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SIJOITUSRAHASTOJEN KEHITYS VUONNA 2004 
  
   
Ennätysten vuosi 2004 
 
 Rahastopääoma 
  

Vuosi 2004 oli ennätyksellinen kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Vuoden aikana 
Suomeen rekisteröityjen rahastojen rahastopääoma kasvoi 22 miljardista eurosta 31 
miljardiin euroon, mikä vastaa 41%:n nousua. Näin voimakasta kasvua ei Suomessa 
ole ennen saavutettu. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Suomen rahastomarkkinoiden 
kasvu oli Euroopan toiseksi nopeinta (17,1 %). Näin ollen voidaan todeta vuoden 
2004 olleen sijoitusrahastojen suosion ennätysvuosi. 
  
Rahastosijoittamisen vahvasta suosiosta kertoo se, että 89 % pääoman kasvusta tuli 
uusista rahastosijoituksista. Vuoden kumulatiiviset nettomerkinnät olivat 
ennätyksellisen korkeat 6 600,2 MEUR (vuonna 2003 4 568,5 MEUR). Yksittäisistä 
rahastoluokista eniten uusia euromääräisiä rahastosijoituksia keräsivät lyhyen koron 
rahastot 1 954,1 MEUR, mikä vastaa 29,6 % kaikista nettomerkinnöistä. 
 
Osakerahastojen vuosi 
 
Vuosi 2004 oli osakerahastojen vuosi. Osakerahastojen pääomat kasvoivat 7 238,1 
miljoonasta eurosta 11 198,7 miljoonaan euroon, kasvua 54,7 %. Osakerahastojen 
markkinaosuus kasvoi vuoden aikana 3,3 %. Osakerahastojen nettomerkinnät olivat 
vuoden aikana 2 266,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 91,4 % (vuonna 
2003 1 183,7 MEUR). 
 
Osakerahastoista Eurooppaan ja Suomeen sijoittavat rahastot saivat houkuteltua 
selvästi eniten uutta rahaa sijoittajilta. Vuoden 2003 rahastopääomaan suhteutettuna 
suurimman kasvun nettomerkinnöissä kokivat kuitenkin Japaniin ja kehittyville 
markkinoille sijoittavat osakerahastot. Japaniin sijoittavien rahastojen nettomerkinnät 
kasvattivat rahastopääomaansa 77 %, kehittyvien markkinoiden vastaavan luvun 
ollessa 70%. 
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Rahastopääoman jakautuminen 
 
Rahastopääoman jakautuminen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen välillä on jo 
useamman vuoden ajan pysytellyt melko vakaana. Vuoden 2004 aikana 
yksityishenkilöiden osuus rahastopääomasta oli 29%, mikä oli vuoden 2003 lopun 
arvoa noin prosentin korkeampi1. 

   
Toimintaympäristö ja rahastojen tuotto 
 

Maailmantalouden kehitys oli sijoitusrahastojen kannalta suotuisa. Suomeen 
rekisteröidyistä rahastoista vuoden tuotto oli positiivinen 291 rahastolla. Tappion 
puolelle jäi vain 23 rahastoa. Rahastojen vuosituottojen keskiarvo oli 8,4 %. 
 
Sijoitusalueista vuoden 2004 aikana parhaiten menestyivät:  
 
1.       Kehittyvät markkinat  (24,7%) 
2.       Pohjoismaat   (24,4%) 
3.       Suomi    (22,2%) 

  
Uusia rahastoyhtiötä ja uusia sijoitusrahastoja2 
  

Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Uusia rahastoja Suomeen rekisteröitiin 
kuluneen vuoden aikana 46. Rahastotyypeittäin uudet rahastot jakautuivat seuraavasti: 
 

•  osakerahastoja   22 
•  yhdistelmärahastoja    9 
•  pitkän koron rahastoja    8 
•  vipu-/hedgerahasto    4 
•  lyhyen koron rahastoja    3. 

 
Rahastotoiminnan näkymiä  

 
Sijoitusrahastolaki 
 
Sijoitusrahastolaki koki muutoksia huhtikuussa 2004. Rahastosäästäjien näkökulmasta 
uudet säännökset näkyvät niin, että jokaisesta rahastosta laaditaan niin sanottu 
yksinkertaistettu rahastoesite, jonka tarkoituksena on antaa säästäjälle perustiedot 
rahastosta ja sen toiminnasta pähkinänkuoressa. Myös sijoitusrahastojen salkkujen 
hallinta helpottui, kun säännöksiä rahastojen sijoitustoiminnasta väljennettiin. Muun 
muassa tästä syystä useimmat rahastot muuttivat sääntöjään viime vuoden lopulla.  
Samassa yhteydessä monet rahastoyhtiöt järjestelivät rahastoperhettään fuusioimalla 
samantyyppisiä rahastoja toisiinsa, rahastojen nimiä muutettiin jne. Uusi lainsäädäntö 
sallii rahastoyhtiöille myös mahdollisuuden tarjota yksilöllisiä 
omaisuudenhoitopalveluita. Toistaiseksi yksikään rahastoyhtiö ei ole tältä osin 
laajentanut toimilupaansa. 

 

                                                 
1 Rahoitustarkastuksen tilasto ”Yksityishenkilön osuudet rahastosijoituksista” marraskuu 2004. 
2 Luvut perustuvat Rahastoraportilla mukana oleviin rahastoyhtiöihin ja rahastoihin. 
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Siva-työryhmän ehdotukset tulisi toteuttaa kokonaisuudessaan 
 

Siva-työryhmä ehdotti vuoden 2003 lopulla julkaistussa muistiossaan, että 
vapaaehtoisen eläkesäästämisen verokannusteet laajennettaisiin koskemaan myös 
muita sijoitustuotteita kuin vakuutustuotteita. Työryhmän varsin laajaa kannatusta 
saanutta ehdotusta ei kuitenkaan toteutettu kuin osin: ensiksi vapaaehtoisten 
eläkevakuutusten verotus siirrettiin ansiotuloista pääomatulopohjaiseksi ja toiseksi 
hallitus on ilmoittanut, että varallisuusverosta luovutaan vuoden 2006 alusta. Kun 
Siva-työryhmän verotusta koskevat keskeiset ehdotukset on jo päätetty toteuttaa, olisi 
Sijoitusrahastoyhdistyksen mielestä syytä toteuttaa myös muut Siva-työryhmän 
ehdotukset. Ennen kaikkea olisi syytä laajentaa vapaaehtoisen eläkesäästämisen 
verokannusteet koskemaan myös muita säätötuotteita.. 

 
Kiinteistösijoittaminen mahdolliseksi sijoitusrahastoille 

 
Valtiovarainministeriön asettama Kiinteistörahastotyöryhmä jätti joulukuussa 
väliraportin, jossa se muun ohella tarkastelee mahdollisuutta muuttaa 
sijoitusrahastolakia niin, että se mahdollistaisi sijoitusrahastomuotoisen 
kiinteistösijoittamisen. Sijoitusrahastoyhdistyksen käsityksen mukaan markkinoilla on 
selvää kiinnostusta kiinteistösijoittamiseen. Kansainvälisesti kiinteistörahastomalli 
toimii monissa maissa, joten myös Suomessa sijoitusrahastomalli tarjoaisi 
kiinteistösijoittamiseen varteenotettavan vaihtoehdon. Yhdistys suhtautuu siten 
Kiinteistörahastotyöryhmän väliraportissa esittämiin ajatuksiin erittäin myönteisesti.  

 
 
 
 
 SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY 
 
 
 
Lisätiedot  
 
 

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry, Markku Savikko ja Hannu 
Hulkkonen, puhelin (09) 668 9170 

  
Suomen Sijoitustutkimus Oy, Jussi Kanerva ja Kalle Kauppila,  
puhelin (09) 6227 8770. 

 
 
 


