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ESIPUHE 

 

Elämänkaarisijoittaminen ja sen tutkiminen osoittautui sangen mielenkiintoiseksi 

aiheeksi työn edetessä. Alun vaikeuksien jälkeen olemassa olevaa aineistoa ja aiheesta 

tehtyjä tutkimuksia löytyi yllättävän paljon. Ongelmana olikin loppukädessä aineiston ja 

käytettävien lähteiden rajaaminen siten, että lopullisessa työssä ei olisi mukana mitään 

epärelevanttia.  

 

Esitän kiitokseni Henki-Fennialle tutkimuksessa käytetyn aineiston tarjoamisesta. Työ 

olisi tietysti ollut kattavampi, mikäli tarkastelussa olisi ollut mukana muitakin muuttujia, 

kuten esimerkiksi asiakkaan sukupuoli, jne. Toivottavasti työstä on kuitenkin jotain 

hyötyä tulevaisuuttanne silmällä pitäen. 

 

Lisäksi haluan esittää kiitokseni Lotalle hänen tarjoamastaan tuesta ja avusta. Ilman 

sinua en olisi tässä! 

 

Työn haluan kuitenkin omistaa edesmenneille isovanhemmilleni Mairelle ja Pekalle. 

Olisin toivonut, että olisitte olleet todistamassa tätä päivää, kun esikoislapsenlapsesi saa 

odotetun pro gradunsa vihdoin ja viimein valmiiksi.  
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Työssäni esitellään elämänkaarisijoittamista yhtenä merkittävistä pitkän aikavälin 

sijoitusstrategioista sekä tutkitaan asiakasdatan avulla millaisiin sijoituskohteisiin 

Henki-Fennian olemassa olevat eläkevakuutusasiakkaat ovat säästönsä allokoineet. 

Elämänkaarisijoittamisen ajatuksen mukaan työssäkäyvän olisi järkevää säästää osa 

tuloistaan ja näin ollen varautua ennalta eläköitymisen aiheuttamaan tulotason 

alenemiseen. Elämänkaarisijoittamisen sijoitusfilosofiaa tullaan tarkastelemaan 

perinteisen taloustieteellisen lähestymistavan lisäksi myös sijoittajakäyttäytymisen 

perspektiivistä. 
 

Työn tavoitteena oli tutkia, miten Henki-Fennian eläkevakuutusasiakaskannan portfoliot 

ovat eri-ikäisillä rakentuneet, miten niitä voitaisiin jatkossa hoitaa tehokkaammin ja 

olisiko esim. elämänkaarirahastojen käyttöönotolle Henki-Fennialla tarvetta.  
 

Aineisto jaettiin viiteen ikäryhmään ja lisäksi kunkin portfolion riskisyys määriteltiin 

viiteen eri riskiluokkaan. Iän ja riskisijoitusten yhteyttä tarkastellaan lineaarisella 

regressioanalyysilla ja yksisuuntaisella anova-analyysilla. Riskinoton oletettiin laskevan 

lineaarisesti sijoittajan iän kasvaessa. Lineaarisella regressioanalyysilla tehty tarkastelu 

kuitenkin osoitti, että riskinotto ei laskenut lineaarisesti iän kasvaessa. Kun sijoittajien 

riskinottoa tarkasteltiin ANOVA-analyysilla ikäryhmittäin, huomattiin, että nuorimmat, 

eli 20–29-vuotiaat ottavat portfoliossaan kaikista ikäluokista vähiten riskiä (keskiarvo 

3,30). Salkussaan merkittävimmin riskiä ottava luokka sen sijaan oli ikäluokka 40–49 -

vuotiaat (keskiarvo 3,82). Riskinottohalu taas kuitenkin laskee selvästi eläkeiän 

lähestyessä, sillä vanhin ikäluokka oli aineistossa riskinottohalultaan maltillisempi 

(keskiarvo 3,35). Näiden vanhempien ikäluokkien välillä ilmenevä ero riskiottohalussa 

siis kuitenkin puoltaa portfolioteoriaa.  

 

Kaiken kaikkiaan tulosten mukaan näyttää siltä, että sijoitusten riski on huipussaan 40–

49-vuotiailla ja matalin nuorimmilla ja vanhimmilla ikäluokilla. Tutkimuksen valossa 

näyttäisi siltä, että Henki-Fennian kannattaisi ottaa käyttöön elämänkaarirahastot ja 

tarjota niitä vaivattomana ja turvallisena vaihtoehtona erityisesti nuorille asiakkaille. 
 
 
Asiasanat     Elämänkaarisijoittaminen,  portfolioteoria, eläkevakuutukset 
Muita tietoja     
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JOHDANTO 

 

Väestön yleisen eliniän pidentyminen sekä lakisääteisen eläkejärjestelmän uudistukset 

ovat kasvattaneet suomalaisten kotitalouksien kiinnostusta säästää eläköitymisen varalle. 

Olipa säästäminen sitten verotuettua tai omaehtoisesti tapahtuvaa, sillä ei tunnu olevan 

merkittävää vaikutusta säästöaikeisiin. Suomalaisten kotitalouksien reaaliansioiden 

kasvu on osaltaan mahdollistanut sen, että yhä useammalla kotitaloudella on 

mahdollisuus siirtää työajan ansioitaan säästöön. Tietoisuuden lisääntyminen on osaltaan 

myös vaikuttanut elämänkaarisijoittamisen tärkeyden ymmärtämiseen. Tulevaisuuden 

uhkakuvat lakisääteisen eläkkeen riittämättömyydestä sekä uutisointi mahdollisesta 

eläkeiän minimi-iän nostamisesta ruokkivat työssäkäyvien epätietoisuutta tulevasta. 

Eläkeaikaan varautuminen ja varallisuuden siirtäminen tulevaisuuteen on helpottunut 

eläke- ja muuhun pitkäaikaissäästämiseen tarkoitettujen tuotteiden lisääntyneen 

tarjonnan ja niiden markkinoiden kasvun myötä.  

 

Työssäni tutkitaan millaisiin sijoituskohteisiin Henki-Fennian olemassa olevat 

eläkevakuutusasiakkaat ovat säästönsä allokoineet. Elämänkaarisijoittamisen filosofian 

mukaan nuoren sijoittajan olisi järkevää varautua eläkepäiviinsä ja tulotason 

tippumiseen sijoittamalla varallisuuttaan tulevaisuuteen. Portfolioteoriasta (Markowitz 

1952) voidaan johtaa, että nuori sijoittaja voisi ottaa portfoliossaan huomattavasti 

enemmän riskiä kuin vanhempi sijoittaja. Elämänkaarisijoittamista on tutkittu paljolti 

viimeisinä vuosikymmeninä. Työn perusteoriana käytetään Modiglianin ja Brumbergin 

tutkimusta 1950 -luvulta. Alkuperäinen teoria on kuitenkin vajavainen ja jättää 

huomiotta esimerkiksi sijoittajan sosioekonomiset taustatekijät sekä mahdollisen 

sosiaaliturvan. Tämän vuoksi työssäni tullaan esittelemään myös muita aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia.  

 

Työssäni tarkastellaan myös elämänkaarisijoittamisen psykologista aspektia.  Sellaiset 

tekijät kuten sijoittajan mieliala ja ennakkoaavistukset, sekä niiden vaikutus 

päätöksentekoon jäävät yleensä perinteisessä taloustieteessä huomiotta. Psykologiset 

tekijät ovat kuitenkin elämänkaarisijoittamisessa merkittävässä roolissa. 
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Työn tarkoituksena on tutkia aineiston ja analyysien avulla miten Henki-Fennian 

eläkevakuutusasiakaskannan porfoliot ovat eri ikäluokittain rakentuneet, miten niitä 

voitaisiin jatkossa hoitaa tehokkaammin ja olisiko esim. elämänkaarirahastojen 

käyttöönotolle Henki-Fennialla tarvetta. Lisäksi työssä tutkitaan onko 

yksityisasiakkaiden yritysasiakkaiden ottamien vakuutuksien välillä merkittäviä eroja. 

Joillain suomalaisilla vakuutusyhtiöillä on jo jonkin aikaa ollut tarjonnassaan 

elämänkaarirahastoja. Tehtyjen tutkimusten mukaan ainakin USA:n markkinoilla niiden 

kysynnän kasvu on ollut merkittävää (Lewis & Okunev 2009). 

 

Työssä käytetty aineisto on kerätty Henki-Fennian olemassa olevien 

eläkevakuutusasiakkaiden sijoitusallokaatioista. Tarkastelussa on mukana sekä 

kotitalousasiakkaita että yritysasiakkaita.  

 

Tutkimus etenee siten, että ensimmäisessä luvussa esitellään elämänkaarisijoittamisen 

perusteoria sekä muita aiheeseen olennaisesti liittyviä tutkimuksia. Toisessa luvussa 

esitellään joitain elämänkaarisijoittamiseen olennaisesti liittyviä psykologisia aspekteja, 

kuten esimerkiksi itsehillintään ja päätöksentekoon liittyviä vaikuttimia. Kolmannessa 

luvussa esitellään erilaisia sijoittamismuotoja silmälläpitäen elämänkaarisijoittamisen 

perusfilosofiaa, sekä pohditaan niiden soveltumista eläkeaikaan tähtäävällä 

sijoittamisella. Neljännessä luvussa käydään lyhyesti läpi suomalaista eläkejärjestelmää. 

Miten se on jäsennetty ja miten eläkettä lakisääteisen eläkejärjestelmän kautta kertyy. 

Viidennessä luvussa esitellään lyhyesti Fennia-ryhmä sekä tiivistetään miten 

vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen on toteutettu Henki-Fenniassa. Millaisia vaihtoehtoja 

Henki-Fennia tarjoaa asiakkailleen ja millaisiin riskiluokkiin eri sijoituskohteet työssä 

tullaan jakamaan. Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset. Seitsemännessä luvussa esitellään itse aineisto, millaisista 

muuttujista se rakentuu, sekä esitellään käytetyt menetelmät. Kahdeksannessa luvussa 

käydään lävitse tutkimuksen tulokset. Millainen on Henki-Fennian nykyinen 

asiakaskanta ja noudattavatko sijoitusten allokaatiot portfolioteorian perusfilosofiaa. 
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Viimeisessä, yhdeksännessä luvussa pohditaan mahdollisia jatkotutkimusideoita sekä 

käydään lävitse itse tutkimukseen sekä aineistoon liittyviä rajoituksia. 
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2. ELÄMÄNKAARISIJOITTAMISEN TALOUSTIETEELLINEN 

LÄHESTYMISTAPA 

 

Elämänkaarisijoittaminen ja erityisesti sijoittaminen eläköitymistä silmälläpitäen on 

kysymys, joka askarruttaa miljoonien työssäkäyvien mieliä ympäri maailman. 

Modiglianin ja Brumbergin tutkimusta 1950 -luvulta pidetään elämänkaarisijoittamisen 

perusteoriana ja tämän jälkeen teoriaa on jatkojalostettu useissa muissa tutkimuksissa. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana tutkijat ovat tutkineet paljon sitä miten sijoittajien 

pitäisi tehdä sijoituspäätöksiä verrattuna sitä kuinka he tosiasiassa tekevät niitä. (Bodie 

2003). Bodien (2007) mukaan yleisimmät elämänkaarisijoittamiseen liittyvät 

kysymykset ovat: 

 

1. Kuinka suuri osa tämän hetken tuloista olisi järkevää säästää tulevan varalle? 

2. Millaisia riskejä tulevaisuus pitää sisällään (tulotason tippuminen eläkeaikana)? 

3. Miten säästöt olisi järkevää sijoittaa (vapaaehtoinen eläkevakuutus vs. muut 

sijoituskohteet) 

 

Elämänkaarisijoittamisen filosofia on melko uusi lähestymistapa eläkesäästämisestä 

puhuttaessa ja se on tullut yhä suositummaksi sijoitusfilosofiaksi viime vuosina (Policy 

Brief, 2007). Elämänkaarisijoittamisen ajatuksen mukaan työssäkäyvän olisi järkevää 

siirtää osa tuloistaan ja säästää nuorena ja keski-ikäisenä eläkeaikoja silmällä pitäen. 

Yleisesti tunnetun ja portfolioteoriasta (Markowitz 1952) johdetun ajattelumallin 

mukaan nuorella iällä sijoittajan on sijoitusportfoliossaan mahdollista ottaa suurempaa 

riskiä sijoittamalla riskisempiin sijoituskohteisiin, kuten esimerkiksi osakkeisiin. Näin 

siitä syystä, että nuoren sijoittajan sijoitushorisontti on pitkä, mikäli sijoitusten nostoaika 

on suunniteltu eläkeajalle. Osakepainoa tulisi siirtää enemmän ja enemmän 

pienempiriskisiin korkoinstrumentteihin iän karttuessa. Tuolloin voidaan varmistaa se, 

että eläkkeelle jäädessä sijoittajalla on kasassa haluamansa eläkesäästöt. 
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Sijoitusten allokoimisesta elämänkaarisijoittamisessa on olemassa useita eri koulukuntia. 

Suosittuna nyrkkisääntönä on yleisesti pidetty 100 – ikä – ajattelutapaa. Tässä 

yksinkertaisessa ajattelutavassa esimerkiksi 35 – vuotiaan sijoittajan portfolion pitäisi 

koostua siten, että 75 %:a sijoituksista on osakemarkkinoilla ja 25%:a 

korkomarkkinoilla. (Esim. Bodie & Crane 1997).  

 

Malkiel (1990) esittää tutkimuksessaan hyvin samankaltaisen lähestymistavan, kuin 

yleisesti tunnettu 100 – ikä -lähestymistapa. Malkielin lähestymistavassa nuoremmilla 

ikäpolvilla 25v–35v sekä 35v–55v osakepaino on muita lähestymistapoja varovaisempi, 

kun taas osakepaino on hyvin aggressiivinen vanhimmassa ikäluokassa +55v. 

 

Shiller (2005) sen sijaan esittää lähestymistavan, jonka osakepaino on edellä mainittuja 

aggressiivisempi nuoremmilla ikäluokilla (sijoittajan ikä 25v–35v) ja hieman 

varovaisempi vanhemmilla ikäluokilla.  

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu eri lähestymistapojen eroavaisuuksia. Taulukossa 

ilmoitettu prosenttiluku kertoo kuinka suuri prosentuaalinen osuus portfoliosta 

sijoittajalla tulisi olla sijoitettuna osakkeisiin. 

 

Taulukko1 

Optimaalisen sijoitusportfolion rakenne eri koulukuntien mukaan 

Ikä 100 – ikä Malkiel Shiller 

25 75% 70% 85% 

35 65% 60% 71% 

55 45% 50% 26% 

       Taulukon lähde: (Policy Brief, 2007) 
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2.1 Elämänkaarisijoittamisen taustateoria  

 

Elämänkaarisijoittamisen perusteoriana pidetään yleisesti Modiglianin ja Brumbergin 

1954 kehittämää teoriaa ja tätä teoriaa tullaan pitämään lähtökohtana myös tässä 

tutkimuksessa.  Teorian mukaan voidaan olettaa, että jokaisen yksittäisen henkilön 

elinaikaisten resurssien (tulot) kasvun myötä voidaan odottaa hänen kulutuksensa 

kasvavan suhteessa kaikilla elämän ajanjaksoilla, mukaan lukien eläkeaika (Deaton, 

2005). Yleisesti on tiedossa, että suurempituloisilla kotitalouksilla kokonaiskulutuksen 

osuus tulotasosta on pienempi kuin vähempituloisilla kotitalouksilla. Näin ollen tästä 

tiedosta voidaan johtaa, että suurempituloisilla tuloista jäisi enemmän säästöön.  

 

Ennen Modiglianin ja Brumbergin yhteistyötä 1950-luvulla huomattiin räjähdysmäinen 

kasvu kulutuksen ja säästämisen empiirisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin esimerkiksi 

aikasarja -analyysia ja poikkileikkaustutkimuksia (Deaton, 2005). Tutkimukset saivat 

inspiraationsa Keynesin teoksesta, ”Työllisyys, korko ja raha”, jossa kulutuksen ja 

tulotason yhteydellä todettiin olevan merkittävä rooli. Huolimatta lukuisista empiiristä 

tutkimuksista ja niiden tuottamista yksittäisistä faktoista, kattoteoria, joka olisi koonnut 

faktat kasaan puuttui. Modigliani ja Brumberg pyrkivät luomaan 

elämänkaarisijoittamisen yhdistävää kattoteoriaa useista eri muuttujista (Deaton, 2005).  

 

Alkuperäisessä teoriassa Modigliani ja Brumbergin (1954) esittävät, että kulutuksen ja 

tulotason suhde pitkällä tähtäimellä on hyvinkin pitkälti yhdenmukainen sen suhteen 

kuinka paljon tuloja on käytettävissä. Mikäli tulotasossa tapahtuu hetkellinen harppaus 

ylöspäin, näkyy tämä myös säästämisen tasossa (Deaton, 2005).   

 

Brumberg oli Modiglianin oppilas ja heidän tarkoituksenaan oli julkaista aiheesta myös 

toinen artikkeli. Brumberg kuitenkin menehtyi kesken prosessin ja artikkeli säilyi 

pitkään julkaisemattomana, kunnes se vihdoin saatiin julkaistua vuonna 1980. 

Myöhemmin julkaistu artikkeli pohjautuu samaan teoriaan kuin 1950 -luvulla julkaistu 

artikkeli. Myöhemmässä artikkelissa tehdään sarja osittain rohkeitakin oletuksia 

kansantalouden kasvun ja säästämisen, sekä varallisuuden ja tulotason välisestä 
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yhteydestä puhuttaessa eläkkeelle jäämisestä. Artikkelissa kehitetään niin ikään 

aikasarja-analyysi kokonaiskulutusfunktiosta, jossa analyysiin linkitetään 

kokonaiskulutus suhteessa kokonaistuloihin, kokonaistulotason tulevaisuuden kehitys, 

kokonaisvarallisuus sekä muut tekijät, joihin vaikuttaa esimerkiksi väestön 

demografinen rakenne. (Deaton, 2005).  

 

Alkuperäinen elämänkaarisijoittamisen teoria tarjoaa hyvinkin spesifin määritelmän 

kulutukselle ja säästämiselle mutta se on kehitetty aikakaudella, jolloin kaikkia 

muuttujia ei kyetty ottamaan edes huomioon. Yksi näistä muuttujista on sijoittajan 

henkilökohtainen sosiaaliturva, jonka huomioiminen on kuitenkin uusissa tutkimuksissa 

merkittävässä roolissa (Deaton, 2005). Modiglianin ja Brumbergin tutkimuksissa 

jouduttiin olettamaan tulevaisuuden olevan hyvinkin epävarmaa. Tämä johtui siitä, että 

tulevaisuuden ennustamiseen ei ollut tuolloin samanlaista välineistöä kuin nyt. 

Uusimmissa tutkimuksissa tutkijat ovat kehittäneet metodeja, joissa kyetään 

yhtäaikaisesti ottamaan huomioon useampia epävarmoja muuttujia, kuten esimerkiksi 

sijoittajan sosiaaliturva. Alkuperäistä Modiglianin ja Brumbergin 

elämänkaarisijoittamisen hypoteesia on kuitenkin kritisoitu aikojen saatossa. Useiden 

tutkimusten mukaan esimerkiksi eläkkeellä olevat säästävät edelleenkin osan tuloistaan 

(Deaton, 2005). Tätä ei ole otettu huomioon alkuperäisessä teoriassa, jossa oletettiin 

eläkkeellä olevien pelkästään kuluttavan säästöjään.  
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2.2 Muita elämänkaarisijoittamiseen liittyviä tutkimuksia 

 

Yleisesti on tiedossa, että sijoittajan riskinottohalu vaikuttaa portfolion rakenteeseen. 

Mitä pienempi sijoittajan riskinottohalu, sitä vähemmän hän sijoittaa riskisiksi 

sijoituskohteisiin luokiteltuihin osakesijoituksiin (Booth 2003). Sijoittajan iän vaikutus 

optimaalisen portfolion allokaatioon on aiheuttanut näkemyseroja eri koulukuntien 

välillä. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että sijoitushorisontin pituus vaikuttaisi portfolion 

sisältöön, siten, että mitä pidempi sijoitushorisontti sitä enemmän sijoittaja voisi ottaa 

riskiä. Samuelson (1994) esittää kuitenkin tutkimuksessaan, että sijoitushorisontin 

pituudella ei olisi mitään tekemistä portfolion sisällön kanssa.  

 

Uusimmat tutkimukset elämänkaarisijoittamisesta, esim. Laibson (1997) sekä Laibson & 

Harris (2001) esittävät termin ”liioitteleva diskonttaus”. Toisin kuin normaalin 

elämänkaarisijoittajan suunnitelmissa, mallin mukaan sijoittajat eivät luokittele 

kulutusperiodejaan yhdenmukaisesti elämänkaarensa aikana, vaan muuttavat kulutus- ja 

sijoittamistottumuksiaan jatkuvasti sen mukaan, mikä milloinkin heidän mielestään 

tuntuu hyvältä. Mallin mukaiset sijoittajat voivat aloittaa hyvin mielellään rationaalisen 

sijoittamisen eläköitymistään silmällä pitäen – kunhan sitä päätöstä ei tarvitse tehdä 

tänään (Deaton 2005). Yleistäen voidaan esittää, että liiallisen diskonttauksen mallin 

mukaan toimivat sijoittajat venyttävät päätöstään liian pitkään aloittaakseen säästämään 

eläköitymistään silmällä pitäen.  

 

Elämänkaarisijoittamisen teorian tarkoituksena ei ole antaa sijoittajalle selkeitä 

vastauksia miten varallisuutta tulisi allokoida eri elämänvaiheiden välillä, vaan 

ennemminkin antaa viitekehys sille, miten varallisuutta olisi järkevää allokoida (Bodie 

2007). Bodien mukaan elämänkaarisijoittamisen voidaan katsoa olevan ikään kuin 

sijoittajan oma kasvutarina, joka koostuu kolmesta eri ikäperiodista: nuoruudesta, 

tulonhankkimisvuosista sekä eläkeiästä.  

 

Kuviossa 1 on pyritty kuvaamaan elämänkaarisijoittamisen merkittävyyttä 

yksinkertaistetun kaavion avulla. Kaaviota on käytetty useissa eri yhteyksissä, kuten 
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esimerkiksi optioiden hinnoittelussa (Cox et. Al 1989). Yksinkertaistuksen vuoksi 

kaaviosta on jätetty ulkopuolelle täysin verotuksen tai säästöjen tuoton vaikutus. 

Tulonhankkimisvuodet jaettiin tarkastelun vuoksi kahteen kategoriaan: Korkea tulotaso 

(K) ja matala tulotaso (M). Eläkeaikana tarkastellaan neljää toisistaan poikkeavaa 

skenaariota: 

 

1. Korkea tulotaso ja hyvä terveys (KH) 

2. Korkea tulotaso ja surkea terveys (KS) 

3. Matala tulotaso ja hyvä terveys (MH) 

4. Matala tulotaso ja surkea terveys (MS) 

 

Mikäli sijoittaja on aikeissa alkaa säästämään eläkepäiviensä varalle, on se syytä aloittaa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tulevaisuuden epävarmuus tai eläkepäivien 

terveydentila on merkittävä riski ja siihen on järkevää varautua. 

 

Kuten kuviosta käy ilmi skenaariolla korkea tulotaso / hyvä terveys (KH) ja matala 

tulotaso / surkea terveys on merkittävä ero.  
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Kuvio 1 

Elämänkaarisijoittamisen kaavio 
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C-miinus-ikä –ajattelutapa 

 

Yleensä C-miinus-ikä -ajattelutapaa kuvataan 100-ikä – ajattelutapana (Bodie & Crane, 

1997), joka on hyvin tunnettu ja yleisesti käytössä oleva portfolion rakennusfilosofia. 

Tässä ajattelutavassa vakiosta sata (100) vähennetään sijoittajan ikä. Saatava luku kertoo 

kuinka monta prosenttia sijoitusvarallisuudestaan sijoittajan olisi järkevää pitää 

riskisissä osakkeissa ja kuinka suuri osa olisi järkevää pitää pienempiriskisissä 

sijoitusinstrumenteissa, kuten esimerkiksi joukkovelkakirja lainoissa. Esimerkiksi 35-

vuotiaan henkilön portfolion tulisi koostua siten, että 65 -prosenttia hänen sijoituksistaan 

tulisi olla riskipitoisissa osakkeissa ja jäljelle jäävä osa 35 prosenttia olisi hyvä olla 

pienempiriskisissä sijoitusinstrumenteissa. Yleinen muoto ajattelutavalle on kuitenkin c 

– t, jossa c on vakio, joka saa arvon 120 ja 80 väliltä ja muuttujalla t kuvataan aikaa (Lai 

& Lai, 2009). Ajattelutapa on yleisesti käytössä salkunhoitajilla puhuttaessa ns. 

ikäkausirahastoista. 

 

2.3 Eläkesijoittaminen osana elämänkaarisijoittamista 

 

Elämänkaarisijoittamisen filosofian mukaisesti toimivat rahastot ovat kasvattaneet 

viimevuosina merkittävästi kysyntäänsä erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla. 

Rahastojen nettosijoitukset ovat kasvaneet kymmenessä vuodessa, vuodesta 1996 

vuoteen 2006, yhteensä n. 120 biljoonalla dollarilla (Lewis & Okunev 2009). 

Samankaltaista kysynnän kasvua on ollut havaittavissa myös muilla markkinoilla. 

 

Elämänkaarirahastojen sijoitusfilosofia on hyvin yksinkertainen. Toisin kuin normaalissa 

yhdistelmärahastossa, jossa osa sijoituksista on osake ja osa korkoinstrumenteissa, 

elämänkaarirahastossa osake-korko -paino muuttuu ennalta sovitun suunnitelman 

mukaisesti. Yleensä sovittu liukuma noudattaa karkeasti 100 – ikä -ajattelumallia. 

Elämänkaarirahastot tekevät sijoittamisen sijoittajan kannalta hyvin yksinkertaiseksi ja 

helpoksi. Sijoittajan pitää ainoastaan tietää sijoitettava summa ja milloin hän on 

jäämässä eläkkeelle. Lewis ja Okunev käyttävät esimerkkinä Principal Financial 

Groupin elämänkaarirahastoa, jotka on luokiteltu asiakkaan eläkkeellejäämisajankohdan 
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mukaisesti kymmenen vuoden välein. Rahastot on luokiteltu seuraavasti: 2020, 2030, 

2040, jne. Rahastoon sijoittava henkilö valitsee yksinkertaisesti omaa eläköitymistään 

lähinnä olevan rahaston. 

 

Suomen markkinoilla on tarjolla joitain, elämänkaarisijoittamisen perusfilosofialla 

toimivia ikäkausirahastoja. Esimerkiksi Tapiola tarjoaa asiakkailleen tavoiterahastoja 

samalla logiikalla kuin Principal Financial Group. Ikäkausirahastossa nuorilla 

työssäkäyvillä portfolion pääpaino on osakkeissa. Osakepainoa vähennetään asteittain 

iän lisääntyessä ja varoja siirretään enemmän korkoinstrumentteihin. Ikäkausirahastojen 

hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että salkunhoitaja seuraa tarkasti portfolion 

tasapainoa eri sijoitusinstrumenttien välillä. Sijoittajat kun toimivat valitettavan usein 

hyvin epärationaalisesti sijoituspäätöksissään. Ikäkausirahastojen suosio 

eläkesäästämisessä on kasvanut viimeaikoina erityisesti USA:n markkinoilla.  
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3. ELÄMÄNKAARISJOITTAMISEN PSYKOLOGINEN LÄHESTYMISTAPA 

 

3.1 Behavioristinen taloustiede vs. perinteinen taloustiede 

 

Jopa kaikkein rationaalisimmin käyttäytyvät sijoittajat ovat alttiita psykologisille 

harhoille. Perinteisessä taloustieteessä nämä harhat kuitenkin mielletään yleensä 

epärelevanteiksi tai niitä ei oteta lainkaan huomioon (Nofsinger 2005). Perinteisessä 

taloustieteessä oletetaan, että sijoittajat käyttäytyvät rationaalisesti jokaisessa tilanteessa. 

Behavioristisessa taloustieteessä nämä psykologiset harhat pyritään ottamaan huomioon 

ja sijoittajakäyttäytymistä pyritään selittämään eri tekijöistä muodostuvana 

kokonaisuutena. Perinteinen taloustiede pohjautuu hyvin pitkälle faktojen ja 

todennäköisyyksien mallintamiseen, eli tuolloin voidaan puhua kognitiivisesta 

päätöksenteosta. Yksittäisen sijoittajan päätöksenteon taustalla on kuitenkin havaittu 

olevan muitakin kuin kognitiivisia tekijöitä ja näihin tekijöiden merkitykseen pyritään 

behavioristisessa taloustieteessä kiinnittämään huomiota.  

 

Sellaiset tekijät kuin päätöksentekijän senhetkinen mieliala ja ennakkoaavistukset jäävät 

yleensä perinteisessä taloustieteessä huomiotta. Nämä ovat kuitenkin behavioristisessa 

taloustieteessä ja sen tutkimisessa merkittävässä roolissa (Nofsinger 2011). 

Behavioristisessa taloustieteessä sijoittajan positiivinen mieliala vaikuttaa mitä 

todennäköisimmin myös hänen sijoituspäätöksiinsä. Mieliala vaikuttaa päätöksentekijän 

ennusteisiin tulevasta. Positiivisessa vireystilassa tulevaisuus vaikuttaa valoisalta ja 

negatiivisessa vireystilassa taas päinvastoin (Nofsinger 2011). Pohtiessaan 

tulevaisuuttaan ja siihen liittyviä sijoituspäätöksiä, sijoittajan sen hetkisellä mielialalla 

uskotaan siis olevan merkittävä vaikutus.  
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3.2 Behavioristinen portfolioteoria 

 

Perinteisessä taloustieteessä sijoittajien oletetaan muodostavan salkkunsa modernin 

portfolioteorian mukaisesti hajauttamalla sijoituskohteensa siten, että odotettua tuottoa 

pyritään maksimoimaan annetulla riskitasolla (Nofsinger 2011, s.66).  

 

Shefrin ja Statman (2000) esittävät tutkimuksessaan kuinka sijoittajan psykologiset 

taipumukset saavat heidät mieltämään sijoitussalkkunsa ikään kuin pyramidiksi, jossa 

kullekin tasolle on asetettu omat tavoitteensa ja keinot saavuttaa nämä tavoitteet (kuvio 

2). Merkittävin taso on kuvan alin taso, varallisuuden ylläpitäminen. Tyypillisin keino 

varallisuuden ylläpitämiseen on säästäminen pieniriskisiin tai riskittömiin 

sijoitusinstrumentteihin kuten pankkitilille tai määräaikaistalletuksiin. Tasojen 

merkityksellisyys laskee siirryttäessä tasoissa ylöspäin. Toiseksi alin taso, 

elämänkaarisijoittaminen mielletään tärkeäksi mutta vähemmän merkitykselliseksi kuin 

alin taso. Elämänkaarisijoittamista voidaan toteuttaa esimerkiksi säästämällä esimerkiksi 

verotuettuun eläkevakuutukseen tai yksittäisiin rahastoihin. Pyramidin huipulla on taso, 

rikastuminen. Keinoja rikastumiseen voi olla sijoittaminen riskisiin sijoituskohteisiin 

kuten esimerkiksi johdannaisiin tai yksinkertaisimmillaan joka lauantaisen 

lottokupongin jättäminen. Pyramidin korkein taso on merkitykseltään vähäisin taso. 

Tietysti pyramidin tasot ja niiden sisällöt voivat vaihdella suurestikin eri henkilöiden 

kesken.  
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Varallisuuden ylläpitäminen: 

talletukset, jne. 

Lisätulonlähteet: Osingot, 

Jvk:t, jne. 

Rikastuminen: 
Riskisijoittaminen, 

johdannaiset, jne. 

                      Kuvio 2 

                        Behavioristinen portfolioteoria 

Vaurastuminen: 
Osakesijoittaminen 

***** 

***** 

Elämänkaarisijoittaminen: 
eläkevakuutus, rahastot 
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3.3 Itsehillintä ja päätöksenteko 

 

Yleisesti mielletään, että sijoitusmarkkinoiden kaksi merkittävintä motivaattoria ovat 

pelko ja ahneus (Nofsinger 2011, s. 111). Nofsingerin mukaan nämä toimivat 

valitettavan usein motivaattoreina myös yksittäisen sijoittajan sijoituspäätöksien 

taustalla. Yleisesti voidaan kuitenkin olla sitä mieltä, että nämä motivaattorit yksistään 

ovat sijoittajan kannalta pahimmat mahdolliset. Thaler ja Shefrin (1981) kuvaavat 

itsehillinnän ongelmat sijoittajan kahden minäkuvan välisenä kanssakäymisenä.  

 

1. Toteuttajaminä haluaisi kuluttaa nyt, eikä siirtää kulutustaan myöhempään 

ajankohtaan. Tämän lisäksi hän pyrkii jatkuvasti lykkäämään epämieluisien tehtävien tai 

päätöksien tekemistä. 

 

2. Suunnittelijaminä sen sijaan olisi valmis vähentämään tämänhetkistä kulutusta ja 

säästämään tulevaa varten. Hän pyrkii saamaan epämiellyttävätkin tehtävät 

mahdollisimman pikaisesti pois päiväjärjestyksestä. 

 

Suurin osa sijoittajista ja normaalin arkielämän työssäkäyvistä käy jatkuvaa taistelua 

näiden edellä mainittujen minäkuvien välillä. Elämänkaarisijoittaminen mielletään 

yleensä haastavaksi, sillä se mielletään yleensä epämiellyttäväksi asiaksi ja se vaatii 

paljon itsehillintää. Myyjän suosittelema sijoitusvakuutus muuttuu ajan kuluessa 

pakolliseksi pahaksi ja pahimmassa tapauksessa säästäminen keskeytetään täysin.  

 

Tutkimuksissa on todettu, että psykologisesti on helpompaa säästää isommasta 

kertatulosta kuin normaalista kuukausittaisesta tulosta (Thaler 1994). Voidaan ottaa 

esimerkiksi tarkasteluun kaksi henkilöä, jotka molemmat tienaavat yhteensä 50.000 

euroa vuodessa. Ensimmäinen henkilö saa edellä mainitun summan 12-kuukauden 

kuukausittaisena palkkana ja toinen henkilö siten, että hän saa kuukausittaisena palkkana 

3.000 euroa (36.000€ / vuosi) sekä lisäksi 14.000 euroa vuosittaisena bonuksena. 

Tutkimukset osoittavat, että rahabonuksen saaja säästäisi todennäköisesti suuremman 

osan tuloistaan, koska normaalista kuukausiansiosta säästäminen vaatii enemmän 



22 

 

itsehillintää (Thaler & Shefrin 1981). Tutkittaessa sijoittajakäyttäytymistä eri maissa on 

käynyt ilmi, että maissa joissa normaalinen kuukausittaisen ansion lisäksi maksetaan 

vuosittainen bonuspalkkio, säästäminen on yleisempää. Esimerkiksi Suomessa 

merkittävä osa palkansaajista asettaa veroprosenttinsa korkeammalle kuin sen oikeasti 

kuuluisi olla. Tämä sen vuoksi, että veronpalautuksia otetaan mieluummin vastaan kuin 

maksettaisiin jäännösveroa. Samankaltainen ilmiö toteutuu Nofsingerin (2011, s.114) 

mukaan useissa muissakin läntisissä teollisuusmaissa.  
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4.  ERILAISIA SIJOITTAMISMUOTOJA 

 

Hyvin useat työssäkäyvät pohtivat keinoja kuinka siirtää sijoittaa turvallisesti ja siirtää 

varallisuutta järkevästi tulevaisuuteen. Ansiotyöstä saatava palkka on lähes 

poikkeuksetta suurempi kuin kertynyt eläke ja tähän eläkkeelle jäämisestä johtuvaan 

tulotason alentumiseen olisi hyvä varautua ennakoimalla. Säästämistä silmällä pitäen 

sijoittajalla on valittavanaan paljon erilaisia sijoituskohteita, joista he voivat helposti 

valita preferensseihinsä sopivimman säästömuodon. Useille työssäkäyville sijoittaminen 

on kuitenkin vierasta, ja erilaiset sijoituskohteet soveltuvat kullekin eri tavalla - riippuen 

sijoittajan henkilökohtaisista preferensseistä sekä hänen sijoitushorisontistaan. 

 

4.1 Tilisäästäminen 

 

Tilisäästäminen on erityisesti suomessa ehdottomasti suosituin säästömuoto 

suomalaisten keskuudessa ja tutkimusten mukaan (esim. säästäminen ja luotonkäyttö 

2012) yli 70 %:a suomalaisista säästää pankkitilille. Tilisäästäminen on hyvä vaihtoehto 

silloin, kun halutaan pitää vararahastoa äkillisiä ja yllättäviä menoja silmällä pitäen. 

Tilisäästäminen on hyvin likvidi säästömuoto, eli varat saa tarvittaessa hyvinkin nopeasti 

käyttöönsä. Pankkitalletukseksi voidaan valita esimerkiksi käyttö- tai sijoitustili tai 

määräaikainen talletustili. Tilisäästämisen tuotto on yleensä todella matala. Käyttötilille 

maksetaan pankista riippuen korkoa 0,1 – 0,5 %:n korkoa, joka on lisäksi lähdeveron 

alaista tuloa. 

 

Elämänkaarisijoittamisen näkökulmasta tilisäästäminen on turvallinen, joskin 

tuottamaton vaihtoehto. Tileille maksettava korko suhteessa inflaatioon on yleensä hyvin 

matala, joten itse asiassa säästöjen tulevaisuuden ostovoima pienenee. Tilastokeskuksen 

mukaan kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos % vuonna 2012 oli 2,8 %:a. 

Mikäli tilille säästämisestä maksetaan samanaikaisesti korkoa 0,1 – 0,5%:a, ei normaalia 

tilisäästämistä voida pitää missään tapauksessa kannattavana säästömuotona. 
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4.2 Osakesijoittaminen 

 

Osakesijoittaminen koetaan usein houkuttelevana vaihtoehtona, sillä onnistuessaan 

osakemarkkinoilta on mahdollista saada huomattavasti korkeampaa tuottoa kuin 

esimerkiksi tilisäästämisessä. Osakesijoitusten tuotto ja näin ollen myös riski ovat 

kuitenkin huomattavasti korkeampia kuin tilisäästämisessä. Osakesijoituksen tuotto 

muodostuu osakkeenomistajille maksetuista osingoista sekä mahdollisista osakkeiden 

arvonnousuista.  

 

Elämänkaarisijoittamisen näkökulmasta osakesijoittaminen on hyvä vaihtoehto. 

Sijoittajalla on tosin oltava varallisuutta, jotta hän voi rakentaa portfolionsa ja tämän 

lisäksi hänen on seurattava markkinoita aktiivisesti. Pitkän aikavälin osakesijoittaminen 

soveltuu Elämänkaarisijoittajalle hyvin, sillä mitä pidempään sijoittajalla on mahdollista 

pitää osakkeensa, sitä paremmat edellytykset arvonnousulle ja osinkotuotolle.  

 

4.3 Sijoitusrahastot ja sijoitusvakuutukset 

 

Sijoitusrahastojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. 

Sijoitusrahaston kautta sijoittaminen on tehty hyvin helpoksi, eikä sijoittajan tarvitse 

seurata markkinoita aktiivisesti. Pienellä säästösummalla sijoittajan on mahdollista saada 

sijoituspalveluyrityksen laadukasta varainhoitoa. Sijoitusrahasto on vaivaton 

sijoituskohde niille, jotka eivät itse ehdi tai halua seurata aktiivisesti sijoitusmarkkinoita. 

Sijoittajan on kuitenkin ennen sijoituspäätöksen tekemistä syytä tutustua huolellisesti eri 

rahastovaihtoehtoihin, sillä rahastojen tuotot ja riskit voivat erota merkittävästi 

toisistaan. Sijoitusrahastojen kulurakenteissa eri palveluntarjoajien välillä voi myös olla 

huomattavia eroja. Yleisesti ottaen rahastoja välittävät pankit, pankkiiriliikkeet sekä 

vakuutusyhtiöt. Yleensä palveluntarjoaja perii jokaisesta rahastoon tulevasta 

sijoituksesta kiinteän prosentuaalisen maksupalkkion sekä tämän lisäksi rahaston 

hallinnoinnista peritään erikseen hallinnointikulu. Sijoitusrahastoa hallinnoiva 

rahastoyhtiö kerää sijoittajien varoja ja sijoittaa ne rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. 
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Rahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt ja rahastoyhtiöllä on ainoastaan 

hallinnointioikeus rahastoon.  

 

Sijoitusrahaston merkittävimpinä etuina voidaan pitää suursijoittajan etuja (asiakas saa 

pienellä sijoituksella pankkiiriliikkeen varainhoitoa), tehokas riskin hajauttaminen sekä 

kohtalaisen hyvä likviditeetti. Elämänkaarisijoittajan näkökulmasta sijoitusrahastoja 

voidaan pitää hyvänä vaihtoehtona.  

 

Sijoitusvakuutuksessa eri sijoitusinstrumenttien ympärille rakennetaan niin kutsuttu 

vakuutuskuori. Tuolloin sijoitukset vakuutetaan kuolintapauksien varalta 

henkivakuutuksella. Tämä mahdollistaa sen, että sijoitusvakuutuksen verokohtelu on 

samankaltainen kuin missä tahansa henkivakuutuksessa (Helmikuu 2013). Tuolloin 

vakuutuksen sisällä tapahtuvista allokaatiomuutoksista ei tarvitse erikseen pidättää 

veroja mahdollisista myyntivoitoista tai muita kuluja. Tästä voi olla merkittävää etua -

varsinkin jos sijoittaja haluaa muuttaa sijoituksensa allokaatiota usein. 

Sijoitusvakuutukset sisältävät tämän lisäksi henkivakuutuksen kautta tulevat 

perintöverovapaat osiot, jotka menevät siten että lähiomaisille maksetaan 35.000€ 

perintöverovapaasti. Leskelle maksetaan 50 %:a perintöverottomasti tai vähintään 

35.000€. 

 

Aivan kuten normaalia sijoitusrahastoa, sijoitusvakuutusta voidaan pitää hyvänä 

vaihtoehtona elämänkaarisijoittamisen näkökulmasta. 
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4.4 Verotuettu eläkesäästäminen 

 

Epävarmuus tulevasta toimeentulosta on lisännyt kotitalouksien halua säästää sekä 

vanhuuden että pahan päivän varalle. Tehdyt eläketurvan leikkaukset yhdessä 

ikärakenteen muutoksen aiheuttaman paineen kanssa voivat synnyttää työssäkäyvien 

keskuudessa pelkoa mahdollisista uusista leikkauksista. Tarve säästää tulevaisuutta 

varten on merkittävästi vaikuttanut eläkesäästämisen suosion kasvuun. 

 

Verotuettu eläkesäästäminen on sijoitusmuoto, jossa vakuutuksenottaja maksaa 

säännöllisesti sopimuksessa sovitun summan vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö sijoittaa 

maksetut vakuutusmaksut sopimuksen mukaisesti eri sijoitusinstrumentteihin 

(yleisimmin osake- tai yhdistelmärahastot).  

 

Verotuettu eläkesäästäminen poikkeaa muista säästömuodoista siten, että 

vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia vakuutuksenottajan henkilökohtaisessa 

verotuksessa. Verovähennys tapahtuu ensisijaisesti vakuutuksenottajan pääomatuloista. 

Mikäli pääomatuloja ei ole, voidaan vähennys tehdä ansiotuloista alijäämähyvityksenä 

(www.veronmaksajat.fi). 

 

Verotuetut eläkevakuutukset luokitellaan yleensä perinteisiin eläkevakuutuksiin, 

sijoitussidonnaisiin eläkevakuutuksiin sekä PS-tileihin. Perinteisessä 

säästövakuutuksessa vakuutusyhtiö maksaa vakuutusyhtiön lupaamaa kiinteää korkoa 

(yleensä laskuperustekorko), sekä lisäksi vakuutusyhtiön tuloksen mukaan määräytyvää 

asiakashyvitystä. Sijoitussidonnaisessa säästössä tuotto perustuu vakuutuksenottajan 

valitsemien sijoituskohteiden (yleensä rahastot) arvonnousuun.  PS-sopimuksessa 

asiakas tekee sopimuksen pankin tai rahastoyhtiön kanssa kuukausittaisesta 

säästösummasta, jonka asiakas tallettaa kuukausittain PS-tilille. Palveluntarjoaja allokoi 

kertyneet varat asiakkaan toiveen mukaan eri sijoituskohteisiin, kuten esimerkiksi 

osakkeisiin tai rahasto-osuuksiin.  
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Verotuettu eläkesäästäminen sopii erinomaisesti elämänkaarisijoittamisen filosofiaan. 

Säästöt ovat sidottuja vakuutukseen, eikä niitä voida nostaa ennen eläkeikää muuten 

kuin tietyin ehdoissa mainituin edellytyksin. Verotuettu eläkesäästäminen oli suosionsa 

huipulla 2000 –luvun alussa, mutta toinen toistaan seurannut lakimuutos teki 

säästömuodosta kuitenkin vähemmän suositun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

5. SUOMALAINEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 

 

Suomessa palkansaajan tai yrittäjän eläketurva perustuu pääasiassa ansiotyön tai 

yritystoiminnan perusteella kertyneeseen työ- / yrittäjäeläkkeeseen sekä 

vähimmäisturvan tarjoavaan kansaneläkkeeseen. Kansaneläkkeen tarkoituksena on 

turvata vähimmäiseläke, mikäli työ- tai yrittäjäeläkettä ei syystä tai toisesta ole kertynyt, 

tai se on jäänyt pieneksi. Työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu. 

Työeläketurvan hoitaminen on jaettu n. 40 eläkelaitoksen kesken, joiden toimintaa 

valvovat ja koordinoivat Eläketurvakeskus, Finanssivalvonta sekä sosiaali- ja 

terveysministeriö. Kunta-alan eläketurvaa hoitaa Keva sekä kansaneläkejärjestelmää 

hallinnoi eduskunnan alainen kansaneläkelaitos. 

 

Eläkejärjestelmän tarkoituksena on turvata jokaiselle toimeentulo eläköitymisen, 

työkyvyttömyyden tai jonkin muun shokin aiheuttaman tulon alenemisen turvaksi.  

 

5.1 Työeläketurvan keskeiset periaatteet (www.tyoelake.fi) 

 

Ansaintaperiaatteen mukaisesti kaikki suomessa tehtävä ansiotyö on vakuutettava 

jossain eläkejärjestelmässä. Lähtökohtaisesti vakuuttamisen hoitaa työnantaja (TyEL-

vakuutus) tai yrittäjän tapauksessa yrittäjä itse (YEL-vakuutus). Tehty ansio- tai 

yrittäjätyö kartoittaa aina eläkettä. Mikäli työeläkettä ei ole tai sitä ei ole kertynyt 

asetettujen minimieläkkeiden vertaa, turvataan eläkeajan vähimmäistasoinen 

toimeentulo kansaneläkkeellä. Eläkkeen saamiseksi ei ole asetettu työuran pituudesta 

riippuvia karenssiehtoja. 

 

Etuusperusteisuus eli maksuperusteisuus viittaa siihen, että työeläkettä karttuu 

prosenttisäännön mukaan ansioista vuodessa. Ansiotyössä käyvältä työeläkettä kertyy 

työntekijän iän mukaan määräytyvän prosenttisäännön (1,5 % - 4,5 %) mukaisesti. 

Eläkekertymä alkaa 18-vuoden iästä. Yrittäjillä eläke sen sijaan määräytyy 

maksuperusteisesti. Yrittäjä arvioi itse vuosittaisen työtulonsa, jonka mukaan hänelle 
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määräytyy vuosittainen YEL-vakuutusmaksu. Yrittäjäneläke lasketaan suhteessa 

maksettuihin YEL-maksuihin. 

 

Koskemattomuusperiaatteen mukaisesti eläkettä karttuu työvuosien mukaisesti. Tuolloin 

työssäkäyvän eläkeoikeus säilyy työskentelyn päätyttyä tai työnantajan vaihduttua. 

Työeläkkeen koskemattomuus varmistetaan sillä, että kaikki tiedot työsuhteista ja 

yrittäjätoiminnasta kerätään eläketurvakeskuksen sekä työeläkelaitosten rekistereihin. 

 

Turvaavuusperiaate varmistaa sen, että eläkelaitokset toimivat yhteisvastuullisesti. 

Työnantajan mahdolliset laiminlyönnit eläkemaksuissa tai eläkelaitoksen mahdollinen 

konkurssi ei vie vakuutetun oikeutta eläketurvaan. Vakuutusmaksujen ja vastuuvelan 

laskemista koskevat perusteet on laadittava kiinnittäen huomiota erityisesti 

vakuutettujen etujen turvaamiseen eli sen varmistamiseen, että yhtiö kykenee 

selviytymään vastaisista eläkesuorituksistaan. Viimekädessä valtio turvaa vakuutettujen 

eläkkeet.  
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5.2 Eläkkeen karttuminen ja eläkeaikaan varautuminen 

 

Suomalaisessa eläkejärjestelmässä ansiotuloista peritään automaattisesti 

eläkevakuutusmaksuja, jotka kerryttävät aikanaan nostettavaa vanhuuseläkettä. 

Yrittäjillä eläketurvaa kartuttavat yrittäjän eläkevakuutukseen maksetut maksut. Vuoden 

2005 työeläkeuudistuksessa alettiin varautua tulevien suurten ikäluokkien 

eläköitymiseen. Merkittävimpinä muutoksina uudistuksessa olivat koko työhistorian 

ansioiden huomioiminen eläkkeissä, vanhuuseläkeiän muuttaminen joustavaksi 

ikävälillä 63-68, varhaiseläkkeiden ikärajojen nosto sekä elinajan pitenemisen 

vaikutuksen huomioon ottaminen eläkkeen määrässä (elinaikakerroin)  

 

Eläkejärjestelmä kannustaa ihmisiä pysymään pidempään työelämässä. 

Vanhuuseläkkeelle on mahdollista jäädä joustavasti ikävuosien 63-68 välissä. Eläke 

karttuu seuraavanlaisesti: 

 

 18 – 52 –vuotiaat:  1,5 % 

 53 – 62 –vuotiaat: 1,9 % 

 63 – 67 –vuotiaat: 4,5 %  
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6. ELÄKESÄÄSTÄMINEN HENKI-FENNIASSA 

 

6.1 Fennia-ryhmä (www.fennia.fi) 

 

Fennia-ryhmä on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Ryhmä tarjoaa 

yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille kaikkia niiden tarvitsemia vakuutuspalveluita.  

 

Ryhmään kuuluu neljä yhtiötä: vahinkovakuutusyhtiö Fennia, työeläkeyhtiö Eläke-

Fennia, henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. Yhdessä ryhmä 

tarjoaa asiakkailleen monipuolista asiantuntija-apua vakuutusasioiden suunnittelussa, 

riskienhallinnassa, säästämisessä, varainhoidossa sekä työhyvinvoinnin edistämisessä.  

 

Fennia–ryhmä syntyi vakuutusalan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä vuonna 1998. 

Ryhmän juuret ulottuvat kuitenkin yli 120 vuoden taakse vuoteen 1882. Silloin 

perustettiin ensimmäinen suomalainen vahinkovakuutusyhtiö, Palovakuutusosakeyhtiö 

Fennia. 

 

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on erikoistunut vapaaehtoisiin ja yksilöllisiin henki-, 

eläke- ja säästövakuutuksiin. Niiden avulla sekä yritykset, yrittäjät, yksityiset henkilöt 

että kotitaloudet voivat parantaa taloudellista tulevaisuuden turvaansa. 

 

Henki-Fennia on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuksia vapaaehtoiseen 

eläkesäästämiseen jo vuosia. Pääasiallisina vaihtoehtoina on joko perinteinen 

säästövakuutus tai verotuettu eläkevakuutus. Aineistossa on ainoastaan huomioitu 

eläkevakuutukseen sijoittavat asiakkaat.  

 

Fennia-ryhmällä ei ainakaan toistaiseksi ole omaa rahastoyhtiötä, joten asiakkaille 

tarjotaan mahdollisuus valita sijoituskohteensa yhteistyökumppaneiden tarjoamista 

rahastoista. Henki-Fennian yhteistyökumppaneita vuonna 2013 ovat mm. Evli, Alfred 

Berg ja Taaleritehdas. 
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6.2 Henki-Fennian rahastot ja tutkimuksessa käytettävät riskiluokat 

(www.fenniarahastomaailma.fi) 

 

Laskuperustekorkoon sidotussa osassa eläkevakuutussäästölle saatava tuotto on sidottu 

kiinteään laskuperustekorkoon sekä tämän lisäksi Henki-Fennian tuloksen perusteella 

vahvistettavaan lisäkorkoon eli asiakashyvitykseen (1,6%, 6.2.2013). Lisäkorot 

julkaistaan etukäteen neljännesvuosittain. Laskuperustekoron voidaan katsoa olevan 

asiakkaalle riskitön vaihtoehto ja tämän vuoksi se luokitellaan tutkimuksen aineistossa 

luokkaan yksi. 

 

Fennica A on rahastosalkku, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin. 

Osakkeiden osuus Fennica A:ssa voi vaihdella 20-50 %:n välillä markkinatilanteen sekä 

salkunhoitajan näkemyksen mukaan. Osakesijoitukset tehdään rahastoja käyttäen 

Suomen, Pohjoismaiden sekä muiden Euroopan maiden markkinoille. Korkosijoitusten 

osuus salkussa voi vaihdella 50-80 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään rahastoja 

käyttäen euroalueen raha- ja obligaatiomarkkinoille sekä valtioiden että yritysten 

liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin. Fennica A:n tavoitteena on rahastoraportin 

mukaan hyvä tuotto maltillisella arvonmuutosriskillä. Fennica A luokitellaan aineistossa 

luokkaan kaksi. 

 

Fennica B on rahastosalkku, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin. 

Osakkeiden osuus Fennica B:ssa voi vaihdella 55-85 %:n välillä markkinatilanteen sekä 

salkunhoitajan näkemyksen mukaan. Osakesijoitukset tehdään rahastoja käyttäen 

Suomen osakemarkkinoille sekä maailmanlaajuisesti hajauttaen. Korkosijoitusten osuus 

voi vaihdella 15-45 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään kuten Fennica A:ssa rahastoja 

käyttäen euroalueen raha- ja obligaatiomarkkinoille sekä valtioiden että yritysten 

liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin. Fennica B:n tavoitteena on hyvä tuotto 

kohtuullisella arvonmuutosriskillä. Fennica B luokitellaan aineistossa luokkaan kolme. 
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Fennica C on tuottohakuinen rahastosalkku, joka sijoittaa varansa aktiivisesti 

hoidettuihin osakerahastoihin. Sijoitukset tehdään rahastoja käyttäen Suomen 

osakemarkkinoille sekä maailmanlaajuisesti hajauttaen. Sijoituksia tehdään myös 

toimiala- tai teemarahastoihin, joissa kasvu- ja tuottonäkymät ovat keskimääräistä 

paremmat. Osakesijoitusten osuus voi vaihdella 80-100 %:n välillä. Korkosijoitusten 

osuus voi olla enintään 20 %. Korkosijoitukset tehdään rahastoja käyttäen euroalueen 

raha- ja obligaatiomarkkinoille sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin 

sijoituskohteisiin. Fennica C:n tavoitteena on merkittävä pitkän aikavälin arvonnousu. 

Fennica B luokitellaan aineistossa luokkaan neljä. 

 

Fennica D on kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittava rahastosalkku. 

Osakesijoitusten osuus voi vaihdella 80-100 %:n välillä. Korkosijoitusten osuus voi olla 

enintään 20 %. Korkosijoitukset tehdään rahastoja käyttäen euroalueen raha- ja 

obligaatiomarkkinoille sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin 

sijoituskohteisiin. Fennica D:n tavoitteena on merkittävä pitkän aikavälin arvonnousu. 

Fennica D sopii korkeaa riskiä sietävälle pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka on valmis 

hyväksymään välillä hyvinkin voimakkaita kurssiheilahteluja, joita kehittyviin maihin 

liittyvät riskit voivat aiheuttaa. Fennica D luokitellaan aineistossa luokkaan viisi. 

 

Kuviossa 3 on esitelty Henki-Fennian tarjoamat Fennica-rahastot sekä yksittäisen 

sijoitusrahastot yksinkertaisella riski-tuotto -kuviolla.  
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Kuvio 3 

Henki-Fennian tarjoamat Fennica-rahastosalkut sekä yksittäiset sijoitusrahastot 
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7. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten Henki-Fennian asiakkaiden eläkesäästö-

portfoliot ovat nykyään rakentuneet ja noudattavatko nykyiset allokaatiot sitä millaisia 

niiden pitäisi portfolioteorian (Markowitz 1952) sekä (Modiglianin ja Brumbergin 1954) 

esittämän elinkaarihypoteesien mukaan olla. Tutkimus tarkoituksena on kartoittaa 

olisiko Henki-Fennian järkevää ottaa valikoimiinsa ns. elämänkaarirahastot nykyisin 

tarjottavien rahastojen rinnalle. Elämänkaarirahastojen kysyntä on tutkimusten mukaan 

(Lewis & Okunev 2009) kasvattanut suosiotaan räjähdysmäisesti viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Yhtenä syynä pidetään niiden vaivattomuutta. Ei ainoastaan 

sijoittajan näkökulmasta, vaan myös salkunhoitajan näkökulmasta tarkastellen. 

 

Tutkimuksessa on kaksi pääkysymystä, jotka ovat seuraavat: 

 

1. Miten olemassa olevien asiakkaiden eläkesäästöt on allokoitu eri 

sijoituskohteisiin? 

H1: Tutkimuksessa oletetaan portfolioteorian mukaisesti (Markowitz, 1952), että 

nuoremmat asiakkaat ottaisivat portfolioissaan enemmän riskiä kuin vanhemmat 

asiakkaat. 

 

2. Olisiko Henki-Fennian järkevää ottaa valikoimiinsa ikäkausirahastot? 
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8. MENETELMÄT 

 

8.1 Aineisto 

 

Tutkimuksen aineistona käytetään Henki-Fennian asiakasdataa, joka on ajettu Henki-

Fennian järjestelmästä 15.10.2012.  

 

Aineistossa on yhteensä 1178 havaintoa ja se pitää sisällään Henki-Fennian 

eläkevakuutusasiakkaat ikävuosilta 20 - 65. Aineistossa on edustettuna sekä yksityis- 

että yritysasiakkaita. Yksityisasiakkailla aineistossa tarkoitetaan yksityishenkilön omiin 

nimiinsä ottamaa vapaaehtoista eläkevakuutusta. Tuolloin vakuutuksenottajana ja 

vakuutettuna ovat sama henkilö. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan yrityksen ottamaa 

vapaaehtoista eläkevakuutusta, jossa yritys on vakuutuksenottaja ja yksityishenkilö 

(työntekijä) on vakuutettuna. Tutkimuksessa yritysten ottamista vakuutuksista 

tarkastelussa ovat mukana ainoastaan yksilölliset vakuutukset. Kollektiivisesti otetut 

ryhmäeläkeratkaisut on rajattu aineiston ulkopuolelle. 

 

Aineistossa on yksityisasiakkaita 636 kpl (54 %) ja yritysasiakkaita 542 kpl (46 %).  
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8.2 muuttujat 

 

Aineistossa on listattu miten kukin asiakas on allokoinut sijoitusvarallisuutensa. 

Analyysin mahdollistamiseksi asiakkaiden allokaatiot on jaettu kuvitteellisiin 

numeerisiin riskiluokkiin (1-5) allokaation riskisyyden mukaan. 

 

Aineisto luokiteltiin seuraaviin luokkiin: 

 

1. Ei riskiä. Tähän luokkaan listattiin asiakkaat, jotka olivat allokoineet säästönsä 

Henki-Fennian laskuperustekorkoon. Laskuperustekorkoisessa vaihtoehdossa 

sijoitukselle maksetaan kiinteää laskuperustekorkoa sekä lisäksi maksettavia 

asiakashyvityksiä, jotka määritellään etukäteen neljä kertaa vuodessa Henki-Fennian 

taloudellisen tilanteen ja muiden muuttuvien tekijöiden mukaan. Henki-Fennia on 

vakavarainen yhtiö, joten laskuperustekorkoa voidaan pitää pankkitalletukseen 

verrattavissa olevaan, riskittömään säästömuotoon. Ei riskiä -luokalle annettiin 

aineistossa numeerinen arvo 1. 

 

2. Vähän riskiä. Tähän luokkaan listattiin asiakkaat, jotka olivat allokoineet säästönsä 

Fennica A -rahastoon tai vaihtoehtoisesti rahamarkkina- tai korkorahastoihin. Fennica 

A:n osakepaino on verrattain pieni suhteessa muihin rahamarkkinainstrumentteihin ja 

tämän vuoksi se voidaan luokitella vähäriskiseksi vaihtoehdoksi. Vähän riskiä -luokalle 

annettiin aineistossa numeerinen arvo 2. 

 

3. Kohtuullisesti riskiä. Tähän luokkaan listattiin asiakkaat, jotka olivat allokoineet 

säästönsä Fennica B -rahastoon tai yksittäisiin yhdistelmärahastoihin. Fennica B:ssä ja 

yhdistelmärahastoissa osakepaino on myös verrattain pieni suhteessa muihin 

rahamarkkinainstrumentteihin, joten ne voidaan luokitella kohtuullisesti riskiä 

sisältäviksi sijoituskohteiksi. Kohtuullisesti riskiä -luokalle annettiin aineistossa 

numeerinen arvo 3. 
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4. Paljon riskiä. Tähän luokkaan listattiin asiakkaat, jotka olivat allokoineet säästönsä 

Fennica C -rahastoon tai yksittäisiin osakerahastoihin maailmanlaajuisesti. 

Osakerahastojen voidaan yleisesti ottaen katsoa sisältävän huomattavasti enemmän 

riskiä kuin yhdistelmärahastot tai korkorahastot. Paljon riskiä -luokalle annettiin 

aineistossa numeerinen arvo 4. 

 

5. Merkittävästi riskiä. Tähän luokkaan listattiin asiakkaat, jotka olivat allokoineet 

säästönsä Fennica D -rahastoon, kehittyvien markkinoiden rahastoihin tai Venäjälle / 

Aasiaan. Edellä mainittujen rahastojen arvonmuutokset voivat olla hyvinkin suuria. 

Tästä syystä merkittävästi riskiä -luokalle annettiin aineistossa numeerinen arvo 5. 

 

 Asiakkaan ikä 

 

Asiakkaan ikä on esitetty aineistossa juoksevana numerointina siten, että nuorimmaksi 

ikäluokaksi on määritelty 20 -vuotiaat asiakkaat sekä vanhimmaksi ikäluokaksi on 

määritelty 65 -vuotiaat asiakkaat. Aineiston pohjalta tehdyn analyysin myötä 

asiakkaiden keskimääräiseksi iäksi saatiin 45.3 vuotta, keskihajonnan ollessa 10.7. 

 

Asiakkaiden iät luokiteltiin viiteen keinotekoiseen ikäluokkaan seuraavan jaottelun 

mukaisesti: 

 

1. ikäluokka: 20-29 -vuotiaat asiakkaat 

2. ikäluokka: 30-39 -vuotiaat asiakkaat 

3. ikäluokka: 40-49 -vuotiaat asiakkaat 

4. ikäluokka: 50-59 -vuotiaat asiakkaat 

5. ikäluokka: 60-65 -vuotiaat asiakkaat 
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Ikäluokkien jakauma aineistossa esitetään Taulukossa 2. Taulukosta on nähtävissä, että 

vanhemmat ikäluokat ovat selvästi enemmän edustettuina kuin nuoremmat ikäluokat.  

 

Tämä havainto tukee aikaisempien tutkimuksien (Deaton 2005) tuloksia siitä, että 

eläkesäästäminen aloitetaan kaikesta huolimatta verrattain vanhana. 

 

Taulukko 2  

Tutkittavien ikä 

Ikäluokka N % 

20-29 104 8,8 

30-39 255 21,6 

40-49 371 31,5 

50-59 334 28,4 

60-65 114 9,7 
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8.3 Tilastolliset analyysit 

 

Iän ja riskisijoitusten yhteyttä tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysilla sekä 

yksisuuntaisella anova-analyysilla. 

 

Lineaarinen regressioanalyysi tarkastelee muuttujien välistä lineaarista yhteyttä. 

Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuutta, mutta ei luo mitään 

mallia yhteyden laadusta. Jos halutaan ennustaa muuttujan y arvojen vaihtelua muuttujan 

x arvoilla, luodaan regressioanalyysilla matemaattinen esitys kuvaamaan x- ja y-

muuttujien välistä yhteyttä (Nummenmaa, 2004). Tässä tutkimuksessa pyritään siis 

selittämään riskiluokitus-muuttujan (y) arvoja asiakkaan iällä (x). Yksinkertaisin 

regressiomalli on suora muotoa y = a + bx, jossa y on ennustettava muuttuja, a on 

vakiotermi (kohta, jossa regressiosuora leikkaa y-akselin), b on regressiosuoran 

kulmakerroin ja x on x-muuttujan arvo.  

 

Yksisuuntaisella Anova-analyysilla eli varianssianalyysilla voidaan tarkastella 

keskiarvojen jakaumia ja niiden tilastollisia eroja useamman kuin kahden ryhmän välillä. 

Varianssilla (var) tarkoitetaan arvojen keskimääräistä vaihtelua keskiarvon ympärillä 

(Nummenmaa, 2004). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin keskimääräinen 

riskiluokitus poikkeaa eri ikäryhmissä. Regressioanalyysilla voidaan siis tarkastella, 

missä määrin riskiluokitus laskee lineaarisesti iän kasvaessa. Anova-analyysilla voidaan 

kuitenkin lisäksi havaita ikäryhmien mukaisia eroja, jotka eivät näy lineaarisessa 

tarkastelussa. Anova-analyysissa verrataan ryhmien välisen varianssin ja ryhmien 

sisäisen varianssin suhdetta koko populaation varianssiin (Nummenmaa, 2004).  Jos 

ryhmien välinen varianssi, esimerkiksi tässä tutkimuksessa riskiluokituksessa, on 

huomattavasti suurempaa kuin ryhmien sisäinen varianssi, jokin riippumaton muuttuja, 

kuten esimerkiksi ikä, on todennäköisesti aiheuttanut vaihtelua mittaustulokseen. 

 

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 15.0 tilasto-ohjelmalla.  
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9. TULOKSET 

 

Riskisijoitusluokituksen alustava tarkastelu osoitti että tutkittavien riskisijoitusten 

keskiarvo oli koko aineistossa 3.68, keskihajonnan ollessa 1.19 (1= ei riskiä, 5 = suuri 

riski).  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli testata portfolioteoriaan perustuvaa hypoteesia, jonka 

mukaan nuoret ottavat sijoituksissaan enemmän riskejä kuin vanhemmat, joiden 

sijoitushorisontti on lyhyempi (Markowitz, 1952). Riskin pienenemisen ja iän kasvun 

lineaarista yhteyttä tarkasteltiin ensin lineaarisella regressioanalyysilla, jossa 

riskiluokitusta (y) pyrittiin selittämään tutkittavan iällä (x).  

 

Tulokset osoittivat, että ikä ei selittänyt sijoituksen riskiluokitusta tilastollisesti 

merkitsevästi (β = .02, p =.431).  Regressiosuora on mallinnettuna Kuviossa 4. 
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 Kuvio 4 

 Henki-Fennian asiakkaiden iän ja sijoitusten riskisyyden välinen regressiosuora 

 

Seuraavaksi iän ja riskiluokituksen suhdetta tarkasteltiin luokitellulla ikä-muuttujalla, 

jotta olisi mahdollista nähdä oliko ikäryhmien välillä ylipäänsä jonkinlaisia merkitseviä 

eroja, jotka eivät tule esiin lineaaristen yhteyksien tarkastelussa. Tätä tarkastelua varten 

tehtiin yksisuuntainen Anova-analyysi, jossa tutkittiin riskiluokitusten keskiarvojen 

jakaumien eroja eri ikäluokkien välillä. Post hoc –analyysissa tarkasteltiin ryhmien 

välisiä eroja, ja tässä käytettiin apuna Bonferroni-korjausta. Bonferroni-korjausten idea 

on kasvattaa alkuperäisiä merkitsevyystasoja siten, että jos kaikki korjatut 

merkitsevyystasot jäävät alle halutun kriittisen rajan, mikään niistä ei johdu pelkästä 

sattumasta. Bonferroni-korjaus tehdään siten, että jokainen kontrastivertailussa havaittu 

merkitsevyystaso kerrotaan tehtyjen vertailujen lukumäärällä (Nummenmaa, 2004). 

 

 

Sijoitusten 

riskisyys 

Ikä 
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Taulukossa 3 on nähtävissä riskiluokitusten keskiarvot ja keskihajonnat eri ikäryhmissä. 

Taulukosta käy ilmi, että riskiluokitusten keskiarvo on korkein 40–49-vuotiaiden 

keskuudessa ja matalin nuorimman ikäluokan 20–29-vuotta keskuudessa. 

 

Taulukko 3 

Riskiluokitusten keskiarvot ja keskihajonnat eri ikäryhmissä. 

 

Ikäluokka 

 

N 

Riskiluokituksen  

  ka (1-5) 

 

SD 

20-29 104    3,30 1,36 

30-39 255    3,70 1,15 

40-49 371    3,82 1,11 

50-59 334    3,73 1,17 

60-65 114    3,35 1,30 
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ANOVA-analyysi osoitti, että ikäryhmien keskiarvot poikkesivat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan (F (4) = 6.37, p <.001). Se, minkä ryhmien keskiarvot 

poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (post hoc -analyysi) on nähtävissä 

taulukossa 4. 

 

Taulukko 4 

Riskiluokitusten keskiarvojen erot ikäryhmien välillä ja erojen tilastolliset 

merkitsevyydet  

 

Vertailu- 

ikäluokka 

 

 

Ikäluokat 

Keskiarvojen 

keskimääräinen  

erotus 

 

p-arvo (sig) 

20-29 30-39 -.40 .033 

 40-49 -.52 .001 

 50-59 -.43 .012 

 60-65 -.05 1.00 

30-39 40-49 -.12 1.00 

 50-59 -.03 1.00 

 60-65 .35 .083 

40-49 50-59 .09 1.00 

 60-65 .47 .002 

50-59 60-65 .38 .03 

Huom! Analyyseissa on käytetty Bonferroni-korjausta. 

 

Tulokset osoittivat, että nuorimmassa ikäluokassa (20–29-vuotta) riskisijoitusten 

keskiarvo on tilastollisesti merkitsevästi matalampi kuin kaikissa muissa, paitsi 

vanhimmassa ikäluokassa (60–65) Tämä tulos sotii portfolioteorian perushypoteesia 

(Markowitz, 1952) vastaan. Hypoteesin mukaan nuorimpien sijoittajien tulisi ottaa 

portfolioissaan suhteessa eniten riskiä. Lisäksi tulokset osoittivat, että 40–49-vuotiaiden 

ja 50–59-vuotiaiden keskimääräinen sijoitusten riski on tilastollisesti merkitsevästi 

korkeampi kuin 60–65-vuotiaiden ottama riski. Tämä tulos tukee portfolioteorian 

hypoteesia, sillä tuloksen mukaan sijoitusten riskialttius pienenee eläkeiän lähestyessä.  
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Kaiken kaikkiaan tulosten mukaan näyttää siltä, että sijoitusten riski on huipussaan 40–

49-vuotiailla, ja sitä nuoremmilla ja vanhemmilla riski on matalampi. Riskisijoitusten 

jakaumaa voidaan kuvata alla olevalla Kuviolla 5. 

 

 

 

 

 
 

 

   Kuvio 5  

 

   Riskiluokitusten keskiarvojakauma ikäryhmittäin 

 

 

 

 

 

20-29              30-39                 40-49                  50-59                 60-65 

 

Ikäluokat 

Sijoitusten 

riskisyys 
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10. YHTEENVETO 

 

Työn tarkoituksena oli esitellä elämänkaarisijoittamista yhtenä merkittävistä 

sijoitusstrategioista muiden sijoitusstrategioiden joukossa. Useat 

elämänkaarisijoittamista käsittelevät tutkimukset ovat osoittaneet, että 

elämänkaarisijoittaminen on kannattava sijoitusmuoto. Sijoittajan on järkevää siirtää 

varallisuutta tulonhankkimisvuosilta eläkevuosille, koska eläkeaikana hänen tulotasonsa 

tulee väistämättä laskemaan.  

 

Aihetta on tutkittu paljolti viimeisinä vuosikymmeninä. Työn perusteoriana käytettiin 

Modiglianin ja Brumbergin tutkimusta 1950 -luvulta. Alkuperäisen teorian on kuitenkin 

ajan saatossa todettu olevan vajavainen ja se jättää huomiotta esimerkiksi sijoittajan 

sosioekonomiset taustatekijät sekä mahdollisen sosiaaliturvan. Mainitut muuttujat ovat 

kuitenkin kokonaiskuvan ymmärtämisen kannalta hyvin merkityksellisiä muuttujia. 

Alkuperäisen teorian puutteiden vuoksi työssäni esiteltiin myös muita merkittäviä 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia.  

 

Perinteisen taloustieteellisen lähestymistavan lisäksi työssäni käsiteltiin myös joitain 

psykologisia tekijöitä, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa sijoittajan käyttäytymiseen ja 

perinteiseen elämänkaarisijoittamisen filosofiaan. Perinteisessä taloustieteessä yleisesti 

oletetaan, että sijoittajat käyttäytyvät rationaalisesti jokaisessa tilanteessa. Useiden 

tutkimuksien mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan sijoittajat tekevät joskus hyvinkin 

epärationaalisia päätöksiä. Perinteinen taloustieteellinen lähestymistapa on siis 

vajavainen pyrittäessä tarkastelemaan elämänkaarisijoittamista kokonaisuutena. 

Esimerkiksi sijoittajan mieliala, psykologiset taipumukset sekä itsehillinnän ongelmat 

jäävät perinteisessä taloustieteessä täysin huomiotta.  

 

Työssä esiteltiin lisäksi yleisimpiä sijoittamismuotoja elämänkaarisijoittamista silmällä 

pitäen. Tilastojen mukaan valtaosa (n. 70 %:a) suomalaisista palkansaajista säästää 

ainakin osan ansioistaan pankkitilille. Pankkitilin tuotto ei kuitenkaan yleensä riitä edes 

kattamaan vuosittaista kuluttajahintojen muutosta eli inflaatiota. Tänään tilille säästetty 
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euro ei siis ole ostovoimaltaan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä samalla 

tasolla. Perinteisen pankkisäästämisen lisäksi erityisesti suomen markkinoilla suosiotaan 

ovat lisänneet erilaiset rahastot ja sijoitusvakuutukset. Suora osakesijoittaminen koetaan 

kuitenkin yleensä, ei sijoitusmarkkinoihin tutustuneen sijoittajan silmissä vaikeasti 

hallittavana ja aktiivista seurantaa vaativana sijoitusmuotona. Rahastosäästämistä 

markkinoidaan ja myydään sijoittajalle vaivattomana ja tuottavana sijoitusmuotona. 

Rahastoja välittävien palveluntarjoajien perimät kulut ovat kuitenkin viimeaikoina 

saaneet osakseen paljon negatiivista huomiota ja tämän vuoksi sääntelyä ja valvontaa on 

pyritty lisäämään.   

 

Tämän lisäksi työssäni esiteltiin tiivistetysti suomalaisen eläkejärjestelmän sisältö sekä 

työeläketurvan keskeisimmät periaatteet. Suomalaisen palkansaajan eläketurva on 

kansainvälisessä vertailussa hyvällä tasolla. Eläketurvan kerryttäminen on tarkkaan 

säännösteltyä ja valvottua. Suomalainen työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu. 

Työeläketurvan hoitaminen on jaettu n. 40 eläkelaitoksen kesken, joiden toimintaa 

valvovat ja koordinoivat Eläketurvakeskus, Finanssivalvonta sekä sosiaali- ja 

terveysministeriö. Kunta-alan eläketurvaa hoitaa Keva, sekä kansaneläkejärjestelmää 

hallinnoi eduskunnan alainen kansaneläkelaitos. Tarkalla säännöstelyllä ja valvonnalla 

pyritään varmistamaan jokaiselle palkansaajalle minimieläketurva. Näin ei ole 

kuitenkaan jokaisessa läntisessä teollisuusvaltiossa, esimerkiksi USA:ssa järjestelmä on 

huomattavasti haavoittuvaisempi erilaisille ulkoisille talouden shokeille. 

 

Tutkimuksen aineistona käytettiin Henki-Fennian asiakasdataa, joka ajettiin Henki-

Fennian järjestelmästä 15.10.2012. Aineistossa oli yhteensä 1178 havaintoa ja se piti 

sisällään Henki-Fennian eläkevakuutusasiakkaat ikävuosilta 20–65. Tutkimuksessa 

yritysten ottamista vakuutuksista olivat mukana ainoastaan yksilölliset vakuutukset. 

Kollektiivisesti otetut ryhmäeläkeratkaisut rajattiin aineiston ulkopuolelle.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella millaisiin sijoituskohteisiin Henki-Fennian 

olemassa olevat eläkevakuutusasiakkaat ovat säästönsä allokoineet. Hypoteesina oli, että 

Henki-Fennian eläkevakuutusasiakkaiden portfoliot noudattavat portfolioteorian 
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perusfilosofiaa (Markowitz, 1952). Työn tarkoituksena oli tutkia aineiston ja analyysien 

avulla miten Henki-Fennian eläkevakuutusasiakaskannan portfoliot ovat eri ikäluokittain 

rakentuneet, miten niitä voitaisiin jatkossa hoitaa tehokkaammin.  

 

Portfolioteorian mukaan (Markowitz 1952) nuoren sijoittajan on mahdollista ottaa 

sijoituksissaan merkittävästi enemmän riskiä kuin vanhemman sijoittajan johtuen 

sijoitushorisontin pituudesta. Yleisesti käytössä olevan 100 – ikä -jakauman on todettu 

olevan hyvä nyrkkisääntö puhuttaessa sijoitusportfolion rakenteesta. Tämän säännön 

mukaisesti Henki-Fennian 25-vuotiaan eläkevakuutusasiakkaan portfolion tulisi 

rakentua siten, että 75 %:a sijoituksista olisi merkittävästi riskiä sisältävässä luokassa 5.  

 

Portfolioteorian mukaisesti oletettiin, että Henki-Fennian eläkevakuutusasiakkaiden 

keskuudessa nuoret sijoittajat ottaisivat enemmän riskiä sijoituksissaan kuin vanhemmat 

sijoittajat. Riskinoton oletettiin laskevan lineaarisesti sijoittajan iän kasvaessa. 

Lineaarisella regressioanalyysilla tehty tarkastelu kuitenkin osoitti, että riskinotto ei 

laskenut lineaarisesti iän kasvaessa. Kun sijoittajien riskinottoa tarkasteltiin ANOVA-

analyysilla ikäryhmittäin, huomattiin, että nuorimmat, eli 20–30-vuotiaat ottavat 

portfoliossaan kaikista ikäluokista vähiten riskiä (keskiarvo 3,30). Salkussaan 

merkittävimmin riskiä ottava luokka sen sijaan oli ikäluokka 40–49-vuotiaat (keskiarvo 

3,82). Riskinottohalu kuitenkin laskee selvästi eläkeiän lähestyessä, sillä vanhin 

ikäluokka oli aineistossa riskinottohalultaan maltillisempi (keskiarvo 3,35). Näiden 

ikäluokkien välillä ilmenevä ero riskiottohalussa siis kuitenkin puoltaa portfolioteoriaa. 

Kaiken kaikkiaan tulosten mukaan näyttää siltä, että sijoitusten riski on huipussaan 40–

49-vuotiailla ja matalin nuorimmilla ja vanhimmilla ikäluokilla.   

 

Mahdollisia vaikuttimia nuorimman ikäluokan riskinkarttamiseen voivat olla 

esimerkiksi säästössä olevan varallisuuden vähyys tai yleinen varovaisuus ja 

kokemattomuus sijoitusmarkkinoilta. Varallisuuden vähäisyys saattaa saada nuoret 

painottamaan enemmän Shefrin ja Statmanin (2000) behavioristiseen taloustieteeseen 

perustuvan pyramidin mukaan varallisuuden ylläpitämistä, jolloin pyritään pitämään 

kiinni siitä vähästä, joka on saavutettu ja kaihdetaan riskinottoa. On myös mahdollista, 
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että nuorten kuluttamista kuvaa Thaler ja Shefrin (1981) kuvaama ”toteuttaja-minä”, 

jonka itsehillintä ei riitä rahan säästämiseen, vaan kaikki liikenevä raha halutaan käyttää 

välittömään tarpeen tyydytykseen. Henki-Fennian tulisikin kannustaa nuoria 

asiakkaitaan ottamaan portfolioissaan enemmän riskiä ja perustella tätä strategiaa 

pitkällä sijoitushorisontilla. Riskinottoon kannustamisessa on kuitenkin omat haasteensa, 

sillä se voidaan helposti mieltää sijoitusneuvonnaksi, ja tuolloin finanssivalvonta voisi 

kiinnittää asiaan ei- toivottua huomiota.  

 

Kaiken kaikkiaan asiakaskannalle tehdyn analyysin valossa elämänkaarirahastojen 

käyttöönotolle olisi Henki-Fenniassa tarvetta, sillä erityisesti nuorilla ikäryhmillä 

riskinotto ei portfolioteorian valossa ole sillä tasolla, jolla sen kannattaisi olla. Valmiit 

elämänkaarirahastot ovat helppo tapa sijoittaa varallisuutta järkevästi. Joillain 

suomalaisilla vakuutusyhtiöillä onkin jo jonkin aikaa ollut tarjonnassaan 

elämänkaarirahastoja. Tehtyjen tutkimusten mukaan ainakin USA:n markkinoilla niiden 

kysynnän kasvu on ollut merkittävää (Lewis & Okunev 2009). 

 

10.1 Tutkimuksen rajoitukset 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin elämänkaaren mukaista sijoittamista Henki-Fennian 

eläkevakuutusasiakkaiden keskuudessa. Tutkimuksessa ei ollut käytössä tietoa 

asiakkaiden mahdollisista muista sijoituskohteista Henki-Fennian ulkopuolella, mitä 

voidaan pitää yhtenä tutkimuksen rajoituksista.  

 

Tilastojen mukaan n. 70 %:a suomalaisista palkansaajista säästää pankkitileille. Tämän 

lisäksi sijoittajalla voi olla jotain muutakin varallisuutta, kuten esimerkiksi 

sijoitusasunto tai itsenäisesti tapahtuvaa osakesijoittamista.  Keskeisenä rajoituksena 

voidaan osaltaan pitää myös sitä, että aineistossa oli käytössä taustamuuttujista 

ainoastaan asiakkaan ikä. Ikä on tietysti keskeinen tekijä elämänkaarisijoittamisen 

perusfilosofiassa mutta luotettavuuden lisäämiseksi tarkastelussa olisi hyvä olla mukana 

muitakin muuttujia. Esimerkiksi sijoittajan sosioekonominen asema (tulotaso, 

koulutustausta) olisi hyvä olla tarkastelussa mukana. Näiden lisäksi myös muut 
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demografiset tekijät, kuten esimerkiksi sijoittajan sukupuoli, sekä tietysti sijoittajan muu 

sosiaaliturva olisivat tekijöitä, joita kattavan tutkimuksen kannalta olisi syytä ottaa 

huomioon. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että naiset mielletään yleensä 

varovaisemmiksi sijoittajiksi kuin miehet.   

 

Eräänä keskeisenä rajoituksena voidaan pitää myös sitä, että aineisto ei edusta kaikkia 

eläkeaikaansa silmällä pitäen sijoittavia henkilöitä. Aineistoa ei voida siis sellaisenaan 

käyttää kovinkaan kattavaan tutkimukseen. Aineiston ulkopuolelle jäävät mm. asiakkaat, 

jotka ovat hoitaneet sijoituksensa muihin sijoitusinstrumentteihin. Tutkimuksessa 

otetaan lisäksi tarkasteluun ainoastaan Henki-Fennian asiakkaita. Henki-Fennian 

markkinaosuus on kuitenkin koko markkinaan verrattuna melkoisen pieni. Edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi aineiston perusteella ei voida ottaa kantaa siihen, millaisia 

muita sijoituskohteita kullakin sijoittajalla on käytössään. Kokonaisportfolio voi olla 

hajautettuna useisiin eri sijoituskohteisiin, kuten esimerkiksi sijoitusasuntoihin jne. 

 

10.2 Jatkotutkimusideoita 

 

Tutkimus olisi mielenkiintoista suorittaa koko markkinaa koskevalla 

poikkileikkausaineistolla. Ongelmana on tosin se, että kokonaisasiakaskunta on 

jakautunut epätasaisesti eri palveluntarjoajien välisesti. Haasteena voitaisiin siis pitää 

luotettavan aineiston keräämistä eri yhtiöiden välillä.  

 

Finanssialan keskusliitto tekee vuosittain laadukkaita tutkimuksia kotitalouksien 

säästämisestä ja luotonkäytöstä. Kenties riippumattomalla kattojärjestöllä olisi 

helpompaa kerätä aineistoa eri palveluntarjoajilta.  

 

Jatkotutkimuksissa olisi hyvä ottaa myös tarkasteluun muitakin muuttujia kuin 

sijoittajan ikä, sukupuoli, koulutustausta sekä tieto mihin sijoitusinstrumentteihin 

aineiston ajopäivänä  
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10.3 Lopuksi 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset osoittivat, että elämänkaarisijoittamisen filosofia 

toteutui vanhemmissa ikäryhmissä eli keski-ikäiset ottivat selvästi enemmän riskiä 

eläkeikää lähestyviin verrattuna. Kaikkein nuorimmassa ikäryhmässä riskinotto oli 

kuitenkin oletusten vastaisesti vähäisintä. Tähän tulokseen vaikuttavat todennäköisesti 

monet syyt, kuten vanhempien sijoittajien suurempi varallisuus ja sijoitusmaailman 

parempi tuntemus. Tutkimuksen valossa voidaankin todeta, että Henki-Fennian olisi 

hyvä ottaa käyttöön elämänkaarirahastot ja suunnata niitä erityisesti nuorille sijoittajille, 

joilla ei välttämättä ole vielä riittävää tietotaitoa kannattavasta sijoittamisesta. 
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