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SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSI 2005 
    
 
Rahastopääoma 

 
Vuonna 2005 rahastosijoittamisen suosio kasvoi edelleen. Vuoden aikana 
suomalaisten rahastojen rahastopääoma kasvoi 31,1 miljardista eurosta 44,7 miljardiin 
euroon, mikä vastaa 44%:n kasvua. 
  
Rahastosijoittamisen suosiosta kertoo osaltaan, että 54 % pääoman kasvusta tuli 
uusista rahastosijoituksista. Vuoden kumulatiiviset nettomerkinnät olivat 
ennätyksellisen korkeat 7 383,7 miljoonaa (vuonna 2004 6 600,2 milj.). Luku on 
suurempi kuin vuoden 1998 koko rahastopääoma. Yksittäisistä rahastoluokista eniten 
uusia sijoituksia keräsivät euroalueen perinteiset pitkän koron rahastot 1 759,9 
miljoonan nettosijoituksilla, mikä vastaa 24 % kaikista nettomerkinnöistä. 
 
Rahastopääoman jakautuminen 
 
Kotimaisten rahastojen pääomasta osakerahastoissa oli vuoden lopussa 37% eli 16,4 
miljardia euroa. Lyhyen koron rahastojen osuus 24% (10,8 mrd.), pitkän koron 
rahastoissa 23% (10,4 mrd.) ja yhdistelmärahastoissa 12% eli 5,4 miljardia euroa. 
 

Osuudenomistajien jakautuminen 
 
Vuoden 2005 lopussa kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu osuudenomistajien 
lukumäärä oli 1,9 miljoonaa. Vuoden aikana osuudenomistajien lukumäärä on noussut 
300 000 sijoittajan verran, mikä vastaa viidenneksen kasvua. Rahastopääoman 
jakautuminen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen välillä on jo useamman vuoden 
ajan pysytellyt melko vakaana. Vuoden 2005 aikana yksityishenkilöiden osuus 
rahastopääomasta oli 28%, mikä oli vuoden takaista noin prosentin alhaisempi1.  
 
Tutkimusten mukaan rahastosijoittajalla on keskimäärin 2-3 rahaston osuuksia joten 
Sijoitusrahastoyhdistys arvioi todellisen suomalaisten rahastosijoittajien lukumäärän 
olevan näin ollen noin 700 000.  
 
 
 

                                                 
1 Rahoitustarkastuksen tilasto �Yksityishenkilön osuudet rahastosijoituksista� marraskuu 2005. 
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Rahastosijoittamisen trendit 
 
Sijoitusrahastojen merkittävin trendi myös vuonna 2005 oli rahastosijoittamisen 
yleinen suosion kasvu. Kaiken tyyppiset rahastot, yhdistelmärahastot, korkorahastot ja 
erikoisrahastot keräsivät kaikki runsaasti uusia sijoituksia. Rahastoluokkien suosioissa 
oli kuitenkin havaittavissa myös eroja. 
 
Osakerahastot suosittuja 
 
Kokonaisuutena osakerahastojen pääomat kasvoivat hieman korkorahastoja 
voimakkaammin, 11 miljardista 16 miljardiin euroon. Pääoman 47 %:n kasvu nosti 
osakerahastojen osuuden koko rahastopääomasta vuoden aikana 36,8%:iin. 
Nettosijoitukset osakerahastoihin olivat vuoden aikana 1,4 miljardia euroa. 
 
Kehittyvät markkinat ja Suomi kiinnostivat 
 
Erityisesti kehittyville markkinoille ja Suomeen sijoittavat rahastot saivat runsaasti 
uusia sijoituksia. Kehittyvien markkinoiden rahastoista merkittävimmin suosiossa 
olivat Venäjälle ja Itä-Eurooppaan sijoittavat rahastot, joiden saamat uudet 
pääomat käsittivät 34% kaikista osakerahastojen saamista pääomista. Kotimaahan 
sijoittavat rahastot keräsivät uutta pääomaa yli 200 miljoonaa euroa.  
 
Pitkän koron rahastot suosituin rahastoluokka 
 
Korkorahastoista ja samalla kaikista yksittäisistä rahastoluokista suurimmassa 
suosiossa olivat pitkän koron rahastot. Luokan alaryhmät keräsivät yhteensä noin 3 
miljardia euroa uutta pääomaa, joista pääosa suuntautui perinteisiin 
valtioriskipainotteisiin rahastoihin. 
 
Rahasto-osuusrahastot kiinnostivat 
 
Vuoden 2005 aikana muiden rahastojen osuuksiin sijoittavien rahastojen rahastojen 
suosio oli vahvassa kasvussa. Rahastojen rahastot voidaan jakaa kahteen ryhmään: 
sekä rahastoyhtiön omiin rahastoihin sijoittaviin että muiden rahastoyhtiöiden 
rahastoihin sijoittavien rahastojen määrä lisääntyi erityisesti vuoden loppupuolella. 

   
Toimintaympäristö ja rahastojen tuotto 
 

Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden kehitys oli sijoitusrahastojen kannalta 
suotuisaa. Suomeen rekisteröidyistä rahastoista vuoden tuotto oli positiivinen 346 
rahastolla. Tappiolle jäi vain kolme rahastoa. Rahastojen vuosituottojen keskiarvo 
oli 20,4 %. 
 
Sijoitusalueista vuoden 2005 aikana parhaiten menestyivät:  
1.       Kehittyvät markkinat  (61,3%) 
2.       Japani   (40,9%) 
3.       Pohjoismaat   (37,2%) 
 
Suomalaisten osakerahastojen sijoituksista on tehty kotimaahan yli 20 %. 
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Kotimaiset rahastoyhtiöt ja rahastojen lukumäärä 
  

Suomeen on rekisteröity 27 rahastoyhtiötä. Kotimaisten aktiivisten rahastojen 
lukumäärä oli vuodenvaihteessa 422. Rahastotyypeittäin rahastot jakautuivat 
seuraavasti: 
 

•  osakerahastoja   217 
•  yhdistelmärahastoja    84 
•  pitkän koron rahastoja    67 
•  lyhyen koron rahastoja   30 
•  vipu-/hedgerahastoja    24. 

 
 
Suomen Sijoitusrahastoyhdistys 
 

Sijoitusrahastolaki sallii rahastoyhtiön tarjota myös yksilöllistä omaisuudenhoitoa. 
Sijoitusrahastoyhdistys muutti vuonna 2005 sääntöjään niin, että yhdistyksen 
jäseneksi voidaan ottaa myös yksilöllisiä omaisuudenhoitopalveluja tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset. Tavoitteena on kehittyä vahvaksi, nykyistä laajemmalla 
jäsenpohjalla toimivaksi sekä kollektiivisen omaisuudenhoitoalan (sijoitusrahastot) 
että yksityisen omaisuudenhoitoalan (yksityiset omaisuudenhoitopalvelut) 
yhdistäväksi etujärjestöksi. 
 
Yhdistyksen jäseninä on tällä hetkellä 23 rahastoyhtiötä ja kaksi 
omaisuudenhoitoyhtiötä. Suomalaisten rahastoyhtiöiden pääomasta yhdistyksen 
jäsenet hallinnoivat 99 %:ia. 

 
Rahastotoiminnan näkymiä  
 

Kulunut vuosi oli rahastosijoittamisen kannalta erinomainen. Suomen 
Sijoitusrahastoyhdistyksen näkemyksen mukaan rahastosijoittamisen suosion kasvu 
tulee jatkumaan myös vuonna 2006. 

 
 
 SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY 
 
 
 
Lisätiedot  
 
 

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry, Markku Savikko ja Matti Turtiainen, puhelin 
(09) 668 9170. 
 
Suomen Sijoitustutkimus Oy, Jussi Kanerva ja Kalle Kauppila,  
puhelin (09) 6227 8770. 


