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Ihmiset tarvitsevat sijoitusmuotoja, joiden verotus on riittävän yksinkertaista. SIVU 2 

Lue lisää  SIVUILTA 4–5 »

Lue lisää  SIVULTA 7»

SÄÄSTÄ SINÄKIN 

Suomalaiset arvostavat sijoittamisessa 
eniten turvallisuutta, riskittömyyttä ja 
vaivattomuutta.

Mitoita henkivakuutuksesi korvaussumma 
oikein.
SIVU 8

Mitä tarkoittaa 
kapitalisaatiosopimus?

Turvallisuus arvossaan
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Omaa tulevaisuutta kannattaa turvata sijoittaen vaikka 
pieniäkin summia säännöllisesti. »Sivut 4–5
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Kasvata massia
Vaurastuminen ei ole sattumaa, kun siihen on hyvät välineet.

Uusi mobiilipalvelu pitää tavoitteesi iskussa. Säästät kuukausittain tai kerralla.

Tutustu ja vaurastu: mandatumlife.fi/vaurastu

Vaurastuminen ei ole sattumaa, kun siihen on hyvät välineet.
Uusi mobiilipalvelu pitää tavoitteesi iskussa. Säästät kuukausittain tai kerralla.

Tutustu ja vaurastu: mandatumlife.fi/vaurastu
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Puskuria eri 
elämänvaiheisiin

uomalaisia on kannustettava säästämään 
ja sijoittamaan. Säästöt tasapainottavat 
velkaantumista ja tuovat puskuria eri elä-
mänvaiheisiin. Erityisesti senioreille tulisi 
tarjota mahdollisuus hyödyntää nykyistä 
helpommin omaa varallisuutta esimerkiksi 
hoivapalveluiden rahoituksessa.

Velkaantumisesta on viime aikoina pu-
huttu paljon. Viime vuoden lopussa kotita-
louksilla oli velkaa yhteensä 146 miljardia 
euroa, josta 114 miljardia euroa kohdistui 
asuntoihin taloyhtiölainat mukaan lukien. 
Velkaa vastaan kotitalouksilla on kuitenkin 
keskimäärin yli kaksinkertainen määrä ra-
hoitusvarallisuutta.  

Velkaantumista suurempi ongelma Suo-
messa on säästämisen nihkeys. Liian moni 
kotitalous elää edelleen kädestä suuhun, 
eikä säästöjä synny. Vain 60 prosenttia ko-
titalouksista kertoo Finanssiala ry:n kyse-
lytutkimuksessa säästävänsä jollain tavoin 
”pahan päivän” varalle. Puskureita tarvit-
taisiin lisää. 

Ruotsissa kehitys on ollut täysin päinvastai-
nen. Vaikka naapurissa ollaankin lähtökoh-
taisesti meitä vauraampia, vaikuttaa asiaan 
myös säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvä 
ilmapiiriero. Suomessa varsinkin sijoitta-
mista pidetään vain rikkaiden etuoikeutena, 
vaikka näin ei ole. Yli 1,2 miljoonaa suoma-
laista omistaa rahasto-osuuksia, yli 800 000 
osakkeita ja esimerkiksi vapaaehtoisia elä-
kevakuutuksia on kuihtuneesta uusmyynnis-
tä huolimatta 770 000 kappaletta. 

Tärkeintä olisi luoda hyvät edellytykset 
suomalaisen kansankapitalismin kasvatta-
miselle. Kotitalouksien halukkuus säästä-
miseen ja sijoittamiseen paranee, kun tar-
jolla on riittävästi erilaisia sijoitusmuotoja, 
joiden verotus on riittävän yksinkertaista ja 
pitkäjänteistä. Kaikki eivät ole sijoitusguru-
ja. Siksi välillisellä sijoittamisella on oma 
tärkeä roolinsa palveluna niille, joilla ei ole 
aikaa, osaamista tai isoja kertapääomia.

Eri sijoitustuotteiden verotusta pohtinut 

Pieninkin panoksin vaurastuu, mutta motivaatiok-
si säästäjä tarvitsee ennen muuta kannustavan, 
ennakoitavan ja neutraalin verotuksen eri 
sijoitusmuotojen kesken.

Asuntoihin ja kiinteis-
töihin sijoittaminen 
vaatii varsin paljon 
pääomaa kerralla, 
vaikka velkaosuus 
olisikin suuri. 
Siksi tarvitaan myös 
rahastoja ja muita 
välillisen sijoittami-
sen muotoja.

85 % uskoo joutu-

vansa varautumaan 

ja kustantamaan 

yhä enemmän itse vanhuuden hoiva-

palveluja. 

79 % uskoo joutu-

vansa varautumaan 

ja kustantamaan 

yhä enemmän itse terveyden- ja sai-

raanhoidon palveluita.

79 % sanoo: oma-

ehtoisen varautumi-

sen vanhuuden 

varalle pitää olla nykyistä helpompaa 

ja houkuttelevampaa.

VAKUUTUSTUTKIMUS:

SUOMALAISISTA …

1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaalla suo-

malaisella on rahastosijoituksia. 

Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyh-

tiötä. Kotimaisia sijoitusrahastoja oli 

huhtikuussa 472 kpl.

Lyhyesti

Tiesitkö että  ...

SÄÄSTÄ JA SIJOITA | Puheenvuoro

””Halukkuus säästämiseen ja 
sijoittamiseen paranee, kun 
tarjolla on riittävästi erilaisia 
sijoitusmuotoja, joiden verotus 
on riittävän yksinkertais ta ja 
pitkäjänteistä.”

S
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PARAS  

POHJOISMAINEN  

VARAINHOITAJA

©2017 Thomson Reuters. All rights reserved.

Aktialle on myönnetty  
arvostettu Thomson 

Reuters Lipper Fund Awards 
2017 -palkinto parhaimpana 

varainhoitajana Pohjoismaissa 
kategoriassa ”Overall Group 

Award, Small Company”.

Tervetuloa tutustumaan 
rahastoihimme ja kokonais- 

valtaiseen varainhoitoomme. 
Aktian rahastoja voi nyt  
ostaa kaikkien pankkien 
verkkopankkitunnuksilla. 
Lue lisää: aktia.fi/rahastot

Sijoittaminen ei ole vain rikkaiden etuoikeus, 
toteaa Piia-Noora Kauppi. Yli 1,2 miljoonaa 
suomalaista omistaa rahasto-osuuksia, yli 
800 000 osakkeita ja vapaaehtoisia eläkeva-
kuutuksia on 770 000. 

valtiovarainministeriön työryhmä julkisti 
esityksensä toukokuun alkupuolella. Työ-
ryhmä suosittelee nykyistä yhtenäisempää 
käytäntöä eri sijoitusmuotojen verokohte-
luun. Säästö- ja sijoitusvakuutuksissa sekä 
kapitalisaatiosopimuksissa tämä tarkoittaa 
sitä, että veronalaiseksi tuloksi katsottai-
siin jatkossa se osa nostetuista varoista, 
joka vastaa sijoitetun pääoman tuoton suh-
teellista osuutta säästöstä. Samalla tappiot 
tulisivat nykykäytännöstä poiketen vähen-
nyskelpoisiksi sopimuksen päättyessä. Si-
joitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen 
verotukseen ei esitetä muutoksia.

Osana selvitystään työryhmä on esittänyt, 
että kertamaksuisilta eläkkeiltä poistettai-
siin nykylainsäädännön mukainen, osin 
kaksinkertainen verotus. Se mahdollistaa 
nyt kerralla maksettavan eläkevakuutuksen 
markkinoille tulon. 

On iloinen asia, että vapaaehtoiseen elä-
kesäästämiseen on nyt avautumassa uusia 
mahdollisuuksia, sillä vapaaehtoinen eläke-
säästäminen käytännössä tapettiin 2000-lu-
vulla lukuisilla verotukseen ja eläkkeen 
nostoikään liittyvillä muutoksilla. Lakisää-
teinen eläketurva kattaa kyllä senioriajan 
peruskulut, mutta eläkkeen täydentämisen 
tarve kasvaa jatkuvasti muun muassa hoi-
vatarpeen vuoksi. 

Kertamaksuiseen eläkevakuutukseen ei ole 
tulossa verokannustinta. Sitä verotettaisiin 
kuten säästö- ja sijoitusvakuutuksia. Elä-
kepotin voisi kerryttää vaikkapa myymällä 
isoksi käyneen asunnon, josta yli jäävät varat 
henkilö sijoittaisi lisäeläkkeeseen. Tällainen 
lisäeläke hyödyttäisi erityisesti niitä, jotka 
eivät vielä ole säästäneet vanhuuden varalle. 

Toivottavaa on, että eläkesäästämisen 
osalta työtä vielä jatketaan. Nykyisten elä-

kevakuutusten ja PS-tilien nostoikä tulisi 
laskea vastaamaan lakisääteisen työeläk-
keen eläköitymisikää. Lisäksi kertamak-
suisen eläkevakuutuksen rinnalle pitäisi 
sallia myös säästömuotoinen, ei-verotuettu 
vakuutus, joka olisi maksettavissa useam-
massa erässä. 

Eläkesäästämisen elvyttäminen on tär-
keää. Finanssiala ry:n teettämän vakuutus-
tutkimuksen mukaan 85 prosenttia suoma-
laisista uskoo tulevaisuudessa joutuvansa 
varautumaan ja kustantamaan enemmän 
itse vanhuuden hoivapalveluja. Lähes 80 
prosenttia uskoo joutuvansa laittamaan 
omaa rahaa myös terveyden- ja sairaanhoi-
don palveluihin.

Niin ikään lähes 80 prosenttia suomalai-
sista sanoo, että omaehtoisen varautumisen 
vanhuuteen pitää olla nykyistä helpompaa ja 
houkuttelevampaa. Tällä viestillä soisi ole-
van vaikutusta myös päättäjiin.

PIIA-NOORA KAUPPI
Toimitusjohtaja Finanssiala ry
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Tällainen on suomalainen rahastos
Rahastosäästäm

sukupuolen Rahastosäästäjien ammattiryhmät

Rahastosäästäjien tulotaso
(koko talous yhteenlaskettuna)

Ylemmät toimihlöt, yrittäjät, johtajat 

Alemmat toimihlöt, työväestö

Eläkeläiset

Muut

Naiset M

Koko vä

10%

23%

32%

35%

24%

21% 24% 26% 29%

28

<30 001 €

30 001–50 000 €

50 001–80 000 €

>80 001 €
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Sinustakin 
voi tulla sääst

Anna 
Rahasto-
neuvojan 
räätälöidä 
salkkusi

Nordnet Rahastoneuvoja 
on digitaalinen työkalu, joka 
auttaa sinua löytämään sopivan 
riskitason pitkäaikaiseen säästämiseen. 
Vastaamalla muutamaan kysymykseen saat 
henkilökohtaisen ehdotuksen rahastoista, 
jotka sopivat juuri sinulle. 

Rahastoneuvojan käyttäminen on  
maksutonta ja vie vain 5 minuuttia.

SÄÄSTÄ JA SIJOITA | Viisaita ratkaisuja

itä nuorempana aloitat 
säästämisen, sitä parem-
pi, sillä pitkä sijoitusaika 
myös tuottaa parhaiten 
korkoa korolle -mekanis-

min takia. Nykyisin suomalaisista noin 
28 prosentilla on rahastosäästöjä, ja Fi-
nanssiala ry:n teettämän tutkimuksen 
mukaan määrä on kasvanut noin viidel-
lä prosenttiyksiköllä kahdessa vuodessa. 
Nuorten osuus rahastosäästäjistä on kas-
vanut keskimääräistä enemmän.

Johtava asiantuntija Elina Salminen 
Finanssiala ry:sta kannustaakin suoma-
laisia säästämään. 

– Nykyaika on kulutuskeskeinen, mut-
ta valintoja kannattaa harkita. Jos en os-
takaan nyt tätä laukkua vaan säästän, niin 
saan myöhemmin enemmän. 

Tutkimuksen mukaan suomalaiset sääs-
tävät pahan päivän varalle ja arvostavat 
sijoituskriteereinä eniten turvallisuutta, 
riskittömyyttä ja vaivattomuutta. Rahas-
tot ovat helppo tapa aloittaa. 

– Mielenkiinto sijoittamiseen voi aloi-
tuksen jälkeen kasvaa ja myöhemmin voi 
halutessaan sijoittaa vaikka suoraan osak-
keisiin, Salminen sanoo.

Sijoitusrahastoissa on valmiina hajautus, 
joka on tärkeää riskin pienentämiseksi: ei 
sijoiteta yhteen osakkeeseen vaan useaan 
kohteeseen samalla kertaa.

Suomalaisista rahastosäästäjistä yli puolet 
sijoittaa rahastoon rahaa säännöllisin vä-
liajoin. Näin toteutuu toinen hajauttamisen 
periaate eli ajallinen hajautus – ei laiteta 
kaikkea likoon kerralla. Kun säästäminen 
on säännöllistä, matkan varrelle mahtuu 
parempia ja huonompia suhdanteita. 

– Edes ammattilaiset eivät osaa ennustaa 
markkinoiden käänteitä. Lehdissä voi näh-
dä juttuja onnistuneista ajoituksista, mutta 
tosielämässä ajoittaminen onnistuu harvoin.

Vaikka rahastosijoittamista harrastaa alle 
kolmasosa suomalaisista, laji on tavoittanut 
ihmisiä eri ammatti- ja tuloryhmistä.  

– Rahastosijoittaminen ei ole vain tietyn 
ryhmän etuoikeus vaan se sopii kaikille 

M

Säästää voi, vaikka ei olisi sijoitusguru. 
Suomalaisten kiinnostus säästämistä koh-
taan on kasvanut – pankkitilien jälkeen 
kakkosena tulevat rahastosijoitukset.
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säästäjä

Lähde: SLM2017

Rahastosijoittajan ikä

Säännöllisesti vai 

kertasijoituksia rahastoon?
% sijoittajista

15–17 vuotta

18–34 vuotta

35–44 vuotta

45–54 vuotta

55–64 vuotta

65–74 vuotta

75–79 vuotta

Säästää säännöllisesti 
esimerkiksi kuukausittain

Tekee 
kertasijoituksen

Tekee molempia

misen suosio 

mukaan

Miehet

äestö

56%38%

6%

18%

34%

30%

31%

32%

26%

24%

%
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täjä

ammattiryhmästä tai iästä riip-
pumatta. Säästämisen voi aloittaa pienillä-
kin tuloilla.

Miehet sijoittavat enemmän kuin naiset, 
mutta Salminen uskoo tämän muuttuvan. 

– Naiset ovat nousseet esiin sijoittajina. 
Esimerkiksi erilaiset naisten pitämät sijoi-
tusblogit ovat uusi ilmiö.

Rahastosijoittamista aloittaessa ei tarvit-
se olla sijoitusguru, mutta Elina Salminen 
suosittelee hankkimaan tietoa esimerkiksi 
lukemalla talousuutisia ja tutustumalla ra-
hastojen valikoimaan. Jotkut rahastot si-
joittavat pelkästään korkoihin ja jotkut ovat 
erikoistuneet tietyn maantieteellisen alueen 
tai tietyn toimialan yhtiöihin. Asiakkaiden-
kin tavoitteet ja riskinottohalu vaihtelevat. 

Jos tiedät tarvitsevasi säästöt jo parin vuo-
den kuluttua, kannattaa valita vähäriskinen 
korkorahasto. Pienelle lapselle säästäessä 
taas voi ottaa enemmän riskiä, sillä 20 vuo-
dessa suhdanteet ehtivät vaihdella.

Kannattaa tutustua rahastojen esitteisiin 
ja vertailla myös niiden kuluja. Parin pro-
senttyksikön ero rahaston palkkiotasossa 
vaikuttaa pitkällä aikavälillä paljon säästä-
jän saamaan tuottoon.

Netistä löytyy sijoittamiseen keskittyviä 
blogeja ja sivustoja. Puolueetonta tietoa ra-
hastoista saa esimerkiksi Finanssiala ry:n 
rahastoraportista. Rahastosijoittamista kä-
sittelee myös Morningstar-sivusto, jolla on 
suomen- ja englanninkieliset versiot. 

Korkoa korolle -ilmiö parantaa sijoi-

tusten tuottoa tuntuvasti, kun säästöai-

ka on pitkä. Ilmiö tarkoittaa sitä, että 

ajan oloon myös sijoitusten tuotot al-

kavat tuottaa. Korkoa korolle vaikuttaa 

niissä rahastosijoituksissa, joissa ei 

makseta vuosittain sijoittajalle esimer-

kiksi osinkotuottoa ulos, vaan osingot 

jätetään kartuttamaan säästösummaa. 

Jos sijoitat 100 euroa ja saat sille 

tuottoa 10 prosenttia vuodessa, vuo-

den kuluttua pääoma on 110 euroa. 

Seuraavan vuoden tuotto tulee tälle 

taas 110 euron pääomalle ja niin edel-

leen. Esimerkiksi jos säästät 50 euroa 

kuukaudessa 10 vuoden ajan ja vuo-

sittainen tuotto on 4 prosenttia, kor-

koa korolle -ilmiö vaikuttaa niin, että 10 

vuoden kuluttua säästetty summa on 

noin 7 460 euroa. 

KORKOA KOROLLE 

Lyhyesti

Säästä 
kestävään 
huomiseen

Sijoitus vastuulliseen rahastoon sopii kestävää 
kehitystä suosivalle. Koska yritysvastuunsa 

kantavat yhtiöt hallitsevat riskinsä paremmin, on 
vastuullisuus myös tuottomielessä kannattavaa. 

Sillä, mihin säästät voi olla vuosien kuluessa 
yllättävänkin suuri merkitys. Säästöjesi kautta 

vaikutat myös siihen, millaista huomista rakennat.

5 keinoa 
ilmastonmuutosta vastaan

1. Lyhennä suihkuaikaasi 2 minuutilla 
– säästät 1,06 tonnia CO2-päästöjä

2. Yksi pitkä meno-paluulento vuodessa vähem-
män – säästät 18,93 tonnia CO2-päästöjä

3. Kulje junalla auton sijaan 
– säästät 26,73 tonnia CO2-päästöjä

4. Syö enintään 300 grammaa lihaa viikossa 
– säästät 35,68 tonnia CO2-päästöjä

5. Siirrä eläkesäästösi fossiilittomaan rahastoon 
– säästät 2200 tonnia CO2-päästöjä

Kestävästi säästämällä vähennät 
hiilijalanjälkeäsi jopa 27 kertaa 

tehokkaammin kuin muilla keinoilla yhteensä!

nordeafundsmagazine.fi /kestava-kehitys

www.fi nanssiala.fi 
www.morningstar.fi 
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Kimmo Laaksonen sanoo, että palvelussa on 
tärkeää läpinäkyvyys.

ijoitusrahastot ovat tavallisin tapa 
sijoittaa välillisesti, säästäjä valit-
see yksin tai ammattilaisen tuella 
itselleen sopivat rahastot ja kes-
keistä on palvelu. Danske Bankin 

teettämän Sijoitusneuvonta 2017 -kyselytut-
kimuksen mukaan lähes 70 prosenttia suo-
malaisista kaipaa neuvoja sijoittamiseen. 

Olipa kyseessä rahastoon sijoittaminen, si-
joitusvakuutus tai yksilöllinen varainhoito, 
sijoittaja ei itse osta osakkeita tai vaikka 
metsää suoraan, vaan ammattilainen valit-
see yksittäiset sijoituskohteet sijoitustuottei-
siin, esimerkiksi rahastoihin. Ammattilainen 
seuraa markkinoita ja hajauttaa sijoitukset 
– asiakas määrittelee säästötavoitteensa ja 

kartoittaa asiantuntijan kanssa muun muassa 
riskinkantokykynsä. Sijoittajaprofi ilinsa pe-
rusteella asiakas valitsee asiantuntijan kans-
sa sijoitusratkaisut. 

Palvelu maksaa, mutta moni haluaa käyt-
tää aikaansa muuhun kuin markkinoiden 
seuraamiseen. 

– Olennaista palveluissa on nykyään läpi-
näkyvyys: asiakkaan tulee aina tietää, mitä 
hän maksaa ja mitä saa rahoilleen vastineek-
si, sanoo varallisuudenhoidon johtaja Kim-

S

Kaikki eivät rakenna 
itse taloaan tai leik-
kaa omia hiuksiaan. 
Myös sijoittaessa on 
lupa halutessaan 
käyttää ammattilai-
sen palveluja. 

mo Laaksonen Danske Bankista. 
Välillisesti sijoittaminen sopii Laaksosen 

mukaan kaikille varallisuudesta riippumatta 
– näin sijoittavat niin yksityishenkilöt kuin 
isot yritykset ja yhteisöt.

Laaksonen sanoo suomalaisten tutkitusti 
jakautuvan kolmeen ryhmään sijoitustyylin 
mukaan. Kolmasosa sijoittajista on itseohjau-
tuvia ja he haluavat vain pääsyn markkinoil-
le voidakseen itsenäisesti valita kohteensa. 
Noin puolet sijoittajista haluaa ammattilaisen 

neuvoja esimerkiksi sopivien rahastojen va-
linnassa ja vajaa viidennes haluaa avaimet 
käteen eli ammattilaisen hoitamaan kaiken. 

Sijoitusvakuutuksessakin sijoituskohtei-
na ovat usein viime kädessä rahastot, mutta 
välissä on yhtenä portaana vakuutusyhtiö. 
Verotuksesta tulee suurin ero sijoitettaessa 
rahastoihin suoraan tai vakuutusten kautta. 
Jos sijoitusvakuutuksen sisällä myy rahasto-
osuuksia ja vaihtaa kohdetta, asiakkaalle ei 
tule luovutusvoitosta veroseuraamuksia ku-
ten rahasto-osuutta myytäessä.

Rahastosäästäminen sopii hyvin ihmisille, 
joilla ei ole halua seurata markkinoita tarkem-
min. Harva ostaa pörssiosakkeita vaikkapa 
muutamalla kymmenellä eurolla kerrallaan, 
mutta rahastosäästäminen tai digitaalinen va-
rainhoitosopimus mahdollistavat senkin.

– Sijoittamisesta voi tiedotusvälineiden 
perusteella syntyä kuva, että se vaatii val-
tavasti tietoa ja taitoa, ja siksi aloittaminen 
jää. Tärkeintä kuitenkin on aloittaa, ja toimia 
pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Hiustenleikkuun kaltaisessa arkisessa asiassa ostetaan mielellään palvelua. Myös sijoittami-
sessa ammattilainen voi auttaa.

Vaikka avaimet käteen

SÄÄSTÄ JA SIJOITA | Välillinen sijoittaminen

Meitä suomalaisia on moneksi, myös sääs-
täjinä ja sijoittajina. Danske Bankin uusissa 
palveluissa jokainen voi valita itselleen sopi-
van sijoituspalvelun ja tarpeisiinsa parhaan 
palvelutason, joka vaihtelee täysin digitaalises-
ta hyvinkin räätälöityyn. 

– Moni ajattelee, että sijoittaminen on mo-
nimutkaista, kallista, korkeariskistä ja vain jo 
ennestään varakkaille. Me Danske Bankissa us-
komme, että sijoittaminen on kaikille. Se vaatii 
kuitenkin laadukasta neuvontaa ja helppoja si-
joituspalveluita, Danske Bank Suomen Varalli-
suudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen sanoo.

– Tarvitsemme tasapuolisuutta, läpinäky-
vyyttä ja valinnanvapautta, jotta suomalaiset 
voivat vaurastua järkevästi ja keskittyä olen-
naiseen – omaan elämäänsä, hän lisää. 

Sijoittajat ovat jo pitkään käyneet kauppaa 
mobiililaitteillaan, ja varainhoitoakin on auto-
matisoitu. Silti sijoittajille ei ole ollut ratkaisuja, 

jotka tarjoavat aidosti digitaalisesti neuvoja omi-
en sijoituspäätösten tekemiseen. Danske Bank 
toi sijoitusneuvojan suomalaisten älypuhelimiin 
ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina.

– Digitaalista personal traineriä, joka tarjoaa 
tukea suunnitteluun ja sijoituspäätösten tekemi-
seen, mutta jättää lopullisen päätöksenteon si-
joittajalle, ei ole ollut tarjolla. Kuitenkin yli puo-
let suomalaisista haluaa sijoituspäätöksilleen 
asiantuntijan tuen, kertoo Kalle Anttila, Danske 
Bankin sijoituspalveluista vastaava johtaja.

Online-palvelu tarjoaa helppoutta niin koke-
neelle kuin kokemattomammallekin sijoittajalle. 
Se sopii sijoittajalle, joka haluaa apua juuri 
omiin tavoitteisiinsa sopivan sijoitussuunnitel-
man laatimiseen, neuvoja sijoitusvaihtoehtojen 
valintaan ja tukea sijoitussuunnitelman seuraa-
miseen – digitaalisissa kanavissa.

– Sijoittaja saa jatkuvasti tukea päätöksente-
koon, mutta ei joudu itse seuraamaan kaikkia 
markkinatapahtumia ja miettimään niiden vai-
kutuksia omiin sijoituksiinsa, Anttila summaa. 

DANSKE BANKIN SYKSYLLÄ 2017 teettämän Sijoitusneuvonta 

2017 -kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset jakaantuvat 

sijoittajina kolmeen ryhmään:

•  Valtuuttajat (15 % suomalaisista) ulkoistavat sijoitustensa 

hoidon kokonaan asiantuntijalle

•  Neuvoa hakevat (53 %) haluavat keskustella sijoituksistaan 

asiantuntijan kanssa, mutta tehdä lopulliset päätökset itse

• Kaupankävijät (33 %) hoitavat sijoituksensa täysin itsenäisesti.

Lue lisää sijoituspalveluista: 
danskebank.fi /vaadivapautta.

Danske Bank on uudistanut 

varallisuudenhoidon palvelunsa. 

Tarjolla on kolme erilaista sijoitus-

palveluratkaisua: Danske Varain-

hoito, Danske Sijoitusneuvonta 

ja Danske Kaupankäynti. 

Vaurastuminen kuuluu 
kaikille – vaadi sijoituspal-
veluilta valinnanvapautta
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Kapitalisaatiosopimus on vakuutus-

yhtiön ja asiakkaan välinen sijoitusso-

pimus. Se poikkeaa muista vakuutus-

yhtiön tarjoamista tuotteista siinä, ettei 

sen perusteella vakuuteta ketään. So-

pimus on aina määräaikainen, sillä sii-

hen ei liity asiakkaan elämiseen tai 

kuolemaan perustuvaa riskiä.

Nordeassa kapitalisaatiosopimuksia 

on nyt noin 80 000 kappaletta. 

– Tyypillisin asiakas käyttää sopi-

musta oman eläkeaikaisen lisätulon ker-

ryttämiseen, Pekka Luukkanen toteaa.

Sopimus tehdään yleensä vähintään 

viideksi vuodeksi. Se voidaan kuiten-

kin tehdä myös huomattavasti pidem-

mäksi ajaksi. Sopimus voi olla sijoitus-

sidonnainen, laskuperustekorkoinen 

tai näiden kahden yhdistelmä. 

KAPITALISAA TIO-
SOPIMUS

Lyhyesti

Pekka Luukkanen pitää kapitalisaa-
tiosopimusta joustavana.

Vakuutustutki-
muksen mukaan 
25 prosenttia 
suomalaisista 
uskoo lakisäätei-
sen eläkkeensä 
riittävän tarvittaviin 
palveluihin 
korkeassa iässä.

Vapaaehtoisen 
eläkevakuuttamisen 

heikennykset ovat 
lisänneet kiinnostusta 

kapitalisaatiosopimuksia 
kohtaan. Asiakkaiden 

tarve pitkäaikaiseen 
säästämiseen ei 

silti ole hävinnyt.

LISÄTURVAA 
TULEVAISUUTEEN

ordea Henkivakuutuksen toimi-
tusjohtaja Pekka Luukkanen 
kertoo, että kapitalisaatiosopi-
muksen hiukan vaikeaselkoinen 
nimi on peräisin Euroopan unio-

nin vakuutusluokkadirektiivistä.
– Kyseessä on kaikille sopiva sijoitus-

muoto. Meillä suuri osa asiakkaista säästää 
50 eurosta joihinkin satoihin euroihin kuu-
kaudessa. Piensäästäjätkin tähtäävät vuosi-
kymmenten päähän, ja tarvitsevat esimer-
kiksi eläkeaikaista lisätuloa, hän mainitsee.

Luukkanen pitää sopimusta monipuolisena 
ja joustavana sijoitusratkaisuna, joka sopii 
erinomaisesti aktiiviselle ja pitkäaikaiselle 
säästäjälle. Sopimus joustaa vaivattomasti 
asiakkaan elämäntilanteen mukaan.

– Asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa vuo-

den, jolloin hän haluaa nostaa rahaa ja me 
huolehdimme ulosmaksusta automaattises-
ti. Samoin siirrämme sijoitusten painotuk-
sia jäljellä olevan säästöajan mukaan. Osa 
taas haluaa tehdä sijoitusmuutoksia itse ja 
siihenkin on mahdollisuus, Luukkanen ker-
too vaihtoehdoista.

Hänen mukaansa kysymyksessä on taval-
laan yksilöllinen ikäkausirahasto, jossa si-
joitusriskiä alennetaan, kun h-hetki eli asi-
akkaan rahantarve lähestyy.

– Sopimus vastaa asiakkaan tarpeeseen 
mahdollisimman tarkasti. Kaikki voidaan 
tehdä yhden sopimuksen sisällä. Helppous 
ja vaivattomuus asiakkaalle ovat tässä se 
keskeinen juttu, Luukkanen kuvailee.

Kapitalisaatiosopimuksia on myyty Suo-
messa vuodesta 1995 lähtien. Sen maksu ei 
ole verotuksessa vähennyskelpoinen meno. 
Tuotosta asiakas maksaa 30–34 prosentin 
pääomatuloveron, riippuen pääomatulojen 
kokonaismäärästä.

Valtiovarainministeriön verotyöryhmä 
esitti mietinnössään keväällä 2018 kapita-
lisaatiosopimusten sekä säästövakuutusten 
verotuksen yhtenäistämistä verrattuna mui-
hin sijoitustuotteisiin. Ehdotuksen mukaan 
asiakas nostaisi jatkossa aina sekä pääomaa 
että kertynyttä tuottoa. 

Samalla tappioiden vähentäminen tulisi 
mahdolliseksi. Esitetty muutos on Luuk-
kasen mukaan tervetullut, koska muun mu-
assa tappioiden vähennyskelvottomuus on 
puhuttanut asiakkaita. 

– Hyvä, jos muutos nyt saataisiin aikaan, 
Luukkanen toteaa. 

N

Kaikki ansaitsevat  
parasta varainhoitoa.

Korkohyvityksen sisältävät varainhoitosalkut on liitettävissä LähiTapiola Sijoitusvakuutukseen tai LähiTapiola Kapitalisaatiosopimukseen. Korkohyvitystä käytetään osana LähiTapiolan laajan omaisuusluokkahajautuksen varainhoitosalk-
kuja tuomaan vakautta arvonkehitykseen. Korkohyvitykselle maksettava korko vahvistetaan vuodeksi eteenpäin eikä sen tuotto näin ollen riipu muiden omaisuusluokkien kehityksestä. LähiTapiola ei vastaa sijoitusten arvon kehityksestä 
tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Riski sijoituksen arvonkehityksestä on vakuutuksenottajalla ja hän voi myös menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Toteutunut korkohyvitys ei ole tae tulevien vuosien korkohyvi-

LähiTapiola on yksi Suomen kokeneimmista 
varainhoitajista. Niin kauan kuin olemme vakuuttaneet 
olemme myös sijoittaneet. LähiTapiola Varainhoito Oy sai 
Lipper-palkinnon Pohjoismaiden parhaana varainhoitajana 
pienten yhtiöiden sarjassa vuonna 2018. Tämä kokemus ja 
osaaminen on asiakkaidemme käytettävissä.

Toimintamme kulmakivi on tuottaa etuja asiakkaillemme. 
Toimme jokaisen saataville suuren sijoittajan 
sijoituskohteita ja hinnoittelua. Varainhoitoratkaisumme 
on tarkoitettu sinulle, joka arvostat, että osaava 
ammattilainen tekee sijoituspäätökset puolestasi.

Lue lisää:  

Osalle sijoitusta 2,2 % 
tuotto vuonna 2018.

Sijoitamme varojasi samoihin 
sijoituskohteisiin, joihin myös itse 

sijoitamme 2,7 miljardin euron 
salkkumme varoja.

Sijoitusvakuutuksen 
kokonaiskulut ovat 

kilpailukykyisiä.

Korkohyvyvvy itykitykkity sensen sisäsisäsisältävltä ät vvvaraia nhonhoihoitosatosalkutlkutku onon n liitliitettäettättävvissä Lää Lää LähiTahiTapiopiolpi a Sia Sa Sijoitjoitjoitj usvasvausvakuutkuutkuutukseukseen ten ten tai Lai Lai LähähiThiTTTapioapioola KKla Kla Kapitapitapitapitalisaaa saatiaataatatiosoposoposoosopimukimukimukseseenseen. KoKoKoorkohrkohrkohhyvyvityvittyvitystäystäystäystäystä käkäykäyk tetetääänän oä sanana LähLäLähiTapTapiTapioiolan laajanajan omaomaisuisuusluookkahk ajautuksk en ven ven ven araraiinhoinhohoinh tosatosatosaosalklklkk--
kujakk j  tuomaanaan akvakkvakauttautta arvonkkkehithithi kkseykseenen. KorkKorkKor ohyvhyvhyvityityitykselle e makseseetttavtavaava kororkorko vko vko vo vahahahvihvia vistetetetstets aan aan a vuodvuodvuodekekseksii eteeteeteeenenpänpäpäin ein ein eikäikä ikä senensen n tuottuottuotto nto nntot äinäin äinäin olleolleollen rn rin ipipupup mmuidmu en on oe maismaissuusuususlslu uokuokkokkkien ienn kehikehieh tyksykstykssesestäeses . LäLäLäLähiTahiTahiThiT piolpiolpiolpiola ea eiaa  vastaa sijoitusten arvoo kn kehityhit ksesksestätä
tai mahddolliolliollisestsestse a ara ararvonvon alentumitumitumisestsestsesta. Ra. Riskiiskii sijsijijoituoituuksenksenksen arvarvvonkenkeonkeehityhityityykseskseskseseskse tä otä otä otä on van vann vakuukuutkuutuutuksekseukseuk nottnotttnottajaljajalajalj la jla jla jjja a hähäään vnn von vooi myi myi myyös mös mös menenette tää tää täätää sijosijoosij ittaittamansmansm a päa päpääomaäomäoäo n os osittaittaain tin tn tai kai kai kai kokonokookonokonaan.aan.. TotTotTotTo eutueutuutueutunnut korkkorkkorkkohyvohyvohyvohyvitytyityitys ei ole tae tulevien vuosien korkohyvi-

LäähihiTaTapipiollaa on yksi Suomen kokokeneneie mmista 
varar innhohoittaajista. Niin kauan kuin nn ololeme me vakuuttaneet 
olemme mmyöyös s sijoittaneet. LähiTaT pipiola Varainhoito Oy sai 
Lipper-palkik nnnnonon PPohjoismaiden pparrhahaana a a varainhoitajanna
pip enennnten yhtiöiden sasarjassa vuonnnaa 20202 181 . Tämä kokemus ja
ososo aaaaaminen on asiakkkakaididemme käyäytetetttttävävisi sä.

Toimmmininintatammmme kulmakivi on ttuuottaaa eetuuujajaja asiakkaillemme. 
Toimmee jjokokokaiaia seseenn saaataville ssuuureren sisijojoitttatatajajan n
sisijoj ituskohthteieieitatata jja a hih nnoio ttelua. Vaararaininhooitititorororatata kakaisumme 
onn tarkoitetttutu sssinininululullelele,, joj ka arvosstat t,t, eettä ossaaaaaavavava 
ammaattttililainen tekekee ee siss joituspäätökökseset t puollo esestatasisis ..

Lue e lilisäsää:ä: 

Osalle sijoitusta 2,2 % 
tuotto vuonna 2018.

Sijoitamme varojasi samoihin 
sijoituskohteisiin, joihin myös itse 

sijoitamme 2,7 miljardin euron 
salkkumme varoja.

Sijoitusvakuutuksen
kokonaiskulut ovat 

kilpailukykyisiä.
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illaisista asioista sinä ja puo-
lisosi olette taloudellisesti vas-
tuussa, ja miten kävisi, jos jom-
pi kumpi menehtyisi?

Arviolta 37 prosenttia suo-
malaisista on Finanssialan tekemän tutkimuk-
sen mukaan ottanut henkivakuutuksen. Toi-
mitusjohtaja Minna Kohmo LähiTapiolan 
Keskinäisestä Henkivakuutusyhtiöstä pitää 
määrää liian vähäisenä – ihmiset ilmeisesti 
luottavat sosiaaliturvaan.

– Sosiaaliturva kattaa vain minimitoi-
meentulon, eli sen tarkoitus ei ole maksaa 
olemassa olevia lainoja takaisin tai varmis-
taa, että perhe voi pitää nykyisen kotinsa. 
Leskeneläkettä taas ei makseta, jos paris-
kunta ei ole ollut naimisissa. 

Usein henkivakuutuksen tarpeellisuuteen 
havahdutaan silloin, jos lähipiirissä sattuu 
jotain, joka muistuttaa asiasta. Joskus va-
kuutus vain jää ottamatta, vaikka se tuntui-
sikin tarpeelliselta. 

Henkivakuutus kannattaisi Kohmon mu-
kaan ottaa erityisesti silloin, jos on lapsia, 
omaa tai pariskunnan yhteistä lainaa tai 

vastuita yritystoiminnasta – vakuuttamisel-
la autetaan arjen sujumista perheen aikuisen 
kuollessa. Kuolemantapaukseen liittyy järky-
tyksen lisäksi yllättäviä menoja. 

– Henkivakuutuksen avulla voidaan va-
rautua asuntolainan ja muiden vastuiden hoi-
toon, perintöverojen maksamiseen, hautajais-
kuluihin ja muihin vastaaviin.

Oikein mitoitettuna henkivakuutuksen an-
tama turva varmistaa sen, että perheen 
arjella on jatkuvuus eikä esimerkiksi 
kotia tarvitse myydä. 

Kohmo suosittelee mitoittamaan 
henkivakuutuksen omien taloudellisten 
vastuiden mukaan niin, että omaiset sel-
viävät pahimman yli taloudellisesti, 
eikä esimerkiksi asuntovelan hoi-
to käy ylivoimaiseksi.

– Hyvä nyrkkisääntö oikean 
summan löytämiseksi on laskea 
yhteen lainojen määrä, vuoden net-
totulot sekä 20 000 euroa jokaista 
huollettavaa lasta kohden. 

Esimerkiksi jos asuntolai-
naa on 60 000 euroa, nettotulot 

34 000 euroa vuodessa ja lapsia kaksi, suo-
siteltava korvaussumma on 134 000 euroa. 

Tapaturmaisen tai sairauden aiheuttaman 
kuoleman varalta otettava henkivakuutus 
on helppo ostaa netistä tai henkilökohtaisen 
palvelun kautta ja sitä ottaessa määritellään 
edunsaaja.

Ennen vakuutuksen saamista selvitetään 

vakuutuksen ottajan terveydentila. 
Vakuutusten hinnat vaihtelevat vakuu-

tusyhtiön, korvaussumman, vakuutuksen 
sisällön ja vakuutetun iän mukaan. Esimer-
kiksi 35-vuotiaalle, jolla korvaussumma olisi 
100 000 euroa, vakuutus maksaisi 180–220 
euroa vuodessa.

SÄÄSTÄ JA SIJOITA | Henkivakuuttaminen

Jos pahin tapahtuu

Henkivakuutus on vastuun kantamista omaisista. Erityisen tärkeä 
se on silloin, jos perheellä on asuntolainaa ja alaikäisiä lapsia.

M
uuutuksen an-
ttä perheen 
mmerkiksi

ooittamaan 
uudellisten

mmaiset sel-
ssesti, 
ooi-

eean 
kkea 
nnet-
iista 

-
tt 

Ennen vakuutuksen 

Henkivakuutussumma lasketaan tulojen, velan ja huollettavien perusteella, 
Minna Kohmo sanoo.

Tiedätkö 
minkä  

arvoinen 
olet?

Laske se ilmaiseksi osoitteessa  

fennia.fi/henkivakuutus
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Kuva: Petri Krook


