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SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSI 2006 
    
 
Rahastopääoma 

 
Vuonna 2006 rahastopääoma ylitti 60 miljardia euroa. Vuoden aikana suomalaisten 
rahastojen rahastopääoma kasvoi 44,7 miljardista eurosta 60,9 miljardiin euroon, mikä 
vastaa 36 %:n kasvua. Euroopassa suomalaisten rahastojen kasvuprosentti oli toiseksi 
korkein. 
  
Pääoman kasvusta 74 % tuli uusista rahastosijoituksista. Vuoden kumulatiiviset 
nettomerkinnät olivat 12 027,5 miljoonaa (vuonna 2005 7 383,7 milj.). Yksittäisistä 
rahastoluokista eniten uusia sijoituksia keräsivät euroalueen lyhyen koron rahastot 3 
910,7 miljoonan nettosijoituksilla, mikä vastaa 33 % kaikista nettomerkinnöistä. 
 
Rahastopääoman jakautuminen 
 
Kotimaisten rahastojen pääomasta osakerahastoissa oli vuoden lopussa 35 % eli 21,6 
miljardia euroa. Lyhyen koron rahastojen osuus oli 25 % (15,0 mrd.), pitkän koron 
rahastojen 17 % (10,2 mrd.) ja yhdistelmärahastojen 13 % eli 7,7 miljardia euroa. 
 

Osuudenomistajien jakautuminen 
 
Vuoden 2006 lopussa kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu osuudenomistajien 
lukumäärä oli 2,3 miljoonaa. Vuoden aikana osuudenomistajien lukumäärä on noussut 
400 000 sijoittajalla. Rahastopääoman jakautuminen yksityisten henkilöiden ja 
yhteisöjen välillä on jo useamman vuoden ajan pysytellyt melko vakaana. Vuoden 
2006 aikana yksityishenkilöiden sijoitusten osuus rahastopääomasta oli 28 %1.  
 
Tuoreen tutkimuksen mukaan rahastosijoituksia on noin 750 000 kotitaloudella. 
Sijoitusrahastoyhdistys arvioi suomalaisten rahastosijoittajien lukumäärän näin olevan 
yli 800 000.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rahoitustarkastuksen tilasto ”Yksityishenkilöiden osuudet rahastosijoituksista” marraskuu 2006. 
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Rahastosijoittamisen trendit 
 

 
Korkorahastojen suosio säilyi 
Kokonaisuutena korkorahastojen pääomat kasvoivat hieman osakerahastoja 
voimakkaammin, 21 miljardista 29 miljardiin euroon. Pääoman 39 %:n kasvu nosti 
korkorahastojen osuuden koko rahastopääomasta vuoden aikana 48,3%:iin. 
Nettosijoitukset korkorahastoihin olivat vuoden aikana 7,6 miljardia euroa. 
 
Globaalit osakerahastot kiinnostivat, kotimaisista poistui pääomia 
Globaalia hajautusta tarjoavat osakerahastot saivat runsaasti uusia sijoituksia. Niiden 
keräämä osuus kaikista osakerahastojen saamista pääomista oli 39%. Kotimaahan 
sijoittavista osakerahastoista sen sijaan lunastettiin yli 300 miljoonaa euroa.  
 
Suomalaisten osakerahastojen sijoituksista on tehty kotimaahan noin 20 %. 
 
Lyhyen koron rahastot suosituin rahastoluokka 
Korkorahastoista ja samalla kaikista yksittäisistä rahastoluokista suurimmassa 
suosiossa olivat lyhyen koron rahastot, jotka keräsivät yhteensä noin 4 miljardia euroa 
uutta pääomaa. 
 

   
Toimintaympäristö ja rahastojen tuotto 
 

Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden kehitys oli sijoitusrahastojen kannalta 
suotuisaa. Suomeen rekisteröidyistä rahastoista vuoden tuotto oli positiivinen 427 
rahastolla. Tappiolle jäi 51 rahastoa, joista useimmat olivat korkotason noususta 
kärsineitä korkorahastoja. Rahastoluokkien vuosituottojen keskiarvot olivat: 
osakerahastot 17,5%, yhdistelmärahastot 10,0%, korkorahastot 2,8%, muut rahastot 
7,5%.  
 
Sijoitusalueista vuoden 2006 aikana parhaiten menestyivät:  
1.       Pohjoismaat   (29,4%) 
2.       Suomi   (27,9%) 
3.       Kehittyvät markkinat (27,2%) 

 
 
Kotimaiset rahastoyhtiöt ja rahastojen lukumäärä 
  

Suomeen on rekisteröity 27 rahastoyhtiötä. Kotimaisten aktiivisten rahastojen 
lukumäärä oli vuodenvaihteessa 487. Vuonna 2006 perustettiin uusia rahastoja: 
    

• osakerahastoja   33  
• yhdistelmärahastoja  19  
• pitkän koron rahastoja  12  
• lyhyen koron rahastoja  4  
• muita rahastoja    7  
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Rahastotoiminnan näkymiä  
 

Kulunut vuosi oli rahastosijoittamisen kannalta erinomainen. Suomen 
Sijoitusrahastoyhdistyksen näkemyksen mukaan rahastosijoittamisen suosion kasvu 
tulee jatkumaan myös vuonna 2007. Etenkin yksityishenkilöt tulevat enenevästi 
tekemään rahastosijoituksia eikä näköpiirissä ole, että myöskään instituutiosijoittajien 
kiinnostus sijoitusrahastoja kohtaan vähenisi. 

 
 
 SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY 
 
 
 
Lisätiedot  
 
 

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry, Markku Savikko, puhelin (09) 668 9170. 
 
Suomen Sijoitustutkimus Oy, Jussi Kanerva ja Arto Vesivalo,  
puhelin (09) 6227 8770. 


