perheet kertovat

PERHE
Sosiaalisen median asiantuntija
ja projektipäällikkö Emmi
Oikkonen, 30, hankintapäällikkö
Tuomas Oikkonen, 35, ja
heidän lapsensa Iisa, 2,
asuvat Tampereella.

”Sijoittaminen
on nykyään coolia,
ei noloa”
Emmi ja Tuomas Oikkonen siirtävät
joka kuukausi lapsensa arvo-osuustilille
94 euroa. ”Lapsella on aikaa odotella
tuoton karttumista”.
Moona Laakso kuvat Riina Peuhu

E
Tilaa unelmille.
”Ikinä ei voi tietää,
mitä haaveita on vaikka
kahdenkymmenen
vuoden päästä. Tuntuisi
inhottavalta joutua
jättämään asioita
tekemättä sen takia,
ettei ole rahaa”, Emmi
Oikkonen perustelee
säästämistään.
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mmi ja Tuomas Oikkosen lapsesta Iisasta tuli sijoittaja kolmen kuukauden
iässä. Aluksi vanhemmat säästivät tyttärelleen 50 euroa kuussa pankin rahastoon, mutta avasivat pian arvo-osuustilin.
”Se oli Emmin idea. Lapsilisälle ei sillä lailla ollut
tarvetta, ja tuntui järkevältä, että rahat menevät johonkin tuottamaan”, Tuomas kertoo.
Emmi kirjoitti säästämisestä ja teki siitä laskelmia Mamma sijoittaa -nimisessä blogissaan.
Nyt Iisa on 2,5-vuotias taapero, ja vanhemmat laittavat hänen tililleen kuukausittain 94 euroa. Automaattisella kuukausisäästösopimuksella summa
jakautuu kolmeen eri indeksirahastoon. Huomatessaan, miten vaivatonta rahastoihin sijoittaminen oli,
Tuomas avasi itselleenkin arvo-osuustilin.
Emmi oli perustanut itselleen tilin jo vuonna 2012,
mutta unohtanut sen moneksi vuodeksi. Sijoittaminen alkoi kiinnostaa taas, kun lapsi syntyi.

Sen lisäksi, että sijoitukset tuovat tulevaisuuden
turvaa, Emmistä on mielekästä, että palkkatulon lisäksi on muitakin tulonlähteitä.

K

oronaepidemialla ei ole ollut vaikutusta perheen sijoittamiseen. Kuukausittaisten siirtojen myötä ajallinen hajautus tulee automaattisesti. Silloin ostoja tulee tehtyä niin nousu- kuin
laskumarkkinoilla. Laskun aikana osakkeita saa
enemmän eli halvemmalla, nousun aikaan vähemmän eli kalliimmalla. Koska ajoittaminen on haastavaa, jopa mahdotonta, kuukausisäästämällä tulee
automaattisesti ostettua osakkeita kaikkina aikoina.
Ja koska rahat saavat rauhassa olla ja kasvaa, pörssikurssien laskulla ei ole vaikutusta, kun rahastoja ei
tarvitse juuri nyt myydä pois.
”Rahastot ovat suosittuja ja yleensä paras tapaa
säästää lapselle, koska säästösummat ovat tyypillisesti pieniä”, toteaa sijoittamiseen erikoistuneen
Nordnet-pankin maajohtaja Suvi Tuppurainen.
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Lapsen nimiin
säästäessä rahat
kuuluvat lapselle.

Oikkoset pitävätkin rahastoja helppona ja vähäriskisenä valintana. Ne ovat myös huomattavasti tuottavampi vaihtoehto kuin säästötili. Emmi teki siitä
blogiinsa laskelmia.
Hän laski, kuinka paljon tuhat euroa säästötilillä
tulisi kerryttämään tuottoa 16 vuoden aikana. Verottomana tuotto olisi noin 32 euroa. Indeksirahastossa
seitsemän prosentin vuotuisella tuotto-odotuksella
tuhat euroa kasvaisi samassa ajassa korkoa korolle
-ilmiön ansiosta 3055 euroon. Laskelman jälkeen
päätös oli helppo tehdä.
Korkoa korolle -ilmiötä pääseekin parhaiten hyödyntämään, kun lapselle alkaa sijoittaa heti syntymästä lähtien.
”Säästämisessä pitkäjänteisyys on kultaa. Varsinkin lapselle säästämisessä korkoa korolle -ilmiö pääsee valloilleen, koska lapsella on enemmän aikaa
odotella tuoton karttumista”, Tuppurainen sanoo.
Lapselle voi antaa verovapaasti lahjaksi rahaa korkeintaan 5000 euroa kolmen vuoden välein.
”Esimerkiksi lapsen molemmat vanhemmat voivat
lahjoittaa lapselleen 4999 euroa kolmen vuoden aikana. Lapselle säästämisen verovapaa kuukausimäärä
on siis noin 138 euroa per henkilö”, Tuppurainen selventää.
äästäminen tai sijoittaminen lapsen omiin
nimiin saattaa siis olla verojen kannalta järkevämpää kuin säästää omalle tilille ja lahjoittaa lapselle isompi summa tämän täytettyä 18
vuotta. Verotuksen lisäksi tulee ottaa huomioon rahastojen kulut.
Lapselle sijoittaminen kannattaa Tuppuraisen
mielestä monessakin mielessä.
”Kun lapselle säästää säännöllisesti ja opettaa hänelle samalla järkevää taloudenhoitoa sekä oman rahan käyttöä, saa kasvatettua nuoren, joka todennäköisemmin pärjää paremmin omillaan.”
Tuppurainen muistuttaa, ettei summien tarvitse
olla suuria.
”Jo pienellä kuukausirahalla ja pienillä säästösummilla voi opettaa lapselle paljon. Jo alakoululainen ymmärtää, että hänellä on osakkeita ja rahastoja, jos niistä hänelle avoimesti kerrotaan ikä huomioon ottaen.”
On syytä kuitenkin muistaa, että lapsen nimiin
säästäessä rahat kuuluvat lapselle.
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”Kaikki lapsen nimissä oleva on hänen omaisuuttaan, eikä sitä voi käyttää muuhun kuin lapsen hyväksi myöhemmin.”
Kertyneillä säästöillä voi myöhemmin esimerkiksi
tukea lapsen opintoja.
apsensa ja miehensä tapaan Emmi sijoittaa rahastoihin, ja lisäksi hänellä on kaksi sijoitusasuntoa.
”Ensimmäisen asunnon ostin itselleni omaksi kodiksi ja ehdin asua siinä alle vuoden ennen kuin muutin Jyväskylästä Tampereelle Tuomaksen perässä.
Tuntui luontevalta jättää kämppä sijoitusasunnoksi.”
Kipinä toisesta asunnosta syttyi vuosia sitten,
mutta aika tuntui oikealta vasta viime keväänä, jolloin Emmi teki varauksen juuri valmistuneesta uudiskohteesta.
”Molemmissa sijoitusmuodoissa on puolensa. Tykkään asunnoista siksi, että tuloja tulee kuukausittain. Se on konkreettinen lisä, jonka saa työstä saatavan palkan päälle. Rahastot taas ovat helppoja, niitä
ei tarvitse hirveästi seurata ja hajauttaminen tapahtuu rahaston toimesta.”
Emmi on pannut merkille, että naisten sijoittaminen on noussut viime aikoina pinnalle. Hän itse seuraa paljon naissijoittajia, kuten Merja Mähkää, sekä asuntosijoittajia, kuten Instagramissa käyttäjää
@marialovesrealestate. Hän seuraa myös miespuolisia sijoittajia ja kuuntelee muun muassa Harri Hurun Ostan asuntoja -podcastia.
Suvi Tuppurainen Nordnetistä vahvistaa, että viime vuosina naissijoittajien määrä on todellakin kasvanut. Nordnetin asiakaskunnasta naisasiakkaiden
osuus vuonna 2019 oli 34 prosenttia. Uusista asiakkaista kuitenkin jo 47 prosenttia oli naisia.
Silti pörssissä on edelleen miesvalta. Euroclear
2020 -tilaston mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden yksityisomistajista noin 33 prosenttia on naisia.
Yksityisomistajien omistamasta varallisuudesta miehet omistavat 79 ja naiset 21 prosenttia.
Toisin sanoen miehillä on huomattavasti enemmän rahaa sijoituksissaan. Miesten enemmistöä sijoittajina sekä isompaa sijoitusvarallisuutta on
usein tutkimuksissa selitetty palkkaeroilla; naisten
palkat ovat pienempiä, jolloin säästöön jää vähemmän sijoitettavaksi. Naiset myös jäävät miehiä yleisimmin lapsen kanssa kotiin perhevapaille.
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naissijoittajien
määrä on kasvanut
viime vuosina.

Selvää puhetta.
Emmi Oikkonen seuraa
paljon sijoitusaiheisia
sometilejä ja podcasteja.
Hänelle on tärkeää,
että rahasta puhutaan
ymmärrettävästi.

”Naiset pärjäävät
sijoittajina miehiä
paremmin.”
Suvi Tuppurainen arvelee, että kohonneet elinkustannukset etenkin pääkaupunkiseudulla sekä työelämän murros ja pätkätyöt ovat kuitenkin pakottaneet naiset kiinnostumaan tulevaisuudesta ja sen
myötä sijoittamisesta.
”Naiset haastetaan nykyään laajasti ottamaan
oma talous ja eläke omiin käsiin. Myös kestävä kulutus, kierrätys, konmari-liike ja järkevä taloudenhoito
ovat silottaneet tietä säästämiselle ja sijoittamiselle.
Sijoittaminen on nykyään coolia, ei noloa.”
Hän uskoo, että mediassa näkyvillä olevat naissijoittajat myös toimivat hyvinä esikuvina. Esimerkiksi vuonna 2019 vuoden sijoittajaksi valittu bloggaaja
Julia Thurén sekä vuoden sijoitusteon napanneet
Mimmit sijoittaa -yhteisön Pia-Maria Nickström ja
Hanna Tikander ovat saaneet naiset kiinnostumaan ja innostumaan sijoittamisesta.
aisjohtajia rahoituksen näkökulmasta tutkinut professori Sami Vähämaa Vaasan yliopistosta on perehtynyt naisten ja miesten eroavaisuuksiin johtajina ja sijoittajina.
Tutkimusten mukaan naiset pyrkivät välttämään
liiallista riskinottoa esimerkiksi sijoittamalla vähempiriskisimpiin kohteisiin ja käymällä vähemmän kauppaa.
”Miehillä on liiallinen itsevarmuus, joka naisilta
puuttuu. Miehet luulevat sijoittajina tietävänsä enemmän kuin muut ja sitä kautta tekevät tyhmiä sijoituspäätöksiä”, Vähämaa sanoo.
Liiallinen itsevarmuus näkyy esimerkiksi siten,
että miehet käyvät naisiin verrattuna huomattavan
paljon enemmän kauppaa osakkeilla. Tyypillisesti
nainen pitää osaketta useita vuosia, kun taas miehillä on enemmän taipumusta päiväkauppaan.
”Tutkimuksissa on havaittu, että yleisesti ottaen
naiset pärjäävät sijoittajina miehiä paremmin, vaikka tuotoissa onkin hyvin pieni ero.”
Myös Nordnetin tilastot vuodelta 2019 paljastavat,
että naissijoittajien suosituimmat osakevalinnat
päihittivät miesten sijoitukset. Samaa kertovat edellisvuoden tilastot.
Naisten paremmuus liittyy usein juuri miesten
liialliseen kaupankäyntiin. Osakemarkkinoilla kaupankäynti on kallista ja kaupankäyntikustannukset
vievät ison osan miesten tuotoista.
”Suomessa on havaittu, että naisten osakeomistuk-

N

46

MEIDÄN PERHE  PERHE . FI  HEINÄKUU 2020

set ovat keskittyneet isoihin tunnettuihin yhtiöihin,
jotka myös sitä kautta ovat vähäriskisempiä, kun taas
miehet sijoittavat enemmän pienyrityksiin ja kasvuyhtiöihin”, Vähämaa sanoo.
Naiset myös sijoittavat suhteessa enemmän rahastoihin kuin osakkeisiin, mikä sekin on vähäriskisempää.
uomas Oikkonen on aina ollut tarkka rahan ja
hankintojen suhteen. Hän on nelilapsisesta
perheestä, ja Emmi taas on ainoa lapsi.
”Vaikka ei joutunut jakamaan samalla tavalla, ei
rahaa liikaakaan ole ollut. Tuomaksen myötä olen
ehkä tullut harkitsevammaksi ostosten suhteen."
Tuomas muistaa säästäneensä ensimmäisistä kesätyörahoista 15-vuotiaana autoa varten.
”Oma äitini kuoli kun olin kolme, häneltä jäi perintöä, joka sijoitettiin rahastoihin”, Emmi kertoo.
Hän sai sijoitukset itselleen täytettyään 18, ja hetken aikaan hän sijoitti osakkeisiin isänsä avulla. Sijoittaminen päättyi välivuoteen Aasiassa, jolloin rahoille tuli tarvetta. Loput rahat kuluivat opiskeluaikana elämiseen.
”Vaikka olin säästänyt ja sijoittanut ja tehnyt hirveästi töitä, en osannut huolehtia siitä, että rahat, jotka olin saanut, olisivat menneet johonkin järkevään.
Jos nyt tekisin jotain toisin, niin olisin vaikka ostanut
asunnon heti opiskelujen alussa.”
Entä miten Oikkoset toivovat, että oma lapsi käyttäisi pesämunan 18 vuotta täytettyään?
”Sitä toivoisi, että saisi lapsen ymmärtämään rahan merkityksen ja säästäväisyyden, että osa rahoista olisi säästössä ja lopuilla saisi päättää mitä tekee,
käyttää vaikka maailmanympärimatkaan, autoon
tai taloon”, Tuomas pohtii.
Iisan kasvaessa Oikkosten ajatuksissa on mahdollisesti sijoittaa myös osakkeisiin. Emmi pohtii, että
ottamalla lapsen mukaan päätöksentekoon, kuten
esimerkiksi osakkeiden valintaan, lapsen voisi saada
kiinnostumaan raha-asioita jo nuorena. Esimerkiksi
Disney voisi olla yritys, joka kiinnostaisi lasta.
”Kun lapsi täyttää 18 vuotta, meillä ei ole mitään
sananvaltaa siihen, nostaako hän kaiken pois ja hassaako vai haluaako pitää sijoitukset. Mutta me voimme puhua järkevästi rahasta ja toivoa parasta.”
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”Nuorena en osannut
huolehtia, että rahat
menisivät johonkin
järkevään.”

