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1 JOHDANTO 

ETF- ja indeksirahasto muistuttavat sijoitusinstrumentteina hyvin paljon toisiaan. 

Molemmat ovat indeksiin sijoittavia instrumentteja ja hyötyvät siten hajautuksen 

tuomista eduista. Vaikka päällisin puolin ETF- ja indeksirahasto muistuttavat hyvin 

paljon toisiaan, löytyy niiden ominaisuuksista silti eroavaisuuksia. Nämä 

ominaisuuserot ovat tärkeässä roolissa tehtäessä valintaa sijoituskohteiden välillä. 

Indeksirahastoa voidaan pitää hyvin perinteisenä sijoituskohteena, sillä se on ollut 

käytössä jo vuosikymmenien ajan. ETF-rahasto on sen sijaan nuorempi innovaatio, 

sillä se tuotiin markkinoille vasta vuonna 1993 (Gastineau, 2002). Lyhyemmästä 

historiastaan huolimatta ETF-rahastosta on kasvanut merkittävä sijoitusinstrumentti 

indeksirahaston rinnalle. Sen maine verotusystävällisenä ja edullisena sijoituskohteena 

on osaltaan vaikuttanut ETF-rahaston suosioon.  

Tämän tutkielman aihe on ETF- ja indeksirahastot sijoituskohteina. Tavoitteena on 

luoda kattava kokonaiskuva siitä, mitä nämä kaksi sijoitusinstrumenttia ovat, miten ne 

toimivat ja mitkä tekijät erottavat niiden soveltuvuuden sijoituskohteiksi. Tutkielman 

varsinainen tutkimuskysymys on: miten ETF- ja indeksirahastojen ominaisuudet 

vaikuttavat niiden valintaan sijoituskohteina. Tutkielman tarkoituksena on koota 

yhteen aikaisempien tieteellisten tutkimuksien näkemyksiä ja empiiristä tietoa, sekä 

tehdä näistä johtopäätöksiä tutkimuskysymykseen liittyen. Tutkimuskysymyksen 

käsittely on tässä tutkielmassa rajattu käsittelemään passiivisia ETF-rahastoja yleisellä 

tasolla, sekä keskittymään erityisesti saman kohdeindeksin omaaviin ETF-ja 

indeksirahastoihin. Näiden rajausten vuoksi yksityiskohtaisemman tarkastelun 

ulkopuolelle jäävät ETF-rahastoista myöhemmin kehittyneet uudet ETF-tuotteet ja 

rakenteellisten sisältöerojen tuomat vaikutukset. 

ETF- ja indeksirahastojen määräytyminen tutkielman kohteeksi perustuu vahvasti 

sijoitusinstrumenttien keskinäiseen verrannollisuuteen ja ETF-rahastojen 

kasvaneeseen suosioon. ETF-rahasto (Exchange Traded Fund) ja indeksirahasto ovat 

indeksiin sijoittavia instrumentteja, jotka voidaan nähdä perusajatukseltaan hyvin 

samankaltaisina sijoituskohteina. Tarkemmin vertailtaessa voidaan sen sijaan 
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huomata, että sijoitusinstrumenttien ominaisuuserot vaikuttavat niiden 

suoriutumiseen. 

Tutkielma etenee ETF-ja indeksirahastojen pohjana toimivien teorioiden käsittelyn 

kautta itse sijoitusinstrumentteihin ja lopulta niiden ominaisuuksien 

yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Tutkielman johdannon jälkeen alkavassa toisessa 

luvussa käsitellään indeksiin sijoittamisen perustana vahvasti toimivia teorioita. Näitä 

ovat Markowitzin (1952) portfolioteoria ja Faman (1970) tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesi. Portfolioteorian mukaan hajauttaminen vähentää sijoitukseen liittyvää 

riskiä ja tehokkaiden markkinoiden hypoteesi edustaa markkinoiden ihannetilaa, missä 

kaikki saatavilla oleva informaatio heijastuu osakkeiden hintoihin. Lisäksi luvussa 

tuodaan esille kohdeindeksin täydellisestä replikoinnista aiheutuva seurantavirhe, joka 

haastaa indeksisijoittamisen tehokkuuden. 

Tutkielman seuraavassa pääluvussa perehdytään tarkastelun alla oleviin 

sijoituskohteisiin yksityiskohtaisemmin. Luvussa tarkastellaan aluksi 

indeksirahastojen historiaa ja kaupankäyntiin olennaisesti liittyviä ominaisuuksia. 

Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin sitä, mikä ETF-rahasto on ja millainen historia 

sen taustalta löytyy. ETF-rahasto tunnetaan myös nimellä indeksiosuusrahasto, mutta 

tässä tutkielmassa tullaan selkeyden vuoksi käyttämään aikaisemmin mainittua termiä. 

Ominaisuuksien ja historian lisäksi luvussa käsitellään myös ETF-rahastojen 

kaupankäynnin taustalla olevat prosessit luoda ja lunastaa. Nämä taustaprosessit 

voidaan nähdä merkittävinä tekijöinä erityisesti ETF-rahastojen alhaisiin 

kustannuksiin ja verotusystävällisyyteen. 

Neljäs pääluku perustuu tutkimuskysymyksen käsittelyyn, eli siihen miten ETF- ja 

indeksirahastojen ominaisuudet vaikuttavat niiden valintaan sijoituskohteiksi. Luku 

jakautuu seurantavirheellisiin vaikutuksiin, seurantavirheettömiin ja 

kaupankäynnillisiin eroavaisuuksiin, sekä strategisiin ominaisuuksiin. Kohdeindeksin 

replikoimiseen liittyvä seurantavirhe vaihtelee hieman sijoitusinstrumenttien välillä, 

mutta kummankin sijoituskohteen lopullinen seurantavirheen vaikutus 

suoriutumiseeen voidaan nähdä olemattomana. Eroja sijoitusinstrumenttien välille 

syntyy sen sijaan kustannusten ja kaupankäynnin joustavuuden myötä. Lisäksi ETF- 
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ja indeksirahastojen nähdään soveltuvan erilaisiin sijoitusstrategioihin riippuen 

sijoituksen koosta ja ajanjakson pituudesta. 

Viidennessä, eli tutkielman viimeisessä luvussa, seuraa yhteenveto tutkielman aiheesta 

ja tutkimuskysymykseen löytyneistä vastauksista. ETF- ja indeksirahastojen 

ominaisuuksissa ilmenevät eroavaisuudet johtavat erilaiseen suoriutumiseen 

sijoitusstrategiasta riippuen. Selkeää vastausta instrumenttien välisestä 

paremmuudesta ei voida sanoa, mutta yleisellä tasolla suuntaa antava valinta kohteiden 

välillä voidaan tehdä verotuskustannuksiin altistumista, sijoituksen määrää ja 

ajanjakson pituutta tarkastelemalla. 
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2 INDEKSIIN SIJOITTAMINEN 

2.1 Portfolioteoria indeksiin sijoittamisen perustana 

Markowitzin (1952) kehittämä portfolioteoria (portfolio selection) toimii 

hajauttamisen ja indeksiin sijoittamisen pohjana. Portfolioteorian tavoitteena on 

muodostaa useita sijoituskohteita sisältävä ja siten riski-tuottosuhteeltaan 

optimaalinen portfolio. Useiden sijoituskohteiden avulla portfolioon saadaan 

hajautusta, joka vähentää portfolioon sisältyvää riskiä. Riskiin vaikuttavat muun 

muassa arvopapereiden lukumäärä, sekä arvopapereiden välinen vuorovaikutus. 

(Markowitz, 1952.) 

Portfolioteoria pyrkii optimoimaan sijoituskohteiden odotetut tuotot ja niiden 

varianssit eli vaihtelut, jotka kuvaavat sijoituskohteen riskiä. Koko sijoitussalkun 

varianssi muodostuu osakkeiden omasta varianssista ja kovarianssista, eli 

yhteisvaihtelusta muiden osakkeiden kanssa. Standardoimalla kovarianssi, eli 

jakamalla se muuttujien keskihajonnan tulolla, saadaan korrelaatiokerroin, joka kuvaa 

osakkeiden välistä riippuvuutta toisiinsa nähden. Korrelaatiokerroin voi olla arvojen -

1 ja 1 välillä. Osakkeiden tuotot muuttuvat täysin samansuuntaisesti, jos 

korrelaatiokerroin on 1. Täysin käänteisesti riippuvaisia tuotot ovat kertoimen ollessa 

-1. Toisin sanoen, mitä lähempänä miinus yhtä korrelaatio omaisuuserien välillä on, 

sitä suurempi tehokkuus on mahdollista hajautuksen avulla saavuttaa. (Markowitz, 

1952.) 

Hajauttamisella saavutetaan siis parempi riski-tuottosuhde, mutta on myös tärkeää 

keskittyä hajauttamisen oikeaoppisuuteen. Hajauttaminen voidaan suorittaa jakamalla 

sijoitukset eri omaisuuslajeihin, kuten esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin ja 

joukkolainoihin. Eri omaisuuslajeihin hajauttamisen jälkeen prosessia voidaan jatkaa 

myös näiden sijoituskohteiden sisällä, jolloin on tärkeää välttää sijoittamista 

arvopapereihin, joilla on keskenään korkea kovarianssi. Tämä tarkoittaa sitä, että 

samaan omaisuuslajiin sijoittamisessa hajautus täytyy tehdä toimialojen ylitse. Koska 

eri toimialoilla toimivilla ja erilaiset taloudelliset ominaispiirteet omaavilla yrityksillä 

on epätodennäköisempää suoriutua markkinoilla yhtä aikaa huonosti, on eri 

toimialojen yrityksillä siten myös pienempi kovarianssi kuin saman toimialan 
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yrityksillä. Toisin sanoen salkku, joka sisältää 60 erilaisen kaivosteollisuusyhtiön 

osaketta, ei ole yhtä hyvin hajautettu kuin samankokoinen salkku, joka sisältää 

osakkeita kaivosteollisuusyhtiöiltä, lääkeyhtiöiltä, ja metsäteollisuusyhtiöiltä. 

(Markowitz, 1952.) 

2.2 Markkinoiden tehokkuus 

Markowitzin (1952) mukaan hajautus parantaa siis riski-tuottosuhdetta, mutta tämän 

lisäksi myös informaation välittymisellä hintoihin on yhteytensä portfolion 

tehokkuuteen. Faman (1970) tehokkaiden markkinoiden hypoteesi edustaa 

markkinoiden ihannetilaa, missä kaikki saatavilla oleva informaatio heijastuu 

osakkeiden hintoihin. Tämä tarkoittaa, että arvopapereiden hinnat reagoivat 

välittömästi uuteen tietoon ja siksi ei ole mahdollista suoriutua markkinoita paremmin. 

Hypoteesi olettaa lisäksi, että sijoittajat hinnoittelevat arvopaperit rationaalisesti, ja 

korjaavat välittömästi mahdolliset hinnoitteluvirheet.  

Hinnoitteluvirheellä tarkoitetaan eroa rahaston markkina-arvon ja sen sisältämien 

arvopapereiden nettovarallisuusarvon (NAV, Net Asset Value) välillä. Mikäli rahaston 

markkina-arvo eroaa sen nettovarallisuusarvosta, syntyy positiivinen tai negatiivinen 

preemio (premium). Positiivinen preemio syntyy rahaston markkina-arvon ollessa 

nettovarallisuusarvoa suurempi. Negatiivisella preemiolla tarkoitetaan sen sijaan 

alihintaa, ja silloin rahastolla käydään kauppaa liian alhaiseen hintaan 

nettovarallisuusarvoon nähden. (Hilliard, 2014.) Korjausliike tämän 

hinnoitteluvirheen palauttamiseksi voidaan tehdä arbitraasin avulla. Arbitraasilla 

tarkoitetaan teoriassa mahdollisuutta ansaita riskitöntä tuottoa, tekemättä silti 

todellista nettoinvestointia (Shleifer & Vishny, 1997). Mahdollisuus arbitraasiin 

ilmenee esimerkiksi, kun arvopaperin osuutta myydään eri hinnalla kahdessa eri 

pörssissä (Fama, 1970). 

Passiivinen sijoitusstrategia luottaa Faman (1970) tehokkaiden markkinoiden 

mukaisiin hinnat korjaaviin liikkeisiin. Sijoitusstrategian päämääränä ei siten ole etsiä 

yli- tai aliarvostettuja arvopapereita, vaan seurata markkinoiden kehitystä. Yksittäisiin 

arvopapereihin sijoittamisen sijaan tällä strategialla tarkoitetaan siis sijoittamista 

hyvin hajautettuun arvopaperiportfolioon, joka edustaa laaja-alaista kohdeindeksiä. 
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Kohdeindeksi on indikaattori, joka kuvastaa markkinoiden kehitystä tietyllä 

toimialalla tai pörssissä. (Fama, 1970.) Tällainen on esimerkiksi OMX Helsinki 25, 

joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta.  

2.3 Seurantavirhe täydellisen replikoinnin haasteena 

Passiivinen sijoitusstrategia luottaa siis kohdeindeksin tehokkuuteen, ja siksi 

passiivisesta rahastosta vastaavan rahastonhoitajan ei tarvitse itse ajoittaa ja kohdistaa 

varoja kaupankäyntiin. Sen sijaan tehtävänä on ostaa rahastoon osakkeita 

kohdeindeksin määräämillä painoarvoilla. Jatkuva kaupankäynti ei tämän vuoksi ole 

strategian kannalta suotavaa, vaan passiivisiin rahastoihin sijoittajalle on tyypillistä 

niin kutsuttu osta ja pidä –strategia. Myymisestä ja ostamisesta seuraa 

kaupankäyntikustannuksia, joten jatkuva kaupankäynti arvopapereilla ei ole 

kustannustehokkuudenkaan kannalta järkevää. (Kostovetsky, 2003.) 

Vaikka kaupankäynti kustannusten kannalta tulisi minimoida, eivät indeksiin 

sidottujen rahastojen tavoitteet saa silti vaarantua merkittävästi. Tämän vuoksi 

rahastonhoitajan on erittäin tärkeä seurata kohdeindeksissä tapahtuvia muutoksia. 

Passiivisten rahastojen hallinnoijat harjoittavat yleensä täydellisen replikoinnin 

strategiaa, jossa pyritään täysin seuraamaan kohdeindeksiä (Frino & Gallagher, 2001). 

Esimerkiksi Vanguard 500 Index Fund pitää sisällään osakkeita samassa suhteessa 

verraten niiden painotukseen Standard & Poor 500 -osakkeiden hintaindeksiin, eli 

toisin sanoen Vanguard 500 Index Fund replikoi S&P 500 -listan käyttäytymistä.  

Täydellinen replikointi on käytännössä mahdotonta, joten ongelmaksi muodostuu 

seurantavirhe (tracking error), joka voi merkittävästi heikentää portfolion kykyä 

saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Seurantavirheellä tarkoitetaan tunnuslukua, joka 

mittaa rahaston ja kohdeindeksin välistä suoriutumista ja tuottoeroa. Mitä pienempi 

seurantavirhe on, sitä paremmin rahaston tuotto seuraa kohdeindeksinsä tuottoa. 

Täydellistä replikointia noudattavien rahastonhoitajien on siten tasapainoiltava 

positiivisen seurantavirheen maksimoinnin ja seurantavirheen varianssin, eli 

vaihtelun, minimoinnin kanssa. (Clarke;Krase;& Statman, 1994.)  
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Seurantavirheen syntymiseen vaikuttavat muun muassa kohdeindeksin rakenteessa 

tapahtuvat muutokset. Mikäli kohdeindeksin rakenne muuttuu, indeksi olettaa 

teoreettisen portfolion uusien painotuksien olevan saavutettavissa automaattisesti 

jokaiselle arvopaperille. Indeksiin sidottujen rahastojen hallinnoijat eivät voi 

todellisuudessa tehdä tällaista oletusta, sillä kohdeindeksin jäljittely vaatii salkun 

uudelleenjärjestämistä varten fyysistä kaupankäyntiä indeksiin sisältyvillä osuuksilla. 

Koska uudelleenjärjestely ja seurantavirheen esiintyminen kuuluvat luonnostaan 

indeksiin sidotun portfolion hallinnoimiseen, jättää se siten rahastojen hallinnoijille 

tärkeän tavoitteen minimoida seurantavirhe ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tästä 

tavoitteesta seuraa lopulta rahastonhoitajan kompromissi seurantavirheen ja 

transaktiokustannuksien välillä.  (Frino & Gallagher, 2001.)  
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3 ETF- JA INDEKSIRAHASTOJEN HISTORIA JA OMINAISUUDET 

Indeksiin sijoittamalla voidaan saavuttaa laaja hajautus suhteellisen pienillä 

hallinnointikustannuksilla. Hajautus syntyy kohdeindeksien sisältämistä, jopa 

tuhansista eri osakkeista. Pienet hallinnointikustannukset perustuvat sen sijaan 

edullisempaan tiedonsaantiin ja vähäisempään osakesalkun vaihtuvuuteen aktiivisesti 

hallinnoituihin rahastoihin verrattuna. ETF- ja indeksirahasto ovat juuri tällaisia 

indeksiin sijoittavia instrumentteja, jotka kumpikin hyödyntävät passiivisen 

sijoitusstrategian tuomia etuja. (Dellva, 2001.)  

3.1 Indeksirahastot 

Indeksirahaston historia sai alkunsa, kun Wells Fargo julkaisi ensimmäisen 

indeksoidun portfolion vuonna 1971. Tämä portfolio kehitettiin alun perin yksittäiselle 

eläkekassa-asiakkaalle. Pari vuotta myöhemmin Fargo suunnitteli yhdistelmärahaston 

säätiötileille ja lopulta vuonna 1976 rahastot yhdistettiin. Yhdistetyn rahaston pohjana 

käytettiin pääomapainotettua S&P 500 indeksiä. Samaan aikaan vuonna 1975 

Vanguard-konsernin John Bogle julkaisi markkinoiden laajuisen indeksin 

piensijoittajille. Tavoitteenaan hänellä oli alentaa kustannuksia, mikä voidaan nähdä 

tärkeänä tekijänä indeksirahastojen menestykseen. Suurin osa tiedosta, joka tarvittiin 

indeksirahastojen hallinointiin, oli nyt saatavilla alhaiseen hintaan 

indeksijulkaisijoilta. Indeksoinnin avulla mahdollistettiin siis rahasto, joka edustaa 

kaikkea tietoa markkinoilla. Lisäksi saavutettiin tärkeän ja yhtenäisen 

markkinasegmentin käyttö ilman perinteisiä korkeaan vaihtuvuuteen johtavia 

osakkeiden valintatekniikoita. (Gastineau, 2002.) 

Indeksirahaston periaatteeseen kuuluu siis seurata valittua kohdeindeksiä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että valitun kohdeindeksin arvon noustessa myös indeksirahaston arvon 

pitäisi nousta. Indeksirahastonhoitajan ei ole siten tarkoitus voittaa markkinoita, tai 

ottaa kantaa rahaston sisältöön. Sijoittajan kannalta indeksirahastoon sijoittamisen 

edellytyksiin vaikuttavat kyseisen rahaston kaksi eri muotoa – jälleenmyyntirahasto ja 

institutionaalinen rahasto. Jälleenmyyntirahaston minimisijoitusmäärä on erittäin 

pieni ja maksut ovat korkeampia, institutionaaliseen rahastoon minimisijoitusmäärä on 

sen sijaan suurempi ja maksut pienempiä (Svetina, 2010).  
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Kaupankäynti indeksirahastoilla tapahtuu samalla tavoin kuin aktiivisesti hoidetuilla 

rahastoilla.  Passiivisen sijoitusstrategian myötä rahaston hallinnoinnin määrä vähenee 

ja tämän myötä indeksirahastolla on alhaisemmat kustannukset kuin aktiivisilla 

rahastoilla. Itse kaupankäynti tapahtuu siten, että ensin rahastoon hyväksytään 

rahatalletuksia ulkopuolisilta sijoittajilta, jonka jälkeen vastineeksi myönnetään 

osuuksia rahaston nettovarallisuusarvossa. Lopulta saadut rahatalletukset käytetään 

joko yritysten osakkeiden osuuksien hankkimiseen kohdeindeksin mukaisesti, tai niillä 

maksetaan takaisin sijoittajille, jotka lunastavat osakkeita. Indeksirahastojen 

kaupankäynti itsessään voidaan nähdä melko jäykkänä, johtuen mahdollisuudesta 

merkitä osuuksia ainoastaan määrätyllä hetkellä. Tällainen jäykkyys voi muodostua 

ongelmaksi erityisesti markkinasokin ilmetessä. (Kostovetsky, 2003.)  

3.2 ETF-rahastot  

ETF-rahasto on pörssinoteerattu rahasto, jolla on mahdollista käydä kauppaa pörssissä 

osakkeiden tavoin. Indeksiin sidotut ETF-rahastot ovat hajautettuja, minkä vuoksi ne 

omaavat pienen kokonaisriskin. Rahasto voi edustaa esimerkiksi tiettyä sektoria, 

toimialaa tai laajaa markkinaindeksiä. (Bansal & Somani, 2002.) Usein ETF-rahastot 

myös nimetään sisältöään kuvaillen. Sisältönsä mukaan ETF-rahastot jaetaan lopulta 

kahteen osaan – fyysisiin ja synteettisiin ETF-rahastoihin.  Fyysinen ETF-rahasto 

omistaa nimensä mukaisesti fyysisesti siihen sisältyvät arvopaperit. Synteettiset ETF-

rahastot sen sijaan eivät omista fyysisesti kaikkia arvopapereita, vaan replikoivat 

kohdeindeksiään osaksi johdannaisten avulla. Johdannaiset ovat 

sijoitusinstrumentteja, jotka riippuvat tai ovat riippuvaisia jonkin toisen varallisuuden 

kuten esimerkiksi velkakirjan tai osakurssin arvosta (Bodie;Kane;& Marcus, 2014: 4). 

(Naumenko & Chystiakova, 2015.). 

3.2.1 ETF-rahastojen historia 

ETF-rahastojen saapuminen markkinoille voidaan määrittelytavasta riippuen nähdä 

tapahtuneen kahtena eri ajankohtana. Esimerkiksi Gastineau (2001) määrittää ETF-

rahastojen saaneen alkunsa Kanadassa ja TIPs -nimeä (Toronto Index Participations) 

kantavan ensimmäisen ETF-rahaston kaupankäynnin alkaneen Toronton pörssissä 

vuonna 1990. Tämän määritelmän sijaan, ETF-rahastojen synty esitetään usein 
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tapahtuneen Amerikassa vasta vuonna 1993 ja ensimmäisen ETF-rahaston olleen 

nimeltään SPDR (Standard & Poor’s Depository Receipt). S&P 500 -indeksiä 

kohdeindeksinään pitävän SPDR:n myötä ETF-rahastojen määrä alkoi lopulta kasvaa 

merkittävästi ja suosio levitä sijoittajien keskuudessa. (Poterba & Shoven, 2002.) 

Investment Company Institute:n (2016) vuosittaisen raportin pohjalta tehty kuvio 1 

esittää ETF-rahastojen kappalemääräisen kasvun indeksirahastoihin verrattuna 

vuodesta 1993 vuoteen 2015. Kuviosta havaitaan, että indeksirahastojen kappalemäärä 

on vakiintunut. Sen sijaan ETF-rahastojen suosio on kasvanut alkuvuosien jälkeen 

hyvin voimakkaasti ja se ylitti myös indeksirahastojen kappalemäärän ensimmäisen 

kerran vuonna 2006. (Investment Company Institute, 2016.)  

Kuvio 1. Indeksirahastojen ja ETF-rahastojen kasvu kappalemäärinä (Mukaillen Investment 

Company Institute, (2016)) 

3.2.2 Kaupankäynnin taustalla tapahtuvat prosessit 

Yksi ETF-rahastojen suosioon vaikuttavista tekijöistä on sijoitusinstrumentin 

joustavuus, jonka mahdollistaa kaupankäynti pörssissä osakkeiden tavoin. Tämä 

tarkoittaa sitä, että myös rahaston hinta määräytyy pörssissä hetki hetkeltä uudelleen. 

Vaikka sijoittajille näkyvä kaupankäynti on ETF-rahastoilla ja osakkeilla 

pääpiirteittäin samanlainen, eroaa ETF-rahastojen kaupankäynti taustalla tapahtuvien 
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prosessien vuoksi. Nämä prosessit eivät ole tavallisten sijoittajien havaittavissa, sillä 

ETF-rahastoilla on kaksi erilaista markkinaa – primaarimarkkinat ja jälkimarkkinat. 

Tavalliset sijoittajat käyvät kauppaa jälkimarkkinoilla ja primaarimarkkinoilla 

tapahtuvat prosessit luoda ja lunastaa. Nämä prosessit erottavat ETF-rahastojen hinnan 

muodostumisen ja kaupankäynnin muiden sijoitusinstrumenttien toimintatavoista. 

Vaikka tavallisille sijoittajille nämä prosessit eivät ole suoraan nähtävissä, on 

prosesseilla merkittävä positiivinen vaikutus suoriutumiseen kustannusten ja 

verotuksen kautta.  (Svetina, 2010.) 

Kuviosta 2 nähdään ETF-rahastojen kaupankäynti primaari- ja jälkimarkkinoilla. 

Kuvio on jaettu kahteen osaan; vasen puoli kuvastaa institutionaalisten sijoittajien 

kaupankäyntiprosessia primaarimarkkinoilla ja oikea puoli kuvastaa institutionaalisten 

sijoittajien ja piensijoittajien kaupankäyntiä jälkimarkkinoilla. Primaarimarkkinoilla 

jokainen valtuutettu osapuoli (Authorized Participant) on oikeutettu luomaan ja 

lunastamaan (creation and redemption in-kind) rahaston osuuksia ETF-rahastojen 

tarjoajien kanssa. Valtuutettuja osapuolia voivat olla markkina-asiantuntijayritykset 

tai markkinatakaajat, kuten esimerkiksi Goldman Sachs. Sen sijaan ETF-rahastojen 

tarjoajia ovat esimerkiksi iShares ja Blackrock. (Ferri, 2008: 32)  

Kuten kuviosta 2 nähdään, prosessit (i) luoda ja (ii) lunastaa ovat vastakkaisia 

tapahtumia toisilleen. ETF-rahastojen luominen tapahtuu tilanteessa, jossa sijoittaja 

haluaa ostaa suuren määrän ETF-rahaston osuuksia ja valtuutetulla osapuolella ei ole 

itsellään mahdollisuutta myydä tätä osuuksien määrää sijoittajalle. Tässä tilanteessa 

valtuutettu osapuoli luovuttaa arvopapereita, käteistä tai muuta likvidiä omaisuutta 

ETF-rahastojen tarjoajalle. Omaisuutta vastaan ETF-rahastojen tarjoaja antaa 

valtuutetulle osapuolelle takaisin kyseisen omaisuuden arvoa vastaavan määrän ETF-

rahastojen osuuksia. Tämän prosessin avulla valtuutetun osapuolen ETF-rahasto-

osuuksien määrä kasvaa ja sen on mahdollista myydä ne jälkimarkkinoilla eteenpäin 

sijoittajille. Lunastusprosessi voi sen sijaan tapahtua tilanteessa, jossa sijoittaja haluaa 

jälkimarkkinoilla myydä suuren määrän ETF-rahastoja takaisin valtuutetulle 

osapuolelle. Mikäli valtuutettu osapuoli ei tarvitse niin suurta määrää ETF-rahaston 
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osuuksia, voi se myydä ne eteenpäin ETF-rahastojen tarjoajalle ja saada takaisin saman 

arvosta arvopapereita, käteistä tai muuta likvidiä omaisuutta. (Svetina, 2010.) 

Vaikka ETF-rahastojen kaupankäynti vaikuttaa sijoittajien silmissä yksinkertaiselta, 

on kaupankäynti todellisuudessa siis monimutkaisempaa. Taustaprosessien lisäksi 

ETF-rahastojen kaupankäynnissä tekijöinä ovat myös käteistalletukset. Svetinan 

(2010) mukaan ETF-rahastojen kaupankäynnissä esiintyvät käteistalletukset on 

tarkoitettu käytettäväksi päivänsisäisten tai yönylisten hintamuutosten 

tasapainottamiseksi tilausten ja toimeenpanojen välillä, sekä sopeuttamaan jo saatuja, 

mutta maksamattomia osinkoja. Valtuutetun osapuolen talletuskori kasvattaa 

portfolion kokoa rahastossa ja mahdollistaa ETF-osuuksien kaupankäynnin 

jälkimarkkinoilla. Valtuutetuilla osapuolilla on luoda ja lunastaa -prosessien avulla 

myös mahdollista rajoittaa ETF-rahaston markkina-arvon poikkeamaa sen sisältämien 

avopapereiden nettovarallisuusarvosta. Jos ETF-rahaston markkina-arvo nousee liikaa 

arvopapereiden nettovarallisuusarvon yläpuolelle, valtuutettu osapuoli ostaa tähän 

Kuvio 2. ETF-rahastojen kaupankäyntiprosessi (Mukaillen Deville, (2008)) 
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liittyvät arvopaperit, tallettaa ne rahastoon ja luo uusia ETF-osuuksia. Jos osakehinta 

sen sijaan putoaa nettovarallisuusarvon alapuolelle, valtuutetut osapuolet lunastavat 

ETF-osuuksia kohde-etuuksia vastaan. (Poterba & Shoven, 2002.) 
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4 SIJOITUSKOHTEEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Agapovan (2009) mukaan ETF-ja indeksirahastot ovat keskenään substituutteja, mutta 

eivät täydellisiä sellaisia. Sisimmiltään näiden sijoitusinstrumenttien tavoite on sama, 

eli mahdollistaa sijoittajalle tapa omistaa hyvin hajautettu ja indeksoitu portfolio 

ostamalla suuri määrä osakkeita mittakaavaetuja hyödyntäen. Täydellisiä 

substituutteja instrumentit eivät silti ole, koska erilaisten ominaisuuksiensa vuoksi ne 

sopivat erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Eroavaisuuksia löytyy esimerkiksi 

kaupankäyntiominaisuuksista, palkkioista ja kaupankäyntiin liittyvistä 

veroseuraamuksista. (Agapova, 2009.) Kostovetsky (2003) kuvaa ETF-rahastojen ja 

indeksirahastojen tärkeimmiksi eroavaisuuksiksi hallinnointipalkkiot, 

verotehokkuuden ja laadulliset erot. Seuraavaksi tutkielmassa käsitellään tutkittujen 

sijoitusinstrumenttien yhteyttä toisiinsa seurantavirheellisten ja -virheettömien 

tekijöiden kautta. Käsittelyssä huomioidaan myös kaupankäynnillisten 

ominaisuuksien ja strategian vaikutus valintaan sijoitusinstrumenttien välillä.  

4.1 Suoriutuminen kohdeindeksiin nähden 

ETF-rahastot ja indeksirahastot pykivät kumpikin replikoimaan seuraamansa 

kohdeindeksin tuottoja ja riskejä. Sijoitusinstrumentit pyrkivät hyödyntämään 

täydellisen replikoinnin taktiikkaa, jotta seurantavirheen syntyminen olisi 

mahdollisimman vähäistä. Täydeltä seurantavirheettömyydeltä ei silti ole mahdollista 

välttyä. Vaikka seurantavirheen vaikutus ETF-rahastoihin on markkinoiden liikkeisiin 

nähden vähäisempää kuin indeksirahastoilla, ei kummankaan sijoitusinstrumentin 

suoriutuminen kohdeindeksiin nähden ole täydellistä. (Rompotis, 2009.)  

4.1.1 Osingonjako ja uudelleentasapainotus 

Osingonjakopolitiikka on merkittävä seurantavirheen lähde. Indeksirahastojen osalta 

osingonjako aiheuttaa ajallisen viiveen, jonka myötä syntyy poikkeama 

kohdeindeksiin verrannollisessa suoriutumisessa. Osingonjakotilanteessa 

indeksirahastojen täytyy odottaa ajanjaksoa, jolloin käteisosingot on mahdollista 

vastaanottaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa kohdeindekseistä olettaa 

uudelleeninvestoinnin tapahtuvan heti osinkojen irtoamispäivänä, mutta 
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indeksirahaston täytyy odottaa osingon uudelleeninvestointia sen maksupäivään asti.  

Esimerkiksi S&P 500 -indeksiin sisältyvien arvopapereiden tapauksessa osinkojen 

todellinen vastaanotto voi viedä jopa useita viikkoja (Frino & Gallagher, 2001). 

Vaikutus on oleellinen erityisesti paljon osakkeita sisältävillä ja korkeaa osinkoa 

jakavilla indeksirahastoilla. Vaikka osingonjaolla on siis suurempi vaikutus 

indeksirahaston seurantavirheeseen, myös ETF-rahasto kohtaa samoja ongelmia, 

mikäli se jakaa suuria osakkeita ulos. (Kostovetsky, 2003.)  

Svetinan (2010) mukaan ETF-rahaston haltijalle kertyvien osinkojen pitäminen 

korottomilla tileillä selittää ETF-rahastojen ja indeksirahastojen suoriutumiseroa 

osingonjaon kannalta. On kuitenkin huomattava, että korottomilla tileillä osinkoja 

pitävät ainoastaan ETF-rahastot, jotka ovat UIT-sijoitusyhtiöiden (Unit Investment 

Trust) hallinnoimia. UIT:n perusperiaate on, ettei osinkoja sijoiteta uudelleen 

rahastoon, vaan ne maksetaan ulos. Suurin osa ETF-rahastoista on kuitenkin 

vaihtuvapääomaisten sijoitusyhtiöiden (open-end investment company) hallussa, 

jolloin osingot sijoitetaan heti uudelleen ja sen myötä ETF-rahastoihin sijoittajat eivät 

kärsi osinkojen maksusta aiheutuvista kustannuksista. (Dellva, 2001.) 

Osingonjaon lisäksi myös uudelleentasapainottaminen vaikuttaa ETF- ja 

indeksirahastojen seurantavirheisiin. Vaikutus sijoitusinstrumenttien 

seurantavirheisiin tulee transaktiokustannusten kautta, kun indeksin sisältö muuttuu 

yritystoiminnan muutosten johdosta. Frino ja Gallagher (2001) kuvaavat 

indeksirahastoihin sisään tulevien ja pois lähtevien osakkeiden suhteellisesta koosta 

riippuvien muutoksien tarvitsevan lukuisia satunnaiserätapahtumia, jotta rahasto 

saadaan uudelleen vastaamaan kohdeindeksiään. Tuottojen katoamisen 

ehkäisemiseksi indeksirahaston hallinnoijan haasteena on sen myötä toteuttaa 

toimeksiannot parhaimmalla mahdollisella hinnalla ja tavalla, joka indeksirahastojen 

tapauksessa minimoi myyntivoittojen verovelkaa. Kustannuksia koituu, kun 

esimerkiksi yritysfuusion myötä indeksi voidaan joutua jättämään väärään aikaan. 

Tällainen ajallisen epäsopivuuden tilanne voi seurata, mikäli yritys jättää indeksin eri 

aikaan kuin sen on mahdollista myydä kaikki indeksirahaston osuudet ja ostaa tilalle 

korvaavan yrityksen osakkeet. Kustannus uudelleentasapainottamisesta voi aiheutua 

myös, jos yritystoiminnan sivutuote muuttaa merkittävästi yrityksen markkina-arvoa.  

(Kostovetsky, 2003.) 
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4.1.2 Seurantavirheen todellinen merkitys  

Gastineau (2004) sekä Poterba ja Shoven (2002) osoittavat, että rahastonhoitajilla on 

mahdollisuus oikeanlaisen toiminnan ja kaupankäyntistrategian kautta vaikuttaa 

seurantavirheeseen. Esimerkiksi kohdeindeksiin lisätyn yrityksen osakkeiden osto 

olisi kannattavaa tehdä heti lisäyksestä ilmoitettaessa, eikä vasta sen tapahtuessa. He 

myös korostavat, että indeksirahastojen tuotto-odotuksella on pienempi ero 

kohdeindeksiin kuin kustannusprosentilla. Myös Rompotis (2009) tukee tätä ajatusta 

kuvaamalla yleisesti seurantavirheen ja kustannusten välistä korrelaatiota 

positiiviseksi.  

Vaikka tutkimuksien mukaan seurantavirhettä ei siis ole mahdollista täysin välttää, 

tämän virheen vaikutusta sijoittajalle voidaan pitää toisarvoisena. Muun muassa 

Rompotis (2009) sekä Elton, Gruber, Comer ja Li (2002) pitävät ETF- ja 

indeksirahastojen seurantavirheen vaikutusta suoriutumiseen olemattomana. 

Rompotis perustelee väittämää sijoitusinstrumenttien samanlaisella kyvyllä replikoida 

kohdeindeksiän, mikä selittää seurantavirheiden yhtäläisyyttä.  

4.2 Seurantavirheettömät erot 

Seurantavirheiden lähteiden ilmaisu määrällisesti voi olla lähes mahdotonta ja tämän 

vuoksi on tärkeää tarkastella myös seurantavirheettömiä eroja sijoitusinstrumenttien 

välillä. ETF-rahastoilla ja indeksirahastoilla on kolme oleellista seurantavirheetöntä 

eroa: hallinnointipalkkiot, osakkeenomistajan transaktiokustannukset ja 

verotuskustannukset. (Kostovetsky, 2003.) Seuraavaksi käsitellään näiden erojen 

vaikutusta sijoittajan valintaan ETF- ja indeksirahaston välillä. 

4.2.1 Hallinnointipalkkiot ja transaktiokustannukset 

Osakemarkkinoilla meklariliikkeen kautta kulkeville välillisille investoinneille 

väistämättömiä kustannuksia ovat hallinnointipalkkiot ja transaktiokustannukset, eli 

kaupankäynnistä johtuvat kustannukset. ETF-rahastot ovat yleisesti pystyneet 

tarjoamaan prosentuaalisesti alhaisempia hallinnointipalkkiota kuin halvimmat 

indeksirahastot (Elton;Gruber;Comer;& Li, 2002). Tärkein syy ETF-rahastojen 
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alhaisempiin hallinnointikustannuksiin on niiltä puuttuva vastuu osakkeenomistajan 

kirjanpidosta. ETF-rahastojen kohdalla transaktioiden seuraamisen ja muun vastaavan 

paperityön suorittaa osakkeenomistajan meklariliike. Indeksirahastoillakaan 

hallinnointipalkkiot eivät silti ole yhtä suuria kuin esimerkiksi aktiivisesti hoidetuilla 

rahastoilla. Yleensä indeksirahastoilla kustannukset hallinnointipalkkioiden osalta 

pysyvät siten myös vuosikustannusprosentiltaan erittäin alhaisina. (Kostovetsky, 

2003.) 

ETF-rahastoilla on myös yleisellä tasolla indeksirahastoja pienempi 

kustannusprosentti. Tämä ei Dellvan (2001) mukaan kerro silti koko totuutta ETF-

rahastojen kokonaiskustannuksista. Hänen mukaansa ETF-rahastot eivät esimerkiksi 

ole houkutteleva sijoituskohde piensijoittajille, johtuen kaupankäynnistä 

maksettavista välityspalkkioprovisioista. Tämä tarkoittaa, että pörssipäivän aikana 

käytävästä kaupankäynnistä seuraa esimerkiksi kustannus kysytyn ja tarjotun hinnan 

välisestä piste-erosta (spread). Indeksirahastoja tämä kustannus ei koske, sillä niiden 

myynti ja osto tapahtuvat nettovarallisuusarvolla pörssipäivän lopuksi. (Rompotis, 

2009.)  

Suurin osa indeksirahastoista on niin kutsuttuja kuormittamattomia (no-load) 

rahastoja, jolloin yli vuoden pidetyistä rahastoista ei peritä merkintä- tai 

lunastuskuluja. Valitsemalla tällaisen kuormittamattoman indeksirahaston, välttyy 

sijoittaja ylimääräisiltä kustannuksilta tehdessään merkintää rahasto-osuuteen. ETF-

rahastoja tämä ei koske, sillä niihin sijoittamisesta koituu kustannuksia 

hallinnointipalkkioiden ja kaupankäyntikustannuksien muodossa. Suuria sijoittajia 

lukuun ottamatta, ETF-rahastoihin sijoittajan on käytävä kauppaa jälkimarkkinoilla ja 

siten maksettava myös ylimääräisiä kaupankäyntikustannuksia. Kilpailun myötä 

välityspalkkiot ovat pienentyneet ja siten kaupankäyntikustannuksista koituva 

kustannus on myös ETF-rahastoilla madaltunut. Yleisesti ottaen kummatkin 

vertailluista sijoitusinstrumenteista ovat siis kustannuksiltaan suhteellisen edullisia. 

Rompotis (2009) perustelee kustannusten alhaisuutta erityisesti passiivisen 

sijoitusstrategian hyödyillä, sillä tämä sijoitusstrategia johtaa mataliin 

hallinnointikustannuksiin ja siten lopulta myös matalaan 

kokonaiskustannusprosenttiin. (Kostovetsky, 2003.) 
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4.2.2 Verotuskustannukset 

Rompotis (2009), Dellva (2001), Kostovetsky (2003) ja Agapova (2009) pitävät ETF-

rahastoa yleisesti verotusystävällisempänä sijoitusinstrumenttina indeksirahastoon 

nähden. Verotuskustannuksellisten hyötyjen vuoksi ETF-rahaston voidaan nähdä 

soveltuvan erityisesti korkeamman veroprosentin maksavalle sijoittajalle. 

Indeksirahastoa sen sijaan pidetään soveltuvampana verotuksellisesti vapaammille 

sijoittajille tai verotuksesta ymmärtämättömille sijoittajille, jotka arvostavat 

perinteisten rahastojen palveluita. (Poterba & Shoven, 2002.) 

Vaikka ETF-rahastoja verotetaan indeksirahastojen tavoin, eroavat todelliset 

vuosikustannukset sijoitusinstrumenttien välillä. Konkreettisesti 

verotuskustannuseroa syntyy tilanteessa, jossa rahaston lunastukset ylittävät 

merkinnät. Ylityksen vuoksi indeksirahastonhoitajan täytyy myydä osakkeita ja jakaa 

luovutusvoitto osakkeenomistajille. Nämä luovutusvoitot ovat heti verotettavia tuloja 

ja aiheuttavat siten merkittävän kustannuksen osakkeenomistajille. (Poterba & 

Shoven, 2002.) 

ETF-rahastojen tapauksessa voidaan hyödyntää luoda ja lunastaa -prosessien 

mahdollistamaa arbitraasia. Tämän avulla pystytään poistamaan tai ainakin 

merkittävästi vähentämään luovutusvoiton jakamista osakkeenomistajille. Kun 

arbitraasin hyödyntäjät lunastavat ETF-rahaston osuuksia, rahastonhoitajalla on 

mahdollisuus jakaa arbitraasin hyödyntäjille käteisen sijaan ensisijaisesti indeksistä 

koostuvat arvopaperit. Tämä rahaton arvopapereiden lunastaminen tarjoaa 

hallinnoijalle mahdollisuuden pienentää ETF-rahaston sisältämää realisoimatonta 

pääomatuloa. Hallinnoijan jakaessa arvopapereita, hän voi merkitä arvopapereiden 

jakamisen upotettuihin myyntivoittoihin. Jakamalla arvopaperit perustuen 

alhaisempaan markkinahintaan, poistuu samalla mahdollinen myyntivoittoverovastuu, 

jonka ETF-sijoittajat olisivat voineet kohdata osuuksia myytäessä. On myös 

huomattava, että ETF-rahastot jakavat erittäin harvoin luovutusvoittoja 

osakkeenomistajilleen. Tämä jo itsessään vähentää sijoittajan altistumista 

verotuskustannuksille. Sen sijaan, mikäli indeksirahasto ei jaa suurta määrää 

luovutusvoittoja, kasvaa indeksirahaston veron jälkeinen tuotto ETF-rahaston tuottoa 

suuremmaksi. (Poterba & Shoven, 2002; Svetina, 2010.) 
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ETF-rahastojen vähäiseen myyntivoittoon perustuva verotusystävällisyys ei ole aina 

taattua. Vaikka ETF-rahastot jakavat yleisesti vähemmän myyntivoittoja ulos, 

verorasitus on sidottuna osakkeiden arvoon lunastamiseen asti. Myös myyntivoittojen 

varianssi ja keskihajonta voivat tuoda verotuksellista eroa ETF-rahastojen ja 

indeksirahastojen välille. S&P 500 –indeksin kaltaisille stabiileille kohdeindekseille 

epävakauden lisääntymisellä on vain vähän vaikutusta, mutta jo valmiiksi epävakaille 

indekseille, kuten esimerkiksi kehittyvien markkinoiden indekseille, indeksirahastot 

pystyvät tarjoamaan paremman vakauden. Epävakaat tuotot tekevät siis ETF-

rahastojen verorastituksesta epävakaampaa ja vähentävät ETF-rahaston arvostusta 

verorasitukseltaan stabiilimpaan indeksirahastoon nähden. (Kostovetsky, 2003.) 

4.3 Päivänsisäinen kaupankäynti tuo etuja ETF-rahastoille 

Kaupankäynnin joustavuus on merkittävä etu monelle sijoittajalle. Kuten jo todettua, 

ETF-rahastoilla voidaan käydä kauppaa pörssipäivän aikana, mutta indeksirahastoja 

voi ostaa ja myydä ainoastaan päivän lopuksi muodostuvalla nettovarallisuusarvolla. 

Kaupankäynnin joustavuus tuo siten kilpailuvaltin ETF-rahastoille. Jos esimerkiksi 

talouden tilassa tapahtuu yllättäviä muutoksia, ETF-rahastoon sijoittavan voi olla 

mahdollista pelastaa itsensä pahimmilta tappioilta myymällä rahasto pois jo päivän 

aikana. Indeksirahastoon sijoittavan ei sen sijaan ole mahdollista lunastaa rahastoaan 

heti, vaan lunastuksen on odotettava sille määrättyä hetkeä. Kostovetskyn (2003) 

mukaan tämä ETF-rahastojen mahdollistama pois pääsemisen helppous voidaan nähdä 

tärkeänä etuna erityisesti aktiivisille suursijoittajille. (Poterba & Shoven, 2002.) 

Joustavuuden ja pois pääsemisen helppouden lisäksi ETF-rahastot hyötyvät 

päivänsisäisestä kaupankäynnistä lyhyeksi myynnin ja marginaalissa ostamisen 

kautta.  Lyhyeksi myynnillä tarkoitetaan sellaisen arvopaperin ostamista, jota sijoittaja 

ei vielä omista, mutta jonka hinnan uskotaan laskevan myöhemmin. Jos siis 

arvopaperin hinta laskee myöhemmin, saa sijoittaja myynti- ja ostohinnan erotuksen 

verran voittoa. Kostovetskyn (2003) mukaan monille sijoittajille nämä ominaisuudet 

voivat olla elintärkeitä suojaamisstrategian luomisessa. Edellä mainitut ominaisuudet 

vahvistavat siten myös ajatusta siitä, että ETF-rahastot ja indeksirahastot sopivat 

erilaisille sijoittajille ja erilaisiin tarpeisiin. ETF-rahaston voidaan nähdä soveltuvan 

lyhytaikaista likviditeettiä tavoittelevalle sijoittajalle. Sen sijaan, indeksirahastoa 
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voidaan pitää soveltuvampana pieniä ostoja ja myyntejä tekevälle, sekä likviditeettiä 

vähemmän arvostavalle sijoittajalle. Kostovetsky (2003) lisää ETF-rahastojen 

likvidiyteen vielä, että pienemmät ETF-rahastot ovat vähemmän likvidejä ja mikäli 

sijoitusvoluumi siirtyy suositumpiin ETF-rahastoihin, voi tulevaisuudessa likvidiyden 

puute kasvaa. (Poterba & Shoven, 2002.) 

Dellva (2001) tuo esiin myös mahdollisen ETF-rahastojen joustavan kaupankäynnin 

varjopuolen. Hänen mukaansa joustava kaupankäynti mahdollistaa sijoitusympäristön, 

joka rohkaisee lyhytaikaiseen sijoittamiseen käyttämällä pitkäaikaiseen sijoittamiseen 

suunniteltuja indeksoituja instrumentteja. Lisäksi sijoittajat käyttävät ETF-rahastojen 

kaupankäyntiominaisuuksia tavoittelemaan suosittuja rahastoja tai sektoreita, eivätkä 

seuraamaan kohdeindeksin suoriutumista.  

4.4 Sijoituksen määrän, pitoajan ja taustan merkitys 

Kaupankäynnin tuoma joustavuus mahdollistaa ETF-rahastoille paremman 

likviditeetin ja monipuolisemman sijoitustekniikan. Kaikki eivät silti sijoituskohdetta 

valitessaan pidä ETF-rahastojen joustavuutta tärkeimpänä tekijänä. Tämän vuoksi on 

hyvä huomioida käytettävän rahamäärän suuruus, sijoitusajanjakson pituus, sekä 

sijoittajien valintaprosessia edeltävän selvityksen laajuus.  

ETF-rahasto nähdään tärkeänä ja hyödyllisenä sijoitusinstrumenttina erityisesti suuren 

sijoittajan portfoliossa (Kostovetsky, 2003). Poterban ja Shovenin (2002) mukaan 

ETF-rahastot sopivat sijoittajille, jotka ostavat suuria eriä ja arvostavat lyhytaikaista 

likviditeettiä. Pääoman ehtoiset sijoitusrahastot, kuten esimerkiksi juuri 

indeksirahastot, sopivat sen sijaan sijoittajille, joiden kaupankäyntivolyymi on pientä 

ja jotka arvostavat alhaisempaa likviditeettiä. Poterba ja Shoven perustelevat näitä 

soveltuvuuksia muun muassa sillä, että ETF-rahastoja voidaan ostaa meklariliikkeiltä 

pörssipäivän aikana. ETF-rahastojen kaupankäynnistä peritään sen sijaan 

kustannuksia, jotka joissain indeksirahastojen tapauksissa voidaan välttää täysin. 

Myös Kostovetsky (2003) vahvistaa, että tarpeeksi suuren summan sijoittaminen on 

edellytys ETF-rahastojen kannattavuuteen indeksirahastoihin verrattuna. 

Alkuperäisen investoinnin kasvaessa tarpeeksi suureksi, tulee ETF-rahastoista 

huomattavasti kannattavampia.  
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Sijoitettavan summan suuruuden lisäksi myös sijoitusajanjakson pituudella on 

merkitys sijoituskohteen valinnassa. Pienen sijoittajan, joka keskittyy lyhyen aikavälin 

sijoittamiseen, ei ole Kostovetskyn (2003) mukaan syytä sijoittaa ETF-rahastoihin. 

Kostovetskyn lisäksi myös Dellva (2001) osoittaa, että ETF-rahastot voittavat 

kannattavuudellaan indeksirahastot pitemmän aikavälin sijoitusstrategiassa. Aluksi 

indeksirahasto on kannattavampi sijoitusinstrumentti, sillä pienet alkuperäiset kiinteät 

kustannukset tuovat moninkertaisen edun ETF-rahastoihin nähden. Aikaperiodin 

kasvaessa verotustehokkuus ja alhaisemmat kustannukset muuttavat sen sijaan 

tilannetta ja tekevät ETF-rahastoista kannattavamman sijoituskohteen. Myös Agapova 

(2009) tukee tätä ajatusta ja perustelee kustannuksien kannalta pitkäaikaisen 

sijoituksen tekemistä ETF-rahastoihin kannattavampana. Ainoastaan tilanteessa, jossa 

alkuperäinen investointi pysyy pienempänä kuin ETF-rahaston 

kokonaisvälityspalkkio, voittaa indeksirahasto kannattavuudellaan ETF-rahaston 

kaikilla ajanjaksojen pituuksilla. (Kostovetsky, 2003.)  

Chong, Hussein ja Phillips (2011) tutkivat ajallisen päämäärän tärkeyttä toisiaan 

dominoivien ETF- ja indeksirahastojen, IVV ja FUSEX, välillä. Heidän mukaansa 

käyttökustannukset ovat tärkein tekijä valinnassa ETF-rahastojen ja indeksirahastojen 

välillä. Tämän myötä he osoittavat, että ETF-rahastot ovat soveltuvampi sijoituskohde 

lyhyen aikavälin voittoa tavoittelevaan sijoittamiseen, kun taas pitemmän aikavälin 

sijoittamiseen soveltuu paremmin indeksirahasto. Saatu tulos on ristiriidassa 

Kostovetskyn (2003) ja Dellvan (2001) tutkimusten kanssa. Tähän ristiriitaisuuteen 

tutkimustulosten välillä voi vaikuttaa muun muassa Chongin ym. tutkimuksen 

suppeus. 

Narend ja Thenmozhi (2016) tuovat kustannusten ohella esille myös sijoittajan 

päätöksenteon taustalla toimivia ajatusmalleja. Heidän mukaansa kustannusprosentti 

on merkittävä tekijä, joka vetää puoleensa sijotuksia. Tämän vuoksi rahastojen 

hallinnoijien olisi suotavaa pitää kustannukset mahdollisimman alhaisella tasolla. 

ETF-rahastojen osalta kustannusprosentin lisäksi myös rahaston koko vaikuttaa 

sijoittajien kiinnostukseen valita kyseinen sijoituskohde. Tämä voidaan nähdä hyvin 

luonnollisena tekijänä, sillä pienikokoisiin ETF-rahastoihin sijoitettaessa voi olla 

vaarana, että ne yhdistetään suosion puutteen vuoksi toisiin ETF-rahastoihin. Koon 

vaikutuksen lisäksi Narend ja Thenmozhi tekevät myös mielenkiintoisen havainnon 
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siitä, kuinka ETF-rahastoihin sijoittajat eivät ota merkittävästi huomioon 

sijoituskohteen historiaa, vaan keskittyvät enemmän kustannuksien tarkasteluun. Sen 

sijaan indeksirahastoihin sijoitettaessa suositaan lähtökohtaisesti ennemmin uusia 

rahastoja markkinoilla pitempään olleiden sijaan. Toisin sanoen, sijoittajille merkitsee 

enemmän indeksirahastojen ikä kuin ETF-rahastojen ikä. 
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5 YHTEENVETO 

ETF- ja indeksirahastot muistuttavat monin tavoin toisiaan. Kumpikin 

sijoitusinstrumentti omaa kohdeindeksin, jota pyritään replikoimaan mahdollisimman 

tarkasti. Tämän lisäksi niitä voidaan pitää passiivisen sijoitusstrategian myötä 

edullisina sijoituskohteina. Yhtäläisyyksistä huolimatta ETF- ja indeksirahastot 

eroavat toisistaan rakenteellisten syiden ja käyttömuodon seurauksena. Tämän 

tutkielman tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva siitä, mitä ETF- ja 

indeksirahastot ovat, miten ne toimivat ja miten eri ominaisuudet vaikuttavat niiden 

soveltuvuuteen sijoituskohteiksi. Tutkielma on rajattu käsittelemään ETF- ja 

indeksirahastoja yleisellä tasolla, minkä vuoksi esimerkiksi rakenteelliset 

eroavaisuudet voivat johtaa ristiriitaisiin tuloksiin tämän tutkielman kanssa.  

Samaa kohdeindeksiä seuraavia ETF- ja indeksirahastoja tutkittaessa huomataan, että 

sijoitusinstrumenttien suoriutuminen kohdeindeksiin nähden on hyvin samakaltaista. 

Tämä perustuu kummankin pyrkimykseen minimoida seurantavirhe täydellisen 

replikoimisen strategiaa hyödyntäen. Seurantavirhettä instrumenteille syntyy 

esimerkiksi transaktiokustannusten myötä tarvittavasta uudelleentasapainotuksesta, 

sekä osingonjaosta syntyvien kustannusten tai aikaviiveen kautta. Vaikka 

seurantavirheen syntymistä ei ole mahdollista täysin välttää, voivat rahastonhoitajat 

vaikuttaa seurantavirheen määrään oikeanlaisen toiminnan ja kaupankäyntistrategian 

avulla. Seurantavirheen minimoinnin ja kohdeindeksin täydellisen 

replikointipyrkimyksen myötä ETF- ja indeksirahastojen seurantavirheen vaikutusta 

suoriutumiseen voidaan pitää olemattomana. 

Koska seurantavirhe ei tuo suurta eroa ETF- ja indeksirahastojen välille, on 

tarkasteltava myös seurantavirheettömiä eroja. Sijoitusinstrumenttien kolme oleellista 

seurantavirheetöntä eroa ovat hallinnointipalkkiot, osakkeenomistajan 

transaktiokustannukset ja verotuskustannukset. Vaikka ETF-rahastot ovat pystyneet 

tarjoamaan prosentuaalisesti alhaisempia hallinnointipalkkioita kuin halvimmat 

indeksirahastot, voidaan kumpaakin sijoitusinstrumenttia pitää 

hallinnointipalkkioiden osalta edullisena. Myös transaktio- ja 

kaupankäyntikustannukset ovat sijoitusinstrumenttien osalta matalia, mikä johtuu 



27 

osaltaan kasvaneesta kilpailusta erityisesti ETF-rahastojen välillä. Kustannuksien 

alhainen taso itsessään perustuu passiiviseen sijoitusstrategiaan. 

Verotuksen kannalta ETF-rahastoja pidetään yleisesti ottaen kannattavampana 

sijoitusinstrumenttina kuin indeksirahastoja. Kaupankäynnin taustalla tehtävä rahaton 

arvopapereiden lunastaminen mahdollistaa ETF-rahastoille verotuskustannusten 

karttamisen. On myös huomionarvoista, että ETF-rahastot jakavat harvoin 

luovutusvoittoja ulos, mikä jo itsessään pienentää verotuskustannusten syntymistä. 

Toisaalta, indeksirahastotkaan eivät aina jaa suuria määriä luovutusvoittoja. 

Tällaisessa tilanteessa indeksirahastojen verojen jälkeisen tuoton nähdään olevan 

ETF-rahastojen tuottoa suurempi. Lisäksi epävakaita kohdeindeksejä käyttävien ETF-

rahastojen tuotot ovat epävakaampina, mikä vähentää ETF-rahaston arvostusta 

verorasitukseltaan stabiilimpaan indeksirahastoon nähden. 

Erot kaupankäynnillisissä ominaisuuksissa ovat ETF- ja indeksirahastojen välillä 

erittäin merkittäviä. ETF-rahastoilla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tavoin, 

joten ETF-rahastojen hinta muodostuu hetki hetkeltä uudelleen ja kauppaa on 

mahdollista käydä pörssipäivän aikana. Tämä tuo joustavuutta ja siten myös 

kilpailuedun indeksirahastoihin nähden. Indeksirahastojen kaupankäynti on verrattain 

jäykempää, sillä niitä voi ostaa ja myydä ainoastaan päivän lopuksi muodostuvalla 

nettovarallisuusarvolla. Lisäksi päivänsisäinen kaupankäynti mahdollistaa ETF-

rahastoille pois pääsemisen helppouden, mikä voi olla tärkeä tekijä sijoittajien riskeiltä 

suojaamisstrategian kannalta.  

ETF- ja indeksirahastojen ominaisuuksissa ilmenevät eroavaisuudet johtavat erilaiseen 

suoriutumiseen sijoitusstrategiasta riippuen ja sen vuoksi niiden valinnassa on 

huomioitava sijoittajan tekemät valinnat. Sijoitusinstrumenttien valintaan 

sijoituskohteiksi vaikuttavat joustavuuden lisäksi siten myös sijoitusmäärän suuruus 

sekä sijoitusajan pituus. Pitkäaikaiseen ja määrällisesti suureen sijoitukseen nähdään 

pääsääntöisesti soveltuvan paremmin ETF-rahasto. Myös likviditeetin arvostaminen 

johtaa usein ETF-rahaston valintaan. Pieniä sijoituksia lyhyellä aikavälillä tekevälle 

sijoittajalle nähdään sen sijaan soveltuvan paremmin indeksirahasto.  
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Yksiselitteistä kuvaa ETF- ja indeksirahastojen välisestä paremmuudesta on haastava 

muodostaa, mutta yleisellä tasolla suuntaa antava valinta kohteiden välillä voidaan 

tehdä tämän tutkielman mukaan muun muassa verotuskustannuksiin altistumista, 

sijoituksen määrää ja ajanjakson pituutta tarkastelemalla. Kaiken kaikkiaan ETF- ja 

indeksirahastojen valintaan vaikuttavat tekijät ovat siis hyvin paljon riippuvaisia 

sijoittajan omista kiinnostuksen kohteista sekä sijoitustavasta. 
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