Johto, hallitus
• Suuret omistajat
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Osakesijoitusten korkea 
tuotto-odotus sisältää riskiä

Tuotto ja riski kulkevat yhdessä.

Ainoa tapa alentaa riskiä alentamatta tuottoa 
on hajauttaminen.

Hajauttaminen tarkoittaa sitä, että 
- ei omista vain yhden yhtiön osakkeita

- sijoittaa säännöllisesti.

Kannattaa omistaa usean erilaisen yhtiön 
osakkeita.
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Osakesijoittamisen riskit

• Riski kuvaa epävarmuutta tulevaisuuden 
tuotoista

• Osakekohtainen riski (yritysriski)
• Yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit
• Toimialaan liittyvät riskit
• Markkina-alueeseen kohdistuvat riskit

• Markkinariski koskien koko osakemarkkinaa
• Finanssikriisi
• Kauppasota
• Korkojen voimakas nousu
• Poliittiset riskit
• Taloussuhdanteet
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Eri toimialoilla toimiviin 
yhtiöihin 

Eri maissa ja maanosissa 
asiakkaita omaaviin 

yhtiöihin 

Optimaalinen hajautus 10 
yhtiöllä
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Hajauttaminen 
pienentää riskiä
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Osakesijoittamisen 
aloittaminen
• Tarvitset välittäjän jonka kautta voit 

ostaa ja myydä osakkeita
• Välittäjiä ovat useat tavallisista pankeista sekä muutamat 

pelkästään osakevälitykseen erikoistuneet toimijat 

• Tarvitset osakesäästötilin tai arvo-
osuustilin
• Paikka jossa osakkeita säilytetään sähköisessä muodossa

• Tunnistaudu pankkitunnuksilla, voit avata tilin netissä

• Vertaile säilytys- ja osakevälityshintoja
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Arvo-osuustili
= tili osakkeille ja muille 

arvopapereille

Osakesäästötili
= tili osakkeille ja talletuksille
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Näin helposti ostat osakkeita ja käyt kauppaa

9.9.2022

1. Katso tarjoustasot eli mihin 
hintaan muut ihmiset ovat valmiita 
ostamaan ja myymään 

2.  Aseta hinta jonka 
olet valmis osakkeista 
maksamaan3.  Aseta osakkeiden 

määrä jonka olet 
valmis ostamaan

4.  Välityspalkkio – ei 
tulisi olla yli 1 % 
kaupan arvosta

5.  Paina osta – kauppa 
toteutuu jos joku on valmis 
myymään hintaan jonka olet 
asettanut 
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Puhutaan sijoittamisesta

• Lähes miljoona suomalaista omistaa 
jo pörssiosakkeita

• Näistä vain kolmasosa on naisia

• Edelleen taloustaidot opitaan pitkälti 
kotoa

• Osakesijoittamisen opettaminen 
kouluissa on tasa-arvoteko
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Seitsemän askelta osakesijoittajaksi

1. Aloita aikaisin
2. Tunne rahankäyttösi, tee budjetti
3. Sitoudu säästösuunnitelmaan
4. Sijoita säästöt tuottavasti
5. Hallitse riskiä hajauttamalla
6. Vaurastu ja vaikuta omistamalla vastuullisesti
7. Sijoita säännöllisesti: noudata sijoitussuunnitelmaa

Sijoitussuunnitelmapohja
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Pörssilähettiläät kiittävät!

Kutsu pörssilähettiläät vierailulle

Pörssiguru – osakesijoittamisen opetusalusta 
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