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ABSTRACT 

Pellinen, Antti 
Financial Capability of Mutual Fund Clients and Additional Investment Deci-
sions 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2009, 196 p. 
(Jyväskylä Studies in Business and Economics 
ISSN 1457-1986; 81) 
ISBN 978-951-39-3535-1 
Diss. 

The main focus in the present dissertation is the understanding of the phe-
nomenon of financial capability among Finnish private investors in mutual 
funds. In a wealthier and more market-oriented world in which individuals are 
increasingly required to take responsibility for their financial affairs, people 
need to be able to manage their funds. The aim of this study is to measure fi-
nancial capability objectively using an item analysis with the latent trait score 
(Rasch Model) of financial capability. 

The survey questionnaire was mailed to 3,200 OP-Fund Company clients 
in two mutual funds and in four subgroups. The funds were equity fund and 
money market fund, which have different risk/return profiles. Subgroups were 
formed in both funds according to the distribution channel chosen by clients 
(branch office or internet). The response rate was 30.7%. 

Among the background variables education was the best predictor for fi-
nancial capability. Men seemed to display higher levels of financial capability 
than women. Moreover, the quantity of different investments predicts higher 
financial capability. The financial capability scores of different subgroups have 
statistically significant differences.  The study indicates that financially capable 
mutual fund clients tend to use the internet as a service channel.  

Overconfidence has been intensely studied in the behavioral and financial 
research. The studies have concluded that people are usually overconfident. 
This study did not confirm the observation of overconfidence. Instead, the cli-
ents with high ability score also had a realistic perception of their level of com-
petence. The hypothesis that novices and experts use different information 
sources was confirmed. Experts get information from the internet and maga-
zines or through their jobs, whereas novices obtain information from the staff in 
the branch offices. 

Clients’ additional investment decisions were examined using The Theory 
of Planned Behavior and a PLS-Path Model. Three important variables explain-
ing intention to invest more in mutual funds are: attitude towards mutual fund 
investment, subjective norm and financial capability score.   

Keywords: financial capability, mutual fund, decision-making, Rasch Model, 
PLS-Path Model. 
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ESIPUHE 
 
 
Kuluttajan taloudellinen kyvykkyys on noussut suosituksi tutkimusaiheeksi ja 
keskustelun kohteeksi. Kotitalouksien lisääntynyt varallisuus, vapautuneet ra-
hoitusmarkkinat ja kuluttajien vastuiden lisääminen esimerkiksi eläkevarojen 
sijoittamisessa ovat osaltaan lisänneet taloudellisen kyvykkyyden merkitystä. 
Taloudellisesti kyvykäs kuluttaja pystyy tekemään itseään, perhettään, yhteisö-
ään ja isänmaataan kohtaan järkeviä päätöksiä, joilla voidaan kasvattaa hyvin-
vointia. Vastaavasti heikon taloudellisen kyvykkyyden kuluttaja joutuu tyyty-
mään hyvinvointia vähemmän parantaviin päätöksiin.  

Oma kiinnostukseni kuluttajien taloudellista kyvykkyyttä kohtaan syntyi 
yli 20 vuotta jatkuneen työurani aikana Pohjola-ryhmässä. Toimin sijoittamisen 
ja säästämisen markkinoinnin ja asiakaspalvelun johtotehtävissä, missä tapasin 
satoja suomalaisia sijoittajia. Heidän käyttäytymisensä vaikutti usein epäratio-
naaliselta ja joskus jopa järjettömältä. Aloittaessani jatko-opintoni minulla oli 
tutkimusaihe, josta olin kiinnostunut. 

Kiitän Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekuntaa, että olen saanut 
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Tutkimukseni tutkimusmenetelmien valinnassa ja käytännön toteutuksessa 
keskeisenä henkilönä on toiminut tohtori Kari Törmäkangas Koulutuksen tut-
kimuslaitoksesta. Tämä yhteistyö on käytännössä todistanut, kuinka saman yli-
opiston eri yksiköiden välinen yhteistyö luo mielenkiintoisia tutkimusmahdol-
lisuuksia. Kiitos Kari, ilman tukeasi minulla olisi toisenlainen tutkimus. 

Kiitän tutkimukseni esitarkastajia dosentti Anu Raijasta ja dosentti Sami 
Kajaloa työpanoksesta ja rakentavista kommenteista väitöskirjani kehittämisek-
si. Kiitän Kari Puronahoa mielenkiintoisista keskusteluista jatko-opintojemme 
aikana. Heinolan Vierumäeltä pääosin etäopiskeluna toteutettujen jatko-
opintojen edistymisessä olen saanut erinomaista kannustusta ja tukea asuinalu-
eeni Opinkankaan tiedeyhteisöltä, erityiskiitos tohtori Tapani Frantsille. Kiitän 
väitöskirjani teknisessä ja kielellisessä toteutuksessa avustaneita Pekka Olsbota, 
Marja-Leena Tynkkystä ja Anna Tiikkajaa.  

Väitöskirjani ei olisi ollut mahdollinen ilman OP-Rahastoyhtiön myötä-
mielistä suhtautumista tutkimusideaani kohtaan. OP-Rahastoyhtiö antoi asia-
kaskantansa tutkimuskäyttöön ja rahoitti postikyselyn. Suurkiitokset! Tutki-
mustani ovat taloudellisesti tukeneet Liikesivistysrahasto ja Suomen Arvopape-
rimarkkinoiden Edistämissäätiö, joille osoitan lämpimät kiitokseni. 
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1 JOHDANTO 

Taloudellinen kyvykkyys antaa kuluttajille mahdollisuuden olla parempia ostajia ja 
sallii heidän hankkia tavaroita ja palveluita alemmilla kustannuksilla. Se lisää käy-
tännössä kotitalouksien käyttövaroja sekä mahdollistaa lisäkulutuksen, säästämisen 
tai sijoittamisen. Lisäksi kattavalla koulutuksella kuluttajia voidaan auttaa hankki-
maan tarvittava taloudellinen tietämys kotitalouden menoista ja tuloista, säästämi-
sestä, lainojen hoidosta ja sijoituspäätöksistä. Näiden talouden perussuunnittelutaito-
jen omaaminen auttaa perheitä kohtaamaan lyhyen ajan velvoitteitta sekä parantaa 
pitkän tähtäimen taloudellista hyvinvointia. 

Rahoitusmarkkinoiden laajentumisen ja uusien palvelujen tarjoamisen myötä kulut-
tajilla on enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja taloudellisten asioiden hoitami-
seen. On olemassa tarve lisätä kuluttajien tarkoituksenmukaista tietämystä uudesta 
tietotekniikasta ja oikealla tavalla tehtävistä taloudellisista päätöksistä. 

(Greenspan Alan, Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja, 2002, taloudellista kyvyk-
kyyttä käsitelleessä puheessaan USA:n senaatissa)     

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Kansalaisten taloudellisesta kyvykkyydestä on tulossa tärkeä tutkimuskohde 
varakkaissa kansantalouksissa (OECD 2005). Lisääntynyt mielenkiinto kansa-
laisten taloudellisen kyvykkyyden ympärillä on seurausta laajoista muutoksista 
yhteiskunnassa. Muutokset ovat mm. taloudellisia, demografisia, poliittisia, 
tieteeseen liittyviä sekä markkinamuutoksia. Hyvä esimerkki taloudellisista 
muutoksista Suomessa on kotitalouksien varallisuuden voimakas kasvu viime 
vuosien aikana (Säylä 2007). Kotitalouksien rahoitusvarallisuus on kasvanut 
Suomessa vuoden 1990 43,9 miljardista eurosta vuoden 2005 109,3 miljardiin 
euroon (Suomen Pankkiyhdistys 2006a, 12). Kotitalouksien varallisuuden kas-
vun taustalla on hyvä taloudellinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden vapautu-
minen, jotka ovat luoneet uudenlaista tarjontaa kotitalouksille myös sijoitusasi-
oiden hoidossa. Todellinen henkilöä kohti laskettu bruttokansantuote kasvoi 
Suomessa 469 prosenttia vuodesta 1950 vuoteen 2000, kun OECD-maiden kes-
kiarvo oli 342 prosenttia vastaavana ajanjaksona (Heiskala 2006, 15). Rahoitus-
markkinoiden vapautuminen Suomessa on osa kansainvälistä kehitystä, joka 
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sai alkunsa Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian hallitusten ratkaisuista helpottaa 
pääomien liikkuvuutta. Nämä muutokset ajoittuvat 1980-luvulle ja niiden taus-
talla olivat Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan ja Iso-Britannian pääminis-
teri Margaret Thatcher. (Heiskala 2006, 22.) Lähteenmäki (2006, 86) luokittelee 
Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityksen kolmeen vaiheeseen: säännellyt 
markkinat (ennen 1986), vapaiden markkinoiden aikakausi (1986–1993) ja 
pankkimarkkinat Euroopan rahaunionin alaisuudessa (1994 alkaen). Sekä tämä 
kansainvälinen että Suomessa tapahtunut rahoitusmarkkinoiden vapautuminen 
ovat hyviä esimerkkejä poliittisten muutosten seurauksista yhteiskunnassa. 

Sijoitustuotteiden markkinat ovat suuressa murroksessa lisääntyneen va-
rallisuuden ja markkinoiden vapautumisen seurauksena. Aikaisemmin suoma-
laisten kotitalouksien rahoitusvarallisuussijoituksia dominoivat pankkitalletuk-
set, joilla oli rajaton talletussuojajärjestelmä takaamassa sijoittajan asemaa. 1990-
luvun laman ja pankkikriisin yhteydessä pankkien talletussuojajärjestelmää 
rajattiin ja valveutunut kuluttaja joutui tutustumaan uuteen käsitteeseen eli ris-
kiin. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden voimakkaan kasvun lisäksi on ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia eri rahoitusvarallisuuden lajien välillä. Taulu-
kossa 1 on kuvattu suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuuden kehitystä 
1990–2006. 

TAULUKKO 1  Suomalasten kotitalouksien rahoitusvarallisuus 1990–2006 (Suomen 
pankkiyhdistys 2006a, 12) 

 
Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden kaksi nopeimmin kasvanutta lajia ovat 
sijoitusrahastot ja vakuutussäästöt. Vakuutussäästöjen kasvu aiheutuu pääosin 
vapaaehtoisten eläkevakuutusten suosion lisääntymisestä. Tämän taustalla ovat 
lakisääteissä eläkevakuutuksessa tehdyt heikennykset sekä kansalaisten odo-
tukset tulevista lakisääteisen eläketurvan muutoksista. OECD-maiden kehitys-
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suuntana eläkeasioissa on eläkkeensaajien vastuun kasvattaminen. Suomen la-
kisääteisessä eläkejärjestelmässä eläkkeensaajalla ei ole roolia eläkevarojen sijoi-
tuspäätöksissä. Ruotsissa toteutettiin malli, jossa eläkkeensaaja voi sijoittaa osan 
lakisääteisen eläkevakuutuksen maksuista valitsemiinsa rahastoihin (Pre-
miepensionmyndigheten 2006). Samantyyppisiä malleja on myös Norjan ja 
Tanskan lakisääteisessä eläkejärjestelmässä (Helsingin Sanomat 2006). Myös 
Suomessa on käyty keskustelua eläkkeensaajien mahdollisuuksien ja samalla 
vastuiden lisäämisestä lakisääteisen eläkejärjestelmän sijoituspäätöksissä (Kal-
liomäki 2006, 4−6 ). Nämä lakisääteisen eläkejärjestelmän muutokset ovat lähte-
neet liikkeelle osittain taustalla olevista demografisista muutoksista. Valtaosas-
sa OECD-maista suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa rahoitus-
ongelmia lakisääteisissä eläkejärjestelmissä. Vastuuta näistä ongelmista ollaan 
siirtämässä kansalaisille vapaaehtoisten lisäeläkevakuutusten ja/tai lakisääteis-
ten eläkkeiden sijoituspäätösten muodossa.   
 Toinen suuri muutos suomalaiselle kotitaloussijoittajalle on pankkipalve-
lujen merkittävä jakelutiemuutos. Suomea pidetään elektronisen pankkitoimin-
nan edelläkävijämaana. Suomen Pankkiyhdistyksen tutkimuksen (2005) mu-
kaan suomalaisten tapa maksaa laskuja on muuttunut radikaalisti. Taulukossa 2 
esitetään eräiden vuosien tutkimustuloksia. Vuonna 1994 laskunsa maksoi ta-
vallisesti internetissä 4 % ja pankkikonttorissa 39 % suomalaisista. Vuonna 2005 
internetissä maksavien osuus oli 64 % ja pankkikonttorissa maksavien 5 %. 

TAULUKKO 2  Tavallisin tapa maksaa lasku (Suomen Pankkiyhdistys 2005, 26) 

          Vuosi                                                 Internet                  Pankkikonttori 
            1994 4 % 39 % 
            1999 10 % 29 % 
            2003 34 % 12 % 
            2005 64 % 5 % 

 
Internet on vallannut nopeasti roolin pankkien tärkeimpänä jakelukanavana. 
Internetin nopean suosion kasvun myötä pankkien konttoriverkosto on supis-
tunut huomattavasti. Suomen Pankkiyhdistyksen (2006b) tilaston mukaan 
pankkien konttoreiden määrä on vähentynyt 1980-luvun lopun noin 3500 kont-
torista vuoden 2005 noin 1500 konttoriin. Nopeinta konttoreiden väheneminen 
oli vuosien 1990 ja 1998 välillä. Koko 2000-luvun ajan pankkikonttoreiden mää-
rä on pysynyt noin 1500 konttorin suuruusluokassa. Samanaikaisesti konttorei-
den vähenemisen myötä pankkiasiakkaiden ja pankkien välisten tietoliiken-
neyhteyksien määrä kasvoi vuoden 1990 lähellä nollaa olevasta tasosta vuoden 
2005 yli 3 miljoonaan tietoliikenneyhteyteen (kuva 1). Suomen Pörssisäätiön 
(2005, 14) tutkimuksen mukaan pörssiosakkeita omistaneista henkilöistä 28 % 
oli joko myynyt tai ostanut osakkeita internetin välityksellä. Kuluttajien merkit-
tävä jakeluteiden käytön muutos on saanut aikaan suuria muutoksia pankkien 
liiketoimintasuunnitelmiin. Pankkien markkinointiin on muodostunut uusia 
segmentointiperusteita. Markkinoiden pirstaloituminen yhä erilaisempiin seg-
mentteihin on asettanut pankkien markkinoinnille ja asiakaspalvelulle suuria 
haasteita. 
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KUVA 1  Pankkien konttorien ja tietoliikenneyhteyksien määrien kehitys (Suomen Pank-

kiyhdistys 2006b, 5) 
 
Lähteenmäen (2006) mukaan pankkien toimintaympäristömuutoksia sekä 
Suomessa että muissa kehittyneissä markkinoissa ovat aiheuttaneet pankkitoi-
minnan liberalisoituminen, globalisoituminen, tekninen kehitys, asiakkaiden 
lisääntynyt varallisuus sekä toimialaliukumat. Davis ja Tuori (2002) ovat ha-
vainneet, että kehittyneillä pankkimarkkinoilla pankkien liiketoiminnassa yhä 
tärkeämpään asemaan ovat tulleet palkkiotuotot erilaisista palveluista. Vastaa-
vasti pankkien taseeseen sidottujen tuottojen suhteellinen osuus on laskenut. 
Pankkitoiminnan muutokset ovat vaikuttaneet sekä pankkeihin että pankkien 
asiakkaisiin varsin merkittävästi. Sekä pankkipalvelujen tuottajat että kuluttajat 
ovat joutuneet sopeutumaan näihin laki-, varallisuus-, tuote- ja jakelutiemuu-
toksiin.      

Euroopan unioni on hyväksynyt vuonna 2004 uuden sijoituspalveludirek-
tiivin. Direktiivistä käytetään lyhennettä MiFID, joka muodostuu sanoista The 
Markets in Financial Instruments Directive. Direktiivi astui voimaan 1.11.2007 
ja kansalliset lainsäädännöt oli sopeutettava direktiivin mukaisiksi. MiFID sää-
telee ensimmäistä kertaa Euroopan unionin tasolla sijoitus- ja finanssitoimin-
taan liittyviä asioita. Sen mukaan sijoitusneuvonta tulee luvanvaraiseksi toi-
minnaksi. Aikaisemmin sijoitusneuvonta on ollut sääntelyn ulkopuolella, mikä 
on aiheuttanut monia ongelmia ja jopa väärinkäytöksiä (Kontkanen 2005). Mer-
kittävää on, että luvanvaraisuus koskee sijoitusneuvontaa antavaa yritystä, ei 
sen henkilökuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoitusneuvontaa antavan sijoitus-
neuvontayhtiön henkilökunnalta valvova viranomainen ei vaadi näyttöä riittä-
västä ammattitaidosta, esimerkiksi suoritetun ammattitutkinnon muodossa. 
Sijoitusneuvontaa antavan yhtiön henkilökunnan ammattitaidon itsesääntelyllä 
on tulevaisuudessa suuri merkitys sijoitustuotteiden markkinoinnin valvonnas-
sa. Hoppu (2004, 101) on todennut itsesääntelyn tärkeäksi sijoitustuotteiden 
markkinoinnin sääntelyn keinoksi. Tämän tutkimuksen kontekstissa MiFID:n 
vaatimus asiakkaan riittävän tiedon ja kokemuksen selvittämisestä riskien ym-
märtämiseksi sijoituspalveluyrityksen toimesta on mielenkiintoinen vaade. Tu-
levat vuodet direktiivin alaisuudessa tulevat osoittamaan, kuinka hyvin se on 
onnistunut tavoitteissaan. 
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Tämä tutkimus ei suoranaisesti liity rahoituksen teoriaan, mutta sivuaa 
empiirisessä osassaan rahoitusta ja sen teorioita. Rahoituksen alalla vallitsevana 
oletuksena on ollut tehokkaiden markkinoiden hypoteesi (taulukko 3), jonka on 
määritellyt Eugene Fama (1970). Markkinoiden tehokkuuden arvioinnissa tar-
kastellaan, miten arvopaperin hintaan vaikuttaa saatavilla oleva informaatio. 
Markkinat voivat olla tehokkaita kolmella eri tasolla informaatiomielessä. 
Markkinoiden tehokkuuden muodoista on tehty runsaasti tutkimusta ja eniten 
näyttöä on saatu markkinoiden keskivahvan tehokkuuden puolesta. Tämä tar-
koittaa sitä, että kaikki yleisesti tunnettu informaatio vaikuttaa arvopaperin 
hintaan ja uusi informaatio välittyy siihen viipymättä. Markkinoiden tehok-
kuuden tarkastelumallit korostavat informaation merkitystä arvopapereiden 
hinnoittelussa.   

TAULUKKO 3 Pääomamarkkinoiden tehokkuudesta (Fama 1970) 

Tehokkuuden muoto Informaatiomäärä Seuraus 
 

Heikko muoto Arvopaperin aikaisempi 
kurssihistoria 

Jos kurssit jo heijastavat aiemman 
kurssihistorian informaatiota (ovat 
siihen nähden oikealla tasolla), ei 
tätä voi hyödyntää ennustamisessa 

Keskivahva muoto Kaikki yleisesti tunnettu 
informaatio 

Kurssit reagoivat heti uuteen  
infoon. Tätä ei jälkikäteen voi  
käyttää hyväkseen, arvopaperi on 
oikealla tasolla siihen nähden. 

Vahva muoto Kaikki, julkinen ja  
yksityinen informaatio 

Kurssi olisi oikealla tasolla  
kaikkeen jonkun tuntemaan  
infoon nähden. 

 
Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin taustalla on oletus kuluttajan rationaali-
suudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja toimii ja määrittelee arvopaperin 
hinnan rationaalisesti. Käytännössä oletus ei tarkoita sitä, että jokainen kulutta-
ja olisi rationaalinen, vaan sitä, että markkina kokonaisuudessaan toimii ratio-
naalisesti. Epärationaalisen kuluttajan toiminta eliminoituu markkinoilta ratio-
naalisten kuluttajien toimesta (Hoppu 2004, 64). 

Rahoituksen tutkimuksen ja käytännön keskeiseksi malliksi on muodos-
tunut Sharpen (1964) kehittämä Capital Asset Pricing Model (CAPM). Capital 
Asset Pricing Modelin keskeinen sisältö on siinä, että sen avulla voidaan selittää 
minkä tahansa sijoitussalkun odotettu tuotto niin, että merkitsevänä tekijänä on 
vain sijoituskohteen systemaattinen riski imβ . CAPM ja tehokkaiden markki-
noiden hypoteesi muodostivat rahoituksen tutkimuksen keskeisen ja vahvan 
paradigman sekä käytännön toiminnan viitekehyksen. Tälle paradigmalle kil-
pailevan vaihtoehdon tarjosi rahoituksen tutkimus, joka otti psykologian huo-
mioon kuluttajan käyttäytymisessä. Tästä rahoituksen tutkimussuunnasta käy-
tetään nimitystä behavioral finance. Se ei oleta kuluttajan rationaalista käyttäyty-
mistä, vaan tutkii kuluttajan erilaisen epärationaalisen käyttäytymisen syitä ja 
seurauksia rahoitusmarkkinoilla. Tämän suuntauksen rahoituksen tutkimus sai 
merkittävän tunnustuksen vuonna 2002, kun Daniel Kahnemanille myönnettiin 
taloustieteen Nobel-palkinto. Behavioral financen keskeisiä tutkimusaiheita 
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ovat olleet kuluttajien uskomukset ja niissä tapahtuvat arviointivirheet, joista 
Barberis ja Thaler (2003) mainitsevat mm. yli-itseluottamuksen (overconfidence), 
toiveajattelun (optimism and wisful thinking), konservatismin (conservatism), us-
komusten kestävyyden (belief perseverance) ja ankkuroinnin (anchoring). Kulut-
tajan preferensseistä on kirjoitettu behavioral financen eniten siteerattu artikkeli 
”Prospect theory: an analysis of decision under risk” (Kahneman & Tversky 
1979). Artikkelissa Kahneman ja Tversky tekivät merkittävän havainnon: ihmi-
set ovat voiton suhteen riskin karttajia, mutta tappion suhteen riskihakuisia. 
Tämä havainto tarkoittaa käytännössä sitä, että päätöksentekotilanteissa kulut-
taja arvioi väärin sekä voiton että tappion todennäköisyyttä. Kuhnin tieteenfilo-
sofian näkökulmasta rahoituksen tutkimuksessa on käynnissä tieteellisen val-
lankumouksen vaihe (Kuhn 1970). Capital Asset Pricing Model (CAPM) on ol-
lut rahoituksen hallitseva paradigma ja behavioral finance pyrkii horjuttamaan 
sen asemaa. 

Tulevien vuosien aikana jää nähtäväksi, pystyykö behavioral finance ot-
tamaan itselleen hallitsevan aseman rahoituksen tutkimuksessa. Asian puolesta 
on olemassa myönteisiä näkemyksiä (Naughton 2002) sekä ymmärtäviä kan-
nanottoja (Puttonen 2002, 407).  Puttonen toteaa seuraavasti: 
 

Ns. behavioral finance -tutkimussuunta on aivan viime vuosina saanut jalansijaa pe-
rinteisen rahoituksen tutkimuksen joukossa. Sijoitusmarkkinoillakaan pelkän perin-
teisen teorian osaaminen ei aina riitä. Pitää kehittää uusia teorioita ja malleja sen mu-
kaisesti, mikä vastaa sijoittajien todellista käyttäytymistä. 

 
Rahoitusmarkkinoiden tuotteiden markkinoinnin kannalta behavioral finance 
antaa haasteellisen ja monipuolisen tarkastelukulman kuluttajan käyttäytymi-
sen tutkimiseen. Se antaa mahdollisuuden hyvin monitahoisen ja moniulottei-
sen kuluttajan tarkasteluun, kun perinteinen rahoitustutkimus perustuu ratio-
naaliseen kuluttajaan. Tämän tutkimuksen empiirisen osan tulosten yhteydessä 
tarkastellaan behavioral financen paljon tutkittua kysymystä kuluttajan mah-
dollisesta yli-itseluottamuksesta. Lisäksi tutkitaan rationaalisten ja epärationaa-
listen tekijöiden vaikutuksia sijoitusrahastoasiakkaiden uskomuksiin ja asentei-
siin sijoitusrahastoasiakkaiden päätöksentekoprosessissa.   

Kuluttajan kyvykkyys on laaja ja runsaasti tutkittu ilmiö. Sillä on keskei-
nen rooli kuluttajan käyttäytymisessä ja sen on todettu vaikuttavan mm. kulut-
tajan informaation etsintään, informaation käsittelyyn ja päätöksentekoon (Mit-
chell & Dacin 1996). Alba ja Hutchinson (1987, 411) toteavat, että perinteisesti 
kuluttajan kyvykkyys on kuvattu yksiulotteisesti esimerkiksi tuotteen tai palve-
lun tuttuuden tai käyttökertojen avulla. Tämä on heidän mielestään liian kapea 
tulkinta kuluttajan kyvykkyydestä ja he määrittelevätkin tässä kuuluisassa ar-
tikkelissaan kuluttajan kyvykkyyden laajemmin ja monipuolisemmin.  

Kuluttajan kyvykkyyden määrittelemisen lisäksi on sen mittaamisesta esi-
tetty erilaisia näkökantoja (Alba & Hutchinson 2000). Mittaamiseen on käytetty 
useita erilaisia menetelmiä, eikä niiden käytöstä vallitse yksimielisyyttä. Useat 
kyvykkyyden mittaustavat eivät täytä tarkan mittaamisen periaatteita. Tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan kuluttajan moniulotteisen kyvykkyyden yhtä osa-
aluetta, taloudellista kyvykkyyttä. Sen mittaamiseen käytetään välimatka-
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asteikollista mittaria, josta on paljon kokemuksia kasvatustieteessä, mutta ei 
taloustieteessä. Tämän tutkimuksen ydin on tarkka välimatka-asteikollinen ta-
loudellisen kyvykkyyden mittaus. Mittauksen tulosta, kykypistemäärää, käyte-
tään tutkimuksen kaikkien tutkimusongelmien ratkaisemiseen.  

OECD:n raportti taloudellisen kyvykkyyden parantamisesta sisälsi laajan 
selvityksen järjestön 30 jäsenvaltion kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden 
parantamisesta sekä kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden mittaamisesta. 
Raportti kertoi, että OECD:n jäsenmaiden keskuudessa on kasvava mielenkiinto 
kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden kehittämisohjelmille (OECD 2005, 15). 
Kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden mittaamisen osalta raportti kertoi, että 
15 jäsenmaata on toteuttanut mittauksen tai suunnittelee sen toteuttamista. 
Yleisenä havaintona tehdyistä kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden mitta-
uksista todetaan, että tutkimuksiin osallistuneilla henkilöillä on alhainen talou-
dellisen kyvykkyyden taso (OECD 2005, 42). OECD:n raportti antaa suosituksen 
yhtenäisen ja kansainvälisen mittaustavan kehittämiseksi kansalaisten taloudel-
lisen kyvykkyyden mittaamiseksi (OECD 2005, 44). Tällaisessa mittauksessa 
olisi kaikille maille yhteiset osiot sekä maakohtaiset osiot. Tähän saakka toteute-
tut eri maiden tutkimukset ovat olleet kaikki erilaisia, joten maiden välinen ver-
tailu on ollut vaikeaa.  

Taloudellisen kyvykkyyden mittaamista pidetään välttämättömänä me-
nettelynä, jotta taloudellisen kyvykkyyden koulutusohjelmia ja kehittämistoi-
menpiteitä voidaan mitoittaa oikein sekä niiden vaikutuksia arvioida. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on toteuttaa Suomessa taloudellisen kyvykkyyden mit-
taus rajatussa kohderyhmässä ja rakentaa tätä tarkoitusta varten mittaristo, joka 
voisi olla perustana kansainvälisille taloudellisen kyvykkyyden mittauksille.  

1.2 Tutkimustehtävä 

Tässä tutkimuksessa tutkimustehtävänä on tuottaa uutta tietoa tavallisten suo-
malalaisten sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellisesta kyvykkyydestä ja sen mit-
taamisesta. Taloudellinen kyvykkyys on vähän tutkittu aihe huomioon ottaen sen 
tärkeän merkityksen kotitalouksien talouden hallintaan. Tutkimus jäsentää käsit-
teellisellä tasolla operationalisoidun ja mitatun taloudellisen kyvykkyyden. Tut-
kimustehtävän suorittamiseksi on perehdyttävä kuluttajan taloudellisen kyvyk-
kyyden käsitteen sisältöön ja mahdollisiin mittaustapoihin.  Taloudellinen ky-
vykkyys on kuluttajan kyvykkyyden yksi ulottuvuus, jolla on hyvin merkittävä 
vaikutus kotitalouden resurssien hallinnassa. Leskisen ja Raijaksen (2005, 6) esit-
tämässä kotitalouden talouden ja rahoituksen dynamiikkamallissa (kuva 4) tut-
kimuksen mitattu taloudellinen kyvykkyys liittyy kotitalouksien säästämis- ja 
sijoittamistoimintoihin, joissa kotitaloudet toimivat pääomamarkkinoilla. Hyvä 
taloudellinen kyvykkyys antaa kuluttajalle paremmat mahdollisuudet onnistua 
kotitalouden resurssien hallintaan liittyvissä suunnittelun, valinnan ja toteutuk-
sen toimenpiteissä kaikilla kotitalouden resurssien hallintaan liittyvillä markki-
noilla (esim. tuote- ja palvelumarkkinoilla). Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
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objektiivisen, tarkan ja välimatka-asteikollisen kykypistemäärän mittaaminen 
jokaiselle tutkimukseen vastanneelle sijoitusrahastoasiakkaalle. Tutkimuksessa 
käytettyä kyvykkyyden mittausmenetelmää, Raschin mallia, on käytetty paljon 
kasvatustieteessä kyvykkyyden mittaamiseen, mutta sen käyttö taloustieteessä 
on ollut vähäistä. Toteutetun mittauksen tuloksena saatua sijoitusrahastoasiak-
kaan välimatka-asteikollista kykypistemäärää pidetään tutkimuksen keskeisenä 
tunnuslukuna. Välimatka-asteikollisuus on tutkimuksen kykypistemäärän mer-
kittävin ominaisuus verrattaessa tuloksia aikaisempiin objektiivisiin kyvykkyy-
den mittaustuloksiin.  Tämän lisäksi tutkimus mittaa mitatun kyvykkyyden vai-
kutusta sijoitusrahastoasiakkaiden aikomuksiin sijoittaa lisää varoja sijoitusrahas-
toon. Erityisesti tarkastellaan mitatun kyvykkyyden suhdetta muihin keskeisiin 
muuttujiin päätöksentekomallissa. 
 Tutkimus toteutettiin OP-Rahastoyhtiön kahden riskiltään erityyppisen 
sijoitusrahaston osuudenomistajien keskuudessa. Tutkimuksen rahastoiksi va-
littiin lyhyen koron rahasto OP-Euro ja osakerahasto OP-Delta. Tavoitteena oli 
saada koko tutkimuksen perusjoukkoon (suomalaisiin sijoitusrahastoasiakkai-
siin) yleistettävissä oleva tutkimustulos, minkä vuoksi tutkimuskohteeksi valit-
tiin suurten ja kauan markkinoilla toimineiden sijoitusrahastojen osuudenomis-
tajat. Suomen sijoitusrahastomarkkinoita hallitsee kolme suurta pankkiryhmit-
tymää, Osuuspankki, Nordea ja Sampo, joiden rahastojen yhteenlaskettu mark-
kinaosuus ylittää 70 prosenttia. Näiden pankkien yksityisasiakkaiden profiilit 
oletetaan samanlaisiksi. Tutkitut osuudenomistajat jaettiin kahteen ryhmään 
myös heidän jakelutievalintansa perusteella. Tutkittuja jakeluteitä olivat pank-
kikonttori ja internet. Ryhmien muodostamisessa on huomioitu siten sijoitus-
toiminnan keskeinen riski−tuotto-ajattelumalli sekä viime vuosien merkittävä 
jakelutiemuutos pankkitoiminnassa. Tutkimuksen ryhmät muodostuivat sijoi-
tusrahastojen riski-tuottotason ja jakelutien kombinaatioista. Ryhmät on nume-
roitu ryhmiksi 1−4 ja ne ovat seuraavat: 
 
 Ryhmä 1: lyhyen koron rahasto jakelutienä pankkikonttori 
 Ryhmä 2: lyhyen koron rahasto jakelutienä internet 
 Ryhmä 3: osakerahasto jakelutienä pankkikonttori 
 Ryhmä 4: osakerahasto jakelutienä internet 
 
Tutkimustehtävään liittyvät tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
 

1.  Löytyykö sijoitusrahaston osuudenomistajien taloudelliselle kyvykkyy-
delle selittäviä tekijöitä osuudenomistajien taustamuuttujista? 

2.  Ovatko riskiltään ja tuotto-odotukseltaan suuremman sijoitusrahaston 
osuudenomistajat taloudelliselta kyvykkyydeltään parempia kuin riskil-
tään ja tuotto-odotukseltaan pienemmän sijoitusrahaston osuudenomis-
tajat?  

3.  Ovatko sijoitusrahaston osuudenomistajat taloudelliselta kyvykkyydel-
tään samantasoisia kahdessa eri jakelutiessä eli pankkikonttorissa ja in-
ternetissä?  
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4.  Esiintyykö sijoitusrahaston osuudenomistajien keskuudessa yli-
itseluottamusta omiin taloudellisiin kykyihin? 

5.   Poikkeaako taloudelliselta kyvykkyydeltään hyvien ja huonojen sijoitus-
rahaston osuudenomistajien informaation hankinta toisistaan? 

6.  Pystytäänkö sijoitusrahaston osuudenomistajien tulevat lisäsijoitusaiko-
mukset esittämään mallin muodossa ja mikä on taloudellisen kyvykkyy-
den merkitys tässä mallissa verrattuna mallin muihin muuttujiin? 

 
Tässä tutkimuksessa sijoitusrahaston osuudenomistajan kyvykkyydellä tarkoi-
tetaan osuudenomistajan kykyä tehdä sijoituspäätös valintatilanteessa. Sijoitus-
rahaston osuuden omistajan päätöksenteko on hyvin monimutkainen prosessi 
ja siksi sen kuvaamiseen on käytetty mallia. Ylä-Liedenpohja (1995, 255) toteaa, 
että taloustieteessä mallin rakentaminen on kuvailua. Mallit ovat yksinkertais-
tuksia todellisesta maailmasta ja sisältävät vain olennaisen todellisuudesta. 
Mallien avulla voidaan ymmärtää todellisuutta paremmin. Tässä tutkimuksessa 
käytetyn mallin lähtökohtana on Puttosen ja Kivisaaren (1997, 15) esittämä mal-
li, josta he käyttävät nimitystä sijoittajan universaali päätöksentekomalli. Sen 
mukaan kuluttajan sijoituspäätöksenteon keskeiset osatekijät ovat informaatio, 
kuluttajan riski−tuotto-preferenssit, sijoitushorisontti sekä sijoitussumma. Tässä 
tutkimuksessa universaaliin malliin on lisätty yksi muuttuja lisää, verotus. Put-
tonen ja Kivisaari (1997, 17) toteavat myös verotuksen vaikutuksen sijoittajan 
päätöksentekoon. Tämän lisäksi useat tutkimukset ja selvitykset vahvistavat 
verotuksen merkityksen sijoittajan päätöksentekoon (Suomen Pankkiyhdistys 
2005; Taloustutkimus 2006; Valtiovarainministeriö 2002).     

1.3 Tärkeimmät metodologiset ratkaisut 

Tieteenfilosofialla tarkoitetaan filosofisten metodien soveltamista tieteeseen, 
sekä tutkimustoimintaan että sen tuloksiin (Niiniluoto 2002, 21). Keskeinen tie-
teenfilosofinen kysymys on tieteen tulosten luonteen arviointi (Niiniluoto 2002, 
64). Behavioralismiksi kutsutaan tieteellistä käsitystä, jonka mukaan tieteelliset 
ongelmat ovat aina käytännöllisiä päätöksenteko-ongelmia ja tieteen tulokset 
ovat näihin ongelmiin liittyviä toimintasuosituksia (Niiniluoto 2002, 64). Tie-
demiestä voidaan pitää päätöksentekijänä tai päätöksentekijän neuvonantajana. 
Behavioralismin vastakohtana pidetään kognitivismia, jonka mukaan tieteen 
tehtävänä on totuuden löytäminen ja tiedemiehen tehtävänä on totuuden etsi-
minen, ei päätöksenteko. Tieteen tavoitteita tarkasteltaessa kognitivismin näkö-
kulmasta voidaan kiinnittää erityistä huomiota tiedon arvoa koskeviin kannan-
ottoihin. Niiniluodon (2002, 68–77) tekemän jaottelun mukaan tiedon arvoa 
voidaan tarkastella eri tavoin. Verismissä korostuu totuus tieteen arvona. Ve-
rismin vastakohtana pidetään instrumentalismia, joka korostaa tieteen vä-
linearvoa. Informationistiseksi kutsutaan tieteenkäsitystä, jossa tieteen yleiseksi 
päämääräksi asetetaan todellisuutta koskeva informaatio. Tässä tieteenkäsityk-
sessä yhdistyvät tieteen tavoitteina sekä pyrkimys totuuteen että soveltamis-
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kelpoisen tiedon löytämiseen. Tämä tutkimus on luonteeltaan kognitivistinen ja 
informationistisen tieteenkäsityksen mukainen. 

Markkinoinnin tutkimuksessa yleisimmin käytetty jaottelu on jako positi-
vismiin ja tulkitsevaan tieteenkäsitykseen (Malhotra & Birks 2003, 138). Kysei-
sen jaottelun mukaan tämä tutkimus on positivistista tutkimusta. Kakkuri-
Knuuttila ja Heinlahti (2006, 220) määrittelevät positivismin ankaraan empiris-
miin perustuvaksi tieteenfilosofiaksi, jossa tieteellinen tieto muodostuu havain-
tojen avulla tehdyistä yleistyksistä, joita käytetään selityksissä ja ennustuksissa. 
Positivismissa korostetaan luonnontiedettä tieteen ihanteena ja mallina. Siinä 
pyritään esittämään tutkimustulokset matemaattisessa muodossa. Kakkuri–
Knuutila ja Heinlahti (2006, 137) listaavat positivismin peruspiirteiksi: 

 
-  empiristisen tieto-opin: havainnot ovat tiedon lähtökohta ja arviointi-
 perusta  
-  nomoteettisen tieteenkäsityksen: tutkimuksen ainoana tavoitteena on 
 muodostaa yleisiä säännönmukaisuuksia 
-  empiristisen kausaalikäsityksen: syysuhteet edellyttävät yleisiä sään-

nönmukaisuuksia 
- peittävän lain selitysmallin: selitykset ja ennustukset perustuvat ylei-

siin lainomaisiin säännönmukaisuuksiin 
-  tieteen arvovapauden: metafysiikan välttäminen takaa, että tiede ei si-

sällä tieteen ulkopuolisia arvoja 
- välineellisen rationaalisuuden: tieteellisen toiminnan tavoitteet asete-

taan tieteen ulkopuolelta ja tiede mahdollistaa niiden toteutuksen.    
 
Markkinoinnin tutkimuskirjallisuus (Aaker, Kumar & Day 2000; Churchill & 
Iacobucci 2005; Cooper & Emory 1995; Malhotra & Birks 2003) jakaa empiiriset 
tutkimukset kolmeen lajiin: kartoittava eli eksploratiivinen tutkimus, kuvaileva 
eli deskriptiivinen tutkimus ja selittävä eli kausaalinen tutkimus. Kullekin tut-
kimuslajille on omat parhaiten soveltuvat käyttötarkoituksensa, joiden valinnan 
taustalla on kulloisenkin tutkimuksen tavoitteet. Tutkimuksen eri vaiheissa 
voidaan käyttää eri tutkimuslajeja, joten sama tutkimuksessa voidaan hyödyn-
tää useaa tutkimuslajia (Malhotra & Birks 2003). Kuvassa 2 esitetään kunkin 
tutkimuslajin keskeisiä käyttötarkoituksia ja yleisimpiä tutkimustyyppejä. Kar-
toittavassa tutkimuksessa selvitetään vähän tunnettuja ilmiöitä, kehitetään hy-
poteeseja ja löydetään uusia ilmiöitä ja näkökulmia. Sen avulla voidaan laajoja 
tutkimuskohteita pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin ja saada uuttaa tietoa 
tutkimuksen kohteesta. Kartoittavassa tutkimuksessa käytetään yleensä laadul-
lisia tutkimusmenetelmiä. Kuvaileva tutkimus vastaa kysymyksiin mikä, kuka, 
miksi, millainen, missä ja milloin. Kuvailevan tutkimuksen avulla saadaan 
tarkkoja numeerisia vastauksia ja ennusteita asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 
Kuvailevat tutkimukset jaetaan poikkileikkaustutkimuksiin ja pitkittäistutki-
muksiin. Kuvailevat tutkimukset ovat pääosin kvantitatiivisia. Selittävän tut-
kimuksen avulla selvitetään ilmiöiden välisiä syy- ja seuraussuhteita. Koe on 
selittävän tutkimuksen keskeinen työväline. Kuvailevat tutkimukset voivat olla 
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joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa koroste-
taan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Tämän taustalla on realistinen onto-
logia, jonka mukaan todellisuus rakentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 130). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 
keskeistä johtopäätösten tekeminen aikaisemman tutkimuksen pohjalta, aiem-
pien teorioiden hyväksikäyttö, testattavien hypoteesien esittäminen, keskeisten 
käsitteiden määrittely, aineiston keräämisen systemaattiset suunnitelmat, pe-
rusjoukon tai otoksen valitseminen, tutkimusaineiston saattaminen tilastollises-
ti käsiteltävään muotoon sekä päätelmien teko havaintoaineiston analysoinnin 
perustella (Alasuutari 1993). 
 
                                             Käyttötarkoitus              Tutkimustyyppi 
 
 
Kartoittava tutkimus 
 
 
 
 
 
Kuvaileva tutkimus 
 
 
 
 
 
Selittävä tutkimus 
 
 
 

 

KUVA 2 Empiirisen tutkimuksen lajeja (Churchill & Iacobucci 2005, 76) 

Tämä tutkimus ja sen taustaprosessi sisältävät kartoittavaa, kuvailevaa ja selit-
tävää tutkimusta. Varsinaisessa tutkimuksessa käytetään kvantitatiivisen tut-
kimuksen keinoja. Tutkimusaiheen valintaan ja omaan mielenkiintooni tutki-
musaihetta kohtaan on vaikuttanut vuodesta 1986 alkanut ja vuoteen 2003 
saakka kestänyt käytännön työskentely sijoitustuotteiden markkinoinnin ja 
myynnin johtotehtävissä. Tämän työskentelyn aikana tapasin satoja suomalaisia 
yksityissijoittajia, jotka suunnittelivat sijoituspäätöksiä. Kokemukseni ja havain-
tojeni perusteella pidin näiden sijoittajien näkemyksiä epärationaalisina ja se 
herätti kiinnostukseni tutkimukseni aiheeseen. Malhotra ja Birks (2003, 131) to-
teavat, että kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää kvantitatiivista tutkimus-
ta täydentävänä menetelmänä. Tämän tutkimuksen osalta voin todeta, että oma 
esiymmärrykseni tutkimuksen aihepiiristä on muodostunut työurani aikana 

Muotoilee ongelmia tarkemmin
Kehittää hypoteeseja 
Luo prioriteetteja tutkimukselle 
Eliminoi epäkäytännölliset 
ideat 
Selvittää käsitteitä 

Kirjallisuustutkimus 
Kokeellinen tutkimus 
Etnografia 
Haastattelut 
Valittujen tapausten tut-
kimus 

Kuvailee tietyn ryhmän 
ominaisuuksia 
Arvioi tietyllä tavalla  
käyttäytyvien henkilöiden 
määrää populaatiossa 
Tekee täsmällisiä ennusteita  

Pitkittäistutkimukset 
Paneelit 
Kokooma paneelit 
Otostutkimukset  

Luo vahvistusta kausaalisuh-
teesta muuttujien välillä: 
- rinnakkaisilmiö 
- muuttujien aikajärjestys 
- muiden selitysten eliminointi 

Laboratoriokoe 
Kenttäkoe 
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tekemällä havaintoja sijoitusasiakkaista. Tämä pitkäaikainen havainnointi ei 
ollut tieteellisen täsmällistä, mutta varsin monipuolista ja opettavaista. 

Tämä tutkimus on pääosin kuvailevaa tutkimusta, jonka empiirisessä 
osassa on käytetty tiedonhankintamenetelmänä sijoitusrahastoasiakkaiden kes-
kuudessa toteutettua postikyselyä, joka on luonteeltaan poikittaistutkimus. 
Tämän postikyselyn tulosten perusteella on pystytty jokaiselle 983 vastanneelle 
sijoitusrahaston asiakkaalle muodostamaan kykypistemäärä, joka kertoo henki-
lön kyvystä tehdä sijoituspäätös. Tutkimuksen loppuosassa selitetään sijoitus-
rahastoasiakkaiden tulevaa sijoitusrahastojen ostokäyttäytymistä. Tältä osin 
tutkimus on selittävää.   

Liiketaloustieteen puolella on esitetty hyvin kriittisiä näkemyksiä kulutta-
jan kyvykkyyden mittaamisesta perinteisillä kyvykkyyden mittareilla, kuten 
esimerkiksi älykkyysosamäärällä (Stenberg, Wagner, Williams & Horvath 1995; 
Alba 2000). Samalla on kehotettu ottamaan mallia kuluttajan kyvykkyyden mit-
taamisesta toisilta tieteenaloilta (Alba & Hutchinson 2000, 124). Tässä tutkimuk-
sessa sijoitusrahastoasiakkaiden kyvykkyys tehdä sijoituspäätös mitataan Ra-
schin mallin avulla. Raschin malli on George Raschin (1960) kehittämä yksipa-
rametrinen logistinen funktio, joka kertoo vastaajan todennäköisyydestä saada 
oikea vastaus monivalintatehtävässä, kun tiedetään kysymyksen vaikeusaste ja 
vastaajan kyvykkyys.  Raschin mallin on kehitetty alun perin lasten lukuhäiri-
öiden tutkimiseen (Olsen 2003). Mallin käyttöä tietokoneen avulla kehitti mer-
kittävästi Chicagon yliopiston professori G. W. Wright. Nykyisin Raschin malli 
on erittäin paljon käytetty menetelmä kasvatustieteiden alalla. Tässä tutkimuk-
sessa käytetään mallin yksinkertaisinta versiota dikotomisen vastausmallin 
muotoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoitusrahastoasiakkaan kyvyk-
kyys tehdä sijoituspäätös selvitetään 40 esitestatulla ja vaikeusasteeltaan eri-
tasoisella monivalintakysymyksellä. Monivalintakysymykset perustuvat Putto-
sen ja Kivisaaren sijoituskohteen valintamalliin. Verhelstin, Glasin ja Verstrale-
nin (1995) mukaan Raschin mallin hyvät piirteet ovat käytännön kannalta riit-
tävä kyky arvioida vastaajan kykyä ja erinomaiset matemaattiset ominaisuudet. 

Rahastosijoittajan taloudellisen kyvykkyyden mittaamisen ja siihen liitet-
tyihin tutkimusongelmiin vastaamisen jälkeen tässä tutkimuksessa siirrytään 
selittämään rahastosijoittajan tulevia lisäsijoituspäätöksiä ja mitatun taloudelli-
sen kyvykkyyden merkitystä tässä päätöksentekoprosessissa. Ongelman ratkai-
semiseksi valittiin teoreettiseksi malliksi The Theory of Planned Behavior -malli 
(TPB). The Theory of Planned Behaviorin kehitti Icek Ajzen. Hän esitteli sen 
kirjassaan ”Attitudes, personality and behavior” (1988). Kuluttajan päätöksen-
tekoa kuvaavia malleja on runsaasti. TPB valittiin tähän tutkimukseen siksi, että 
siinä on huomioitu tutkittavan henkilön kyvykkyys yhtenä kuluttajan aikomus-
ta selittävänä muuttujana. TPB:n käyttöä puolsi myös se, että sitä on käytetty ja 
tutkittu hyvin monenlaisissa tahdonalaisen käyttäytymisen päätöksentekotilan-
teissa myös sijoittamisen alalla.  

Tässä tutkimuksessa pyritään rakentamaan malli sijoitusrahastoasiakkaan 
tulevien lisäsijoituspäätösten kuvaamiseksi. Tutkimuksen kyseisessä osassa 
käytetään teoreettisena viitekehyksenä ja kausaalimallina The Theory of Plan-
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ned Behavioria ja mallin testaamisessa käytetään Partial Least Squares -mallia 
(PLS). PLS on polkuanalyysimalli, jonka on kehittänyt Herman Wold (1975). 
PLS:n tulosten graafisen esittelyn avulla voidaan esittää tutkimuksen tämän 
osan tulokset hyvin tiivistetysti ja ymmärrettävästi. PLS-malli perustuu perin-
teisiin faktori- ja regressioanalyyseihin. Valitsemalla tämä polkuanalyysimalli 
saadaan vertailukelpoisia tuloksia The Theory of Planned Behaviorin meta-
analyysiin (Armitage & Conner 2001), joka perustuu pääasiassa korrelaatioiden 
analysointiin. 

1.4 Raportin rakenne 

Väitöskirjan toisessa luvussa käsitellään taloudellista kyvykkyyttä ja sen mit-
taamista. Tässä luvussa esitellään myös tutkimuksen empiirisen osan ympäristö 
eli sijoitusrahastosäästäminen ja taloudellisen kyvykkyyden merkitys siinä ym-
päristössä. Kolmannessa luvussa esitellään taloudellisen kyvykkyyden objektii-
vinen mittaus ja siinä käytetty mittausmenetelmä, Raschin malli. Lisäksi luvus-
sa esitellään sijoitusrahastoasiakkaiden tulevia lisäsijoituspäätöksiä mallintava 
The Theory of Planned Behavior sekä mallin testauksessa käytetty mallinraken-
tamisohjelma PLS Path. Neljännessä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirisen 
osan toteuttaminen ja kuvaillaan tutkimusaineistoa. Viidennessä luvussa esitel-
lään tutkimuksen tuloksia, joista keskeisin on taloudellisen kyvykkyyden ky-
kypistemäärä jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle sijoitusrahastoasiakkaalle. 
Tässä luvussa esitetään myös vastaukset tutkimuksen tutkimusongelmiin 1−6. 
Kuudennessa luvussa tehdään tutkimukseen liittyviä johtopäätöksiä ja suosi-
tuksia sekä pohditaan tutkimukseen liittyviä seikkoja. Lisäksi annetaan aihe-
alueeseen liittyviä uusia tutkimuskohteita.       
  



 
 

2 KULUTTAJAN TALOUDELLINEN KYVYKKYYS JA 
SEN MITTAAMINEN 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ja mitataan kuluttajan taloudellista kyvyk-
kyyttä. Kuluttajan kyvykkyys on hyvin laaja kokonaisuus ja se sisältää monia 
erilaisia ulottuvuuksia (Alba & Hutchinson 1987). Taloudellinen kyvykkyys on 
kuluttajan kyvykkyyden yksi osa-alue. Kuluttajan kyvykkyys voi vaihdella 
huomattavasti kyvykkyyden eri osa-alueilla. Kuluttaja voi olla kyvykäs jollakin 
kyvykkyyden osa-alueella ja vastaavasti olla kyvytön jollakin toisella. Pillai ja 
Hofacker (2007) toteavat, että kuluttajan kyvykkyyden mittaamisessa on 
enemmän kysymys kyvykkyyden tyypin mittaamisesta kuin kuluttajan tausta-
muuttujien mittaamisesta. Kuluttajatutkimuksessa on vähän tutkimuksia ky-
vykkyyden mittaamisesta verrattaessa psykologiaan ja kasvatustieteeseen (Pil-
lai & Hofacker 2007, 254). Taloustieteessä olisi hyvä ottaa mallia muiden tie-
teenalojen käyttämistä kyvykkyyden mittausmenetelmistä (Alba & Hutchinson 
1987). Tässä tutkimuksessa kyvykkyyden mittaamiseen käytetäänkin kasvatus-
tieteissä käytettyä tutkimusmenetelmää, Raschin mallia, jolla saadaan mitattua 
kuluttajan taloudellisen kyvykkyyden kykypistemäärä välimatka-asteikollisella 
mittarilla. Välimatka-asteikollista mittausta pidetään tarkan objektiivisen mit-
tauksen peruslähtökohtana.  

2.1 Kuluttajan kyvykkyys 

Kuluttajan kyvykkyys on ollut tutkijoiden mielenkiinnon kohteena markki-
noinnin tutkimuksessa jo kolmen vuosikymmenen aikana. Kuluttajan kyvyk-
kyys on todettu tärkeäksi tutkimuskohteeksi, koska sillä on hyvin keskeinen 
rooli mm. kuluttajan päätöksenteossa, informaation etsinnässä ja informaation 
käsittelyssä (Pillai & Hofacker 2007.) Kuluttajan kyvykkyystutkimuksia ovat 
tehneet mm. Alba ja Hutchinson (1987), Bettman ja Park (1980), Brucks (1985), 
Mitchell ja Dacin (1996), Roy ja Cornwell (2004) sekä Wirtz ja Mattila (2003). Sen 
(1993, 33) määrittelee kuluttajan kyvykkyyden kuluttajan kyvyksi sisällyttää 
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arvoa tuottavia funktioita omaan elämäänsä. Tähän kyvykkyyteen vaikuttavat 
useat erilaiset henkilökohtaiset sekä ulkopuoliset tekijät. Kuluttajan kyvykkyy-
den määrittely ja tutkimus liiketaloustieteessä on keskittynyt muutaman käsit-
teen ympärille. Näitä käsitteitä ovat tietämys (knowledge) (Hersey & Walsh 2000, 
Alba 2000, Alba & Hutchinson 2000) ja asiantuntemus (expertise) (Alba & Hut-
chinson 1987). Yleisesti tietämys määritellään aihealueeseen liittyvän informaa-
tion ja ymmärryksen kertymäksi, joka on varastoitu muistiin (Pillai & Hofacker 
2007, 256). Alba ja Hutchinson (1987) määrittelevät, että kuluttajan tietämys 
(knowledge) muodostuu kahdesta pääkomponentista: tuttuudesta (familiarity) ja 
asiantuntemuksesta (expertise). Samaan määritelmään ovat myös päätyneet omas-
sa tutkimuksessaan Jacoby, Troutman, Kuss ja Mazursky (1986). Alba ja Hut-
chinson (1987) määrittelevät tuttuuden kuluttajan tuotteeseen liittyvien koke-
musten määräksi ja asiantuntemuksen kuluttajan kyvyksi selviytyä tuotteeseen 
liittyvistä tehtävistä menestyksekkäästi. Alba ja Hutchinson (1987, 412) toteavat, 
että kuluttajan asiantuntemukselle on olemassa viisi erilaista näkökohtaa, jotka 
kaikki paranevat, kun tuotteen tuttuus lisääntyy. Näkökohdat ovat: 
 

1.   Toisto lisää tuotteeseen liittyvien tehtävien suoritustasoa vähentämällä 
 tiedollisia vaatimuksia tehtävän suorittamiseen ja lukuisat toistamiset 
 saattavat johtaa jopa automaatioon tehtävän suorittamisessa. 
2.  Kuluttajan käyttämät tietorakenteet jalostuvat, kun tuttuus lisääntyy. 
3.  Kuluttajan kyky analysoida informaatiota ja löytää tärkeimmät tehtä-

vään liittyvät seikat paranee, kun tuttuus lisääntyy. 
4.  Kuluttajan kyky käsitellä informaatiota ja luoda tarkkaa tietämystä pa-

ranee, kun tuttuus lisääntyy. 
5.  Kuluttajan kyky muistaa tuoteinformaatiota paranee, kun tuttuus li-

sääntyy. 
 
Alba ja Hutchinson (1987) tekevät tutkimuksessaan johtopäätöksen, että kulut-
tajan asiantuntemus voidaan erottaa kuluttajan tuotteeseen liittyvistä koke-
muksista. Tuotteeseen liittyviä kokemuksia ovat mm. mainonta, informaation 
etsintä, asiointi myyntihenkilökunnan kanssa, valintojen ja päätösten tekemi-
nen, tuotteen ostaminen sekä tuotteen käyttäminen eri tilanteissa. Kuluttajan 
asiantuntemuksen ja kuluttajan tuotteeseen liittyvien kokemusten erottamisen 
seurauksena voidaan tehdä johtopäätös, että tuotteeseen liittyvien kokemusten 
määrän avulla ei voida mitata tarkasti kuluttajan asiantuntemusta.    

Kuluttajan tietämys voidaan jaotella erilaisiin tyyppeihin (Pillai & Ho-
facker 2007). Best (1989, 7) jakaa tietämyksen väitelauseen muodossa esitettyyn tie-
tämykseen (declarative knowledge) ja menettelytapatietämykseen (procedural knowled-
ge). Väitelauseen muodossa esitetty tietämys on todellista informaatiota, joka on 
muodoltaan kuvailevaa ja pysyvää, ja sitä ovat mm. tuoteominaisuudet, faktat 
ja arviointikriteerit. Menettelytapatietämys on vastaavasti dynaamista ja sisäl-
tää ohjeita onnistuneeseen tuotteen tai palvelun käyttämiseen. Toinen tapa on 
jaotella tietämys yleistietämykseen ja erikoistietämykseen (Page & Uncles 2004). 
Page ja Uncles (2004, 576) määrittelevät yleisen tietämyksen yleisesti ja julkisesti 
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tiedetyksi informaatioksi, jota edellytetään aiheeseen liittyvien tehtävien suorit-
tamiseen menestyksekkäästi. Erityistietämys on heidän määritelmänsä mukaan 
sellaista erityistietoa tosiasioista, termeistä, ominaisuuksista ja erityistaidoista, 
jota vaaditaan aiheeseen liittyvien toimien suorittamiseen.  

Kuluttajan kyvykkyydellä on hyvin keskeinen merkitys kuluttajan pää-
töksenteossa (Alba & Hutchinson 2000, 147). Kuluttajan päätöksenteko on ollut 
hyvin suosittu tutkimuskohde liiketaloustieteessä ja sen on todettu olevan hy-
vin mutkikas ja monivaiheinen prosessi. Kuluttajan päätöksenteossa keskeisiä 
tekijöitä ovat informaatio, tieto, tiedonkäsittely ja päätöksentekotilanne. Tämän 
tutkimuksen kontekstissa informaatiolla ja tiedolla on todettu olevan suuri 
merkitys. Tästä hyvänä esimerkkinä on taulukossa 3 markkinoiden tehokkuu-
desta esitetty malli, joka kuvasi informaation vaikutusta arvopapereiden hin-
toihin.  

Alba ja Hutchinson (1987, 418) toteavat, että kuluttajan ymmärrys on tie-
don funktio. Tämä laajasti hyväksytty havainto tarkoittaa sitä, että kuluttajan 
tuotteen tai palvelun ymmärrys mutkikkaassa päätöksentekotilanteessa sisältää 
tarvittavan tiedon soveltamista tilannekohtaisesti. Tieto voidaan tulkita nyky-
kielessä hyvin monella eri tavalla. Niiniluoto (1997) on tehnyt laajan ja perus-
teellisen käsiteanalyysin tiedosta ja informaatiosta. Hän toteaa, että informaatio 
on laajempi yläkäsite ja tieto on vastaavasti suppeampi erikoistapaus, johon 
liittyy jonkinlainen menestyksen, totuudenmukaisuuden ja perusteltavuuden 
lisäehto.  

Niiniluoto (1997) jakaa informaation ei-kielelliseen informaatioon, infor-
maatiota kantaviin merkkijonoihin ja kielelliseen informaatioon. Kielellisen in-
formaation hän jakaa puolestaan syntaksiseen, semanttiseen ja pragmaattiseen 
informaatioon. Syntaksinen informaatio sisältää merkkien suhteellista esiinty-
mistiheyttä, semanttinen informaatio sisältää väitelauseiden ilmaisuvoimaa ja 
pragmaattinen informaatio käsittää informaation merkityksellisyyttä sen käyt-
täjälle. 

Tiedon Niiniluoto (1997) jakaa ei-kielelliseen taitoon ja osaamiseen, taito-
tietoon sekä propositionaaliseen tietoon. Taito ja osaaminen muodostuvat ih-
misten käyttäytymiseen liittyvistä kyvyistä ja valmiuksista, jotka siirtyvät kie-
len, kasvatuksen ja opetuksen kautta kulttuuriperintönä tuleville sukupolville. 
Taitotieto poikkeaa pelkästä osaamisesta tai taidosta siinä, että se on kielellisesti 
ilmaistavissa lauseina, jotka koskevat jonkin taidon harjoituksen tehokkainta 
tapaa. Taitotieto ilmaisee keinojen ja tavoitteiden suhteita koskevaa välineellistä 
tietoa. Propositionaalisen tiedon käsitteen mukaan tieto edellyttää kieltä. Kielen 
merkkien perusteella voidaan muotoilla maailmaa koskevia väitelauseita. Näi-
den määritelmien perusteella voidaan luoda malli ymmärryksen, tiedon ja in-
formaation suhteesta erityisesti ajatellen kuluttajan päätöksentekotilannetta 
(kuva 3). Mallissa suppilo kuvaa kuluttajan päätöksentekotilannetta, jossa in-
formaatio suodattuu tiedoksi ja johtaa ymmärrykseen. 
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KUVA 3  Kuluttajan ymmärryksen muodostuminen päätöksentekoprosessissa 

Kuvassa 3 esitetty malli on tärkeä tämän tutkimuksen empiirisen osan kannalta. 
Tutkimuksessa halutaan mitata suomalaisen sijoitusrahastoasiakkaan taloudel-
lista kyvykkyyttä. Kyvykkyyden operationalisointi toteutetaan mittaamalla asi-
akkaan kyvykkyys tehdä sijoituspäätös Puttosen ja Kivisaaren (1997) mallin 
mukaisesti. Tässä mallissa mitataan asiakkaan kyvykkyyttä toimia mutkikkaas-
sa päätöksentekotilanteessa. Menestyminen tässä päätöksentekotilanteessa 
edellyttää ymmärrystä sijoitusrahaston valinnan päätösprosessissa. Tähän ym-
märrykseen vaikuttavat keskeisesti asiakkaan kyky käsitellä ja analysoida tietoa 
ja informaatiota.  

2.1.1 Objektiivinen, subjektiivinen ja operationalisoitu kyvykkyys 

Kuluttajan kyvykkyys voidaan määritellä ja mitata monella erilaisella tavalla. 
Seuraavaksi käsitellään subjektiivista, objektiivista ja operationalisoitua kyvyk-
kyyttä sekä joitakin tutkimustuloksia niiden mittaamisesta.  

Kuluttajan subjektiivinen kyvykkyys määritellään kuluttajan omaksi arvi-
oksi siitä, kuinka paljon ja mitä hän tietää tarkasteltavasta tuoteryhmästä (Park, 
Mothersbaugh & Feick 1994). Kuten edellinen määritelmä kertoo, tapahtuu ku-
luttajan subjektiivisen kyvykkyyden mittaus kuluttajan itsearvioinnin avulla. 
Selnes ja Grönhaug (1986) toteavat, että kuluttajatutkimuksessa on ollut suun-
tauksena suosia subjektiivista kyvykkyyden mittausta.  

Kuluttajan objektiivinen kyvykkyys määritellään kuluttajan tarkaksi tie-
doksi tarkasteltavasta tuoteryhmästä. Tämä tieto on varastoitu kuluttajan pitkä-
aikaiseen muistiin (Park, Mothersbaugh & Feick 1994). Kuluttajan objektiivisen 
kyvykkyyden mittauksessa käytetään yleensä tuotteen ominaisuuksiin ja käyt-
tämiseen liittyviä kysymyksiä. Selnes ja Grönhaug (1986) toteavat, että erityises-
ti sosiaalipsykologian alueella on käytetty runsaasti objektiivista kyvykkyyden 
mittausta.  

Ymmärrys
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Mitchell (1982) toteaa, että kyvykkyyden mittaustavan valinta subjektiivi-
sen ja objektiivisen välillä riippuu tutkimuksen tavoitteesta. Selnes ja Grönhaug 
(1986) toteavat, että objektiivinen kyvykkyyden mittaaminen on suositeltavaa 
silloin, kun mitataan kuluttajan kykyä arvioida uutta informaatiota ja tehdä 
valintoja tuotteiden välillä. Sen avulla voidaan mitata myös kuluttajan tietora-
kenteita. Vastaavasti he suosittelevat subjektiivista mittausta silloin, kun tutki-
taan kuluttajan motivaatiota tiettyyn käyttäytymiseen.  

Parkin, Mothersbaughin ja Feickin (1994) tutkimus CD-soittimiin liittyväs-
tä kyvykkyydestä osoitti, että tuotekokemuksilla on suurempi vaikutus subjek-
tiiviseen kyvykkyyteen kuin taltioidulla tuoteinformaatiolla. Tämä johtui siitä, 
että tuotekokemusten saatavuus muistissa on parempi kuin tuoteinformaation. 
Lisäksi he havaitsivat, että taltioitunut tuoteinformaatio on tärkeämpi tekijä 
objektiiviselle kuin subjektiiviselle kyvykkyydelle, kun taas tuotekokemukset 
ovat tärkeämpiä tekijöitä subjektiiviselle kuin objektiiviselle kyvykkyydelle. 

Kuluttajan kyvykkyyden operationalisoinnissa pyritään jollain mitattavis-
sa olevalla muuttujalla mittaamaan kuluttajan kyvykkyyttä. Hyvin usein pää-
dytään siihen, että tuotteen tai palvelun käyttö- tai ostomäärät, jotka kuvaavat 
kuluttajan kokemuksia, mittaavat myös hänen kyvykkyyttään (Bettman & Park 
1980). Selnes ja Grönhaug (1986) näkevät tässä menettelyssä ongelmana sen, 
että kyvykkyys voi muodostua informaation etsinnän avulla ilman tuotekoke-
muksia sekä sen, että lisääntynyt tuotekokemus ei lisää välttämättä kuluttajan 
kyvykkyyttä. Sternberg, Wagner, Williams ja Horvath (1995) varoittivat siitä, 
että kuluttajan kyvykkyyden mittaaminen perinteisillä kyvykkyyden mittareilla 
saattaa johtaa huonoihin mittaustuloksiin. Alba (2000) toteaa, että älyk-
kyysosamäärän käyttäminen kuluttajan kyvykkyyden mittarina kuluttajan 
käyttäytymiseen liittyvissä tutkimuksissa tuottaa vääriä tuloksia.   

Tämän tutkimuksen kontekstissa mielenkiintoisen tutkimustuloksen ku-
luttajan taloudellisen kyvykkyyden operationalisoinnista esitti Zagorsky (2007). 
Hän tutki älykkyysosamäärän, varallisuuden, tulojen ja taloudellisten vaikeuk-
sien välistä yhteyttä. Tutkimus suoritettiin 34–41-vuotiaiden amerikkalaisten 
kuluttajien keskuudessa, joiden älykkyysosamäärä oli mitattu jo aikaisempien 
tutkimusten yhteydessä. Tutkimus käsitti 7 403 henkilön vastaukset. Tutkimuk-
sen tulosten perusteella älykkyysosamäärällä ei ole tilastollista riippuvuutta 
varallisuuden kanssa, mutta älykkyysosamäärän kasvu yhdellä pisteellä lisää 
tuloja 234 dollarista 616 dollariin muiden tekijöiden säilyessä vakiona. Talou-
dellisten vaikeuksien osalta tutkimus osoitti, että joissakin tapauksissa älyk-
kyysosamäärän lisäys kasvatti taloudellisten vaikeuksien todennäköisyyttä. 

Mitchell ja Dacin (1996) mittasivat kuluttajan kyvykkyyttä moottoripyö-
riin liittyvissä asioissa faktorianalyysin avulla. He mittasivat kuluttajien objek-
tiivista kyvykkyyttä moottoripyöriä koskevan tietovisan avulla. Subjektiivinen 
kyvykkyys mitattiin kuluttajien raportoimana tuttuuden, käytön ja tietämyksen 
perusteella. Tutkittavilta kysyttiin taustatietojen lisäksi laajasti erilaisia mootto-
ripyörään ja sen käyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi he joutuivat teke-
mään erilaisia valintatehtäviä, jotka liittyivät moottoripyörän käyttöön. Kyvyk-
kyyden faktorianalyysissä nousi esiin kolme merkittävää faktoria. Suurimman 
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faktorilatauksen sai subjektiivisen ja objektiivisen kyvykkyyden faktori. On epätaval-
lista aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna, että nämä tekijät esiintyvät samassa 
faktorissa, sillä yleensä niillä on kohtuullisen pieni korrelaatio keskenään 
(Brucks 1986). Tässä tutkimuksessa niiden korrelaatio oli 0,68. Toiseksi merkit-
tävin faktori oli moottoripyörälehtien lukeminen/moottoripyörän omistaminen -
faktori ja kolmas faktori oli ystävät omistavat moottoripyörän. Mielenkiintoinen 
havainto tässä tutkimuksessa oli se, että moottoripyörän omistaminen ei saanut 
suurta latausta subjektiivisen/objektiivisen kyvykkyyden faktorissa, mikä ker-
too siitä, että moottoripyörän omistaminen ei korreloi merkittävästi subjektiivi-
seen/objektiiviseen kyvykkyyteen.  

Erilaisten kuluttajan kyvykkyyden mittausten tulosten perusteella kulutta-
jat jaetaan kyvykkäisiin ja kyvyttömiin kuluttajiin. Kyvykkyystutkimusten ter-
minologiassa puhutaan eksperteistä ja noviiseista (expert & novice). Yleisimmin 
tämä jaottelu on tehty käytetyn kyvykkyysmittarin mediaanin perusteella niin, 
että kyvykkäämpi puolisko on eksperttejä ja kyvyttömämpi puolisko noviiseja 
(Maheswaran, Sternhal & Gurhan 1996, 122). Aikaisempien tutkimusten perus-
teella on havaittu, että ekspertit ja noviisit eroavat toisistaan tiedon määrän, 
tiedon sisällön ja tiedon organisoitumisen suhteen (Chi, Glaser & Rees 1982), 
informaation etsinnän suhteen (Bettman & Park 1980), informaation proses-
soinnin suhteen (Larkin, McDermott, Simon & Simon 1980) ja mainosviestin 
prosessoinnin suhteen (Maheswaran & Sternthal 1990).    

2.1.2 Kuluttajan yli-itseluottamus 

Kuluttajan subjektiivisen ja objektiivisen kyvykkyyden välistä suhdetta on tut-
kittu runsaasti ja keskeiseksi johtopäätökseksi on tullut se, että kuluttajat ovat 
yli-itseluottavaisia (overconfident). Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat luulevat 
tietävänsä enemmän, kuin todella tietävät (Alba & Hutchinson 2000). Taulukos-
sa 4 on esitetty kuluttajan subjektiivisen ja objektiivisen kyvykkyyden välistä 
suhdetta.  

Yli-itseluottamus (overconfidence) on varsin laajalle levinnyt ilmiö. Tut-
kimusten mukaan yli-itseluottamusta on havaittu useissa eri ammateissa, kuten 
sairaanhoitajat (Baumann, Deper & Thompson 1991), investointipankkiirit 
(Stael von Holstein 1972), juristit (Wagenar & Keren 1986) ja yrittäjät (Cooper, 
Woo & Dunkelberg 1988). Tutkimuksissa on löydetty myös muutamia ammatti-
ryhmiä, joilla on realistinen arvio omista kyvyistään. Näitä ovat meteorologit 
(Murphy & Winkler 1984) ja vedonlyönnin kertoimenlaskijat (Haus, Ziemba & 
Rubinstein 1981). Ihmiset ovat epärealistisen optimistisia tulevaisuuden tapah-
tumien suhteen. He odottavat myös, että hyviä asioita tapahtuu heille useam-
min kuin kanssaihmisille (Weinstein 1980; Kunda 1987). Ihmisillä on epärealis-
tisen positiivisia itsearviointeja itsestään (Greenwald 1980). Useimmat ihmiset 
pitävät itseään keskivertoa kyvykkäämpänä ja arvioivat itsensä kyvykkääm-
mäksi kuin muiden ihmisten arviot heistä osoittavat (Taylor & Brown 1988). 
Amerikkalaisten opiskelijoiden keskuudessa tehty tutkimus autolla ajotaidosta 
osoitti, että 82 prosenttia vastaajista piti itseään 30 prosentin parhaimmistoon 
kuuluvana (Svenson 1981). Sijoittamiseen liittyvissä tutkimuksissa on havaittu, 
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että yli-itseluottavaiset sijoittajat ylireagoivat ei-julkiseen tietoon ja alireagoivat 
julkiseen tietoon (Daniel, Hirshleifer & Subrahmayam 1998), käyvät kauppaa 
liian paljon (Odean 1999), minkä lisäksi yli-itseluottamuksen on havaittu säily-
vän (Hirsleifer & Luo 2001). Yli-itseluottamus on ollut hyvin suosittu tutkimus-
kohde behavioral finance -tutkimussuunnan tutkijoiden keskuudessa. Tämän 
tutkimussuunnan merkittävät tutkijat DeBondt ja Thaler (1995) toteavat, että 
ehkä selkein tulos valintojen psykologiassa on se, että ihmiset ovat yli-
itseluottavaisia.   

 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuluttajan yli-itseluottamuksen mittaamisessa on ollut Klaymanin, Sollin, Val-
lejon ja Barlasin (1999) mukaan kaksi suosittua mittausmenetelmää. Ensimmäi-
senä he mainitsevat kaksi vastausvaihtoehtoa käsittävät kysymykset, joista jo-
kaisessa kysytään vastaajalta myös se, kuinka varmoja he olivat siitä, että vasta-
sivat kysymykseen oikein. Kysymyksiä on mittauksessa 20–300. Toisena mene-
telmänä he mainitsevat kysymykset, joihin vastaajien on arvioitava todennäköi-
syyksiä oikeiden vastausten oikeellisuuden suhteen. Alba ja Hutchinson (2000) 
toteavat, että kuluttajan subjektiivisen ja objektiivisen kyvykkyyden mittaami-
nen liittyy kuluttajan päätöksentekoon. Perinteiset menetelmät tässä mittaami-
sessa ovat kysymykset valinnoista ja halukkuudesta maksaa valintojen tuloksis-
ta. Nämä menetelmät muistuttavat hyvin organisoitua uhkapeliä, koska niissä 
mitataan tiettyihin tuloksiin liittyvää maksuhalukkuutta. Alba ja Hutchinson 
(2000) tekevät seuraavan yhteenvedon eri tutkimusten tuloksista kuluttajan ky-
vykkyyden osalta: 
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TAULUKKO 4 Kuluttajan subjektiivisen ja objektiivisen kyvykkyyden välinen suhde 
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1.  Objektiivisen ja subjektiivisen kyvykkyyden välillä on maltillinen kor-
relaatio. 

2.  Yli-itseluottamukseen on yleinen pyrkimys.  
3.  Yli-itseluottamusta on enemmän vaikeissa kuin helpoissa kysymyksis-

sä. 
4.  Yli-itseluottamus on suurinta silloin, kun subjektiivinen kyvykkyys 

suurinta. Kun subjektiivinen kyvykkyys on pienintä, voi esiintyä jopa 
ali-itseluottamusta. 

 
Ihmisten yli-itseluottamuksen syistä Klayman ym. (1999) mainitsevat vääristy-
mät informaation prosessoinnissa ja päätöksenteossa. Alba ja Hutchinson (2000) 
toteavat subjektiivisen ja objektiivisen kyvykkyyden erojen selittyvän muistiin, 
tarkkaavaisuuteen, päättelyyn ja motivaatioon liittyvillä seikoilla, jotka vääris-
tävät kuluttajan päätöksentekotilannetta.  

Tässä tutkimuksessa sijoitusrahastoasiakkaiden subjektiivisen ja objektii-
visen kyvykkyyden välisen suhteen tutkiminen otettiin mukaan, koska aihealue 
on kiinnostava ja sitä on tutkittu behavioral finance -tutkimuksissa. Vertailu 
näiden kahden kyvykkyyden välillä voidaan tehdä helposti, koska tutkimuk-
sessa saatu objektiivinen kykypistemäärä on välimatka-asteikollinen.    

2.2 Kuluttajan taloudellinen kyvykkyys 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan kyky tarkoittaa henkilön ominaisuutta tai 
henkilökohtaisia edellytyksiä pystyä tekemään jotakin. Kyvyn synonyymeja 
saman lähteen mukaan ovat pystyvyys, kyvykkyys, kelpoisuus, taito ja lahja. Talou-
dellinen merkitsee Kielitoimiston sanakirjan mukaan toimeentuloa, varallisuutta 
koskevaa, rahallista tai aineellista. Henkilöstä puhuttaessa se voi tarkoittaa 
myös tarkkaa, säästäväistä ja tuhlausta välttävää. Tässä tutkimuksessa käyte-
tään termiä taloudellinen kyvykkyys ja se operationalisoidaan erillisen mallin 
avulla. Kuluttajan taloudellisesta kyvykkyydestä on tullut aikaisempaa tärke-
ämpi asia siitä syystä, että kuluttajat ovat entistä varakkaampia ja rahoitus-
markkinoiden vapautumisen myötä he ovat joutuneet ottamaan yhä enemmän 
vastuuta itseään koskevissa taloudellisissa päätöksissä. Taloudellisesti kyvykäs 
kuluttaja tekee itselleen edullisia päätöksiä kun vastaavasti taloudellisesti kyvy-
tön kuluttaja tekee itselleen epäedullisia päätöksiä.    

Leskisen ja Raijaksen (2005, 9–17) tekemän taloudellisen kyvykkyyden kä-
siteanalyysin perusteella taloudellinen kyvykkyys on yksilön henkilökohtainen 
ominaisuus, johon vaikuttavat yksilön henkiset, sosiaaliset ja materiaaliset re-
surssit. Taloudelliseen kyvykkyyteen vaikuttavat myös erilaiset tekijät yksilön 
mikro- ja makroympäristössä. Laajimmassa mielessä taloudellisen kyvykkyys 
liittyy kotitalouden ja sen jäsenten rooliin kansantalouden kiertokulussa. Ku-
vassa 4 on esitetty Leskisen ja Raijaksen (2005) esittämä malli kotitalouden ta-
loudellisen toiminnan ja rahoituksen rakenteesta kansantaloudessa. Kotitalous 
ja sen jäsenet toimivat eri markkinoiden (työmarkkinat, julkinen sektori, tuote- 
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ja palvelumarkkinat, kolmas sektori, rahoitusmarkkinat ja pääomamarkkinat) 
välillä suunnitellen ja toteuttaen palveluiden ja tuotteiden hankintaa ja kulutus-
ta sekä tähän toimintaan liittyviä rahoitus- ja/tai sijoituspäätöksiä. Kotitalou-
den resurssien hallinta sisältää suunnittelun, päätöksen teon ja toimeenpanon 
sekä näiden toimien keskinäisen vuorovaikutuksen kaikilla kotitalouteen vai-
kuttavilla markkinoilla. Tämä tutkimus keskittyy tutkimaan kuluttajan tiettyjä 
sijoittamiseen liittyviä kykyominaisuuksia, jotka ovat vain osa kuluttajan talou-
dellista kyvykkyyttä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 4 Kotitalouden talouden ja rahoituksen dynamiikka (Leskinen & Raijas 2005) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on käytetty useita eri termejä ja määritelmiä 
puhuttaessa taloudellisesta kyvykkyydestä (Leskinen & Raijas 2005, 9−17). Ylei-
simmin käytettyjä termejä ovat financial capability ja financial literacy, joita Leski-
sen ja Raijaksen (2005, 12) mukaan voidaan käyttää toistensa synonyymeinä. 
SEDI (Social and Enterprise Development Innovations) (2004, 5) toteaa, että fi-
nancial literacy on Pohjois-Amerikassa käytetty ja financial capability Englan-
nissa käytetty termi. Mason ja Wilson (2000) tekivät laajan käsiteanalyysin ta-
loudellisen kyvykkyyden käsitteestä ja käsitteen epämääräisyydestä. Heidän 
lopputuloksensa on, että käsite pitäisi pystyä määrittelemään tarkemmin. 
 Leskisen ja Raijaksen (2005) mukaan kansainvälisesti laajasti hyväksytty 
taloudellisen kyvykkyyden käsite sisältää Senin kuluttajan kyvykkyyden mää-
ritelmän osat: kuluttajan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä tekijät kuluttajan 
mikro- ja makroympäristöstä. Näin määritellen taloudellisen kyvykkyyden (fi-
nancial capability) käsitettä voidaan tarkastella sekä käsitteen leveyden että sy-
vyyden suhteen. Käsitteen leveyttä arvioitaessa tarkastellaan talouden toimijoi-
den tehtäviä kansantaloudessa, kuten pankkitoimintaa ja lainanmyöntämistä 
sekä verotusta. Taloudellisen kyvykkyyden käsitteen syvyyden arviointi sisäl-
tää yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka liittyvät hänen toimintaansa ja 
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tapoihinsa. Iso-Britannian taloudellisen kyvykkyyden kansallisessa lähtömitta-
uksessa (Financial Services Authority 2006a) taloudelliset kyvykkyyden käsit-
teen syvyyden ulottuvuuksina käytettiin taloudellista tietämystä ja ymmärtä-
mistä, taitoja ja pätevyyttä sekä vastuullisuutta. Taloudellinen tietämys ja ymmär-
täminen (financial knowledge and understanding) käsittävät kuluttajan tietä-
myksen ja ymmärtämisen rahan ja rahoitusvälineiden muodoista, käyttämisestä 
ja merkityksestä. Rahoitusvälineitä ovat käteinen, shekit, luottokortit ja luotot. 
Taloudellinen tietämys ja ymmärtäminen sisältävät käsityksen kotitalouden 
käytettävissä olevien tulojen suuruudesta sekä erilaisen menojen suuruuden ja 
maksutapojen arvioinnin (Leskinen & Raijas 2005, 11). Taloudelliset taidot ja päte-
vyys (financial skills and competence) ovat perusedellytyksiä jokapäiväisten 
talousasioiden hallinnassa. Ne perustuvat kuluttajan taloudelliseen tietämyk-
seen ja ymmärtämiseen sekä vaikuttavat kuluttajan asenteisiin rahan käyttämis-
tä kohtaan. Taitoja ja pätevyyttä tarvitaan myös arvioitaessa tulevaisuuden ta-
loudellisia ja henkilökohtaisia riskejä. Verotukseen liittyvät kysymykset vaati-
vat myös näitä taitoja (Leskinen & Raijas 2005, 11). Taloudellinen vastuullisuus 
(financially responsible) merkitsee sitä, että kuluttaja ymmärtää omien päätös-
tensä vaikutuksen muihin ihmisiin. Lisäksi taloudellisesti vastuullinen kuluttaja 
ymmärtää, että vastuiden lisäksi hänellä on myös oikeuksia tehdessään sopi-
muksia muiden markkinaosapuolten kanssa. 

SEDI (2004, 5) toteaa, että taloudellisen kyvykkyyden (financial capability) 
kanssa samantyyppisiä termejä on useita. Näistä mainitaan taloudellinen tietämys 
(financial knowledge), lukutaito ja kasvatus (literacy and education), taloudellinen 
lukutaito ja kasvatus (economic literacy and education) sekä rahan ja talouden hal-
linta (financial and money management).  

Leskinen ja Raijas (2005, 16) esittävät mallin, jossa on kuvattu taloudellisen 
kyvykkyyteen liittyviä käsitteitä sekä niiden välisiä suhteita. Kuvassa 5 tähän 
malliin on lisätty uloimmaksi kehäksi kuluttajan kyvykkyyden kehä. Näin malli 
on saatu vastaamaan kuluttajan kyvykkyyden ja kuluttajan taloudellisen ky-
vykkyyden välistä suhdetta.  Mallin ytimessä on taloudellinen hyvinvointi, joka 
on hyvinvoinnin osa-alue. Kotitalouden ja kuluttajan toimien päämääränä on 
kotitalouden hyvinvoinnin kasvattaminen. Hyvinvointia voidaan tarkastella 
joko objektiivisesti tai subjektiivisesti. Lisääntyvässä määrin kotitalouksien hy-
vinvoinnin mittarit ovat muita kuin rahassa mitattavia arvoja. Hyvinvoinnilla 
on vielä kuitenkin talouden hallinnannan kanssa vahva suhde.  Talouden hallinta 
(financial management) käsittää kotitalouden päivittäisen rahahallinnan lisäksi 
myös kotitalouden pitkän tähtäimen säästämisen sekä sijoittamisen. Se sisältää 
myös kotitalouden riskien hallinnan. Menestyksekäs taloudellinen hallinta 
edellyttää kotitalouden jäsenten vuorovaikutusta. Prochaska-Cuen (1993, 129) 
tutkimuksen mukaan on monta eri tapaa toteuttaa kotitalouksien taloudellista 
hallintaa. Perinteisen rahoitusteorian rationaalinen kuluttaja, joka selvittää 
kaikki vaihtoehdot ja preferenssit ja valitsee niistä itselleen parhaiten soveltu-
van, ei ole relevantti vaihtoehto käytännössä. Pääsääntöisesti kotitalouden toi-
mien päämääränä on kotitalouden jäsenten hyvinvoinnin (well-being) kasvat-
taminen. Hyvinvoinnin mittarit ovat muuttumassa entistä monipuolisimmiksi 
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mm. asenteisiin ja mielikuviin liittyviksi mittareiksi (Leskinen & Raijas 2005). 
Kotitalouden taloudellisen hyvinvoinnin (financial well-being) mittauksessa on 
käytössä useita eri tapoja. Mittaus voidaan suorittaa objektiivisesti tulojen ja 
varallisuuden mittauksella tai vaihtoehtoisesti kotitalouden jäsenten subjektii-
visen arvion perusteella. Subjektiivinen mittaus voi sisältää myös arvion tule-
vasta kehityksestä. (Leskinen & Raijas 2005, 14.)  

 

KUVA 5 Käsitteiden välisiä suhteita kuluttajan taloudellisen kyvykkyyden kohdalla 
(mukailtu Leskinen & Raijas 2005, 16) 

Leskinen ja Raijas (2005) toteavat, että kuluttajan taloudellisella kyvykkyydellä 
on vahva sidos kuluttajan elämänkaaren vaiheeseen. Nuorilla on esimerkiksi 
aivan erilaiset tarpeet taloudellisessa kyvykkyydessä kuin eläkeläisillä. Kulutta-
jalta edellytetty taloudellinen kyvykkyys muuttuu myös ajassa, koska kansanta-
louden rakenteen eri toimijoiden tarjoamat tuotteet ja palvelut muuttuvat.     

2.3 Kuluttajan taloudellisen kyvykkyyden mittaustuloksia  

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) eli taloudel-
lisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on kehittyneiden markkinatalousmaiden 
yhteistyöjärjestö, johon kuulu tällä hetkellä 30 jäsenvaltiota. OECD:n yleisiksi 
toimintatavoitteiksi on määritelty kestävän taloudellisen kasvun ja työllisyyden 
edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen. OECD:n keskeisenä toimintamuo-
tona on tehdä ja julkaista toiminta-alueeltaan tutkimusraportteja. Järjestö on 
julkaissut tutkimusraportin myös taloudellisesta kyvykkyydestä (OECD 2005). 
Raportin mukaan kuluttajien taloudellisen kyvykkyyden mittaustulokset ovat 
hyvin alhaisia niissä 12 tutkimuksessa, joiden tuloksia raportti käsitteli. Raportti 
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käsitteli laajemmin Australian, Etelä-Korean, Iso-Britannian, Japanin ja Yhdys-
valtojen tutkimuksia ja totesi vain sijoittajia koskevia tutkimuksia tehdyn Tur-
kissa, Hong Kongissa, Portugalissa, Italiassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa. 
Raportti sisälsi neljä keskeistä tutkimustulosta:  
  

1. Kuluttajilla on taloudellisessa ymmärtämisessä alhainen taso.  
2. Taloudellisen ymmärtämisen tasolla on korrelaatio koulutuksen ja tu-

lotason kanssa. 
3. Kuluttajat ovat yli-itseluottavaisia oman taloudellisen ymmärtämisen-

sä suhteen. 
4. Kuluttajat pitävät taloudellista informaatiota vaikeana löytää ja käsit-

tää.  
 
Raportin mukaan taloudellisen kyvykkyyden mittaamisessa on ollut käytössä 
kaksi erilaista mittausmenetelmää, objektiivinen ja subjektiivinen. Objektiivi-
sessa mittaamisessa pyritään testin avulla mittaamaan kuluttajien taloudellinen 
tietämys ja käsitys taloustilanteisiin liittyvistä termeistä ja menettelyistä. Rapor-
tissa käsiteltiin Yhdysvaltojen ja Korean koululaisille tehtyjä objektiivisia mitta-
uksia. Subjektiivisissa mittauksissa, joita tutkimusraportin tutkimuksista oli 
valtaosa, kysyttiin tutkittavilta henkilöilta itsearviot omasta taloudellisesta ky-
vykkyydestään.  

Tutkimuksen suosituksena oli yhtenäisen taloudellisen kyvykkyyden mit-
taamistavan rakentaminen. Taloudellisen kyvykkyyden mittauksessa pitäisi 
pyrkiä kansainväliseen mittausjärjestelmään, jossa eri maiden tuloksia voitaisiin 
vertailla. Käytännön mittaus pitäisi toteuttaa niin, että mukana olisi kaikille 
maille yhteiset kysymykset sekä maakohtaisia erityiskysymyksiä. Maakohtaiset 
kysymykset tulisi olla esimerkiksi toisistaan poikkeavien verotuskäytäntöjen 
vuoksi. Raportti suosittelee objektiivisen mittaamisen käyttämistä sekä talou-
dellisen informaation lähteiden, selkeyden ja saatavuuden selvittämistä. Kun 
kuluttajien taloudellisen kyvykkyyden tutkimustulokset tiedetään, voidaan hei-
tä informoida tarkemmin ja tehokkaammin. Raportti suosittelee lisäksi huo-
noimpien taloudellisen kyvykkyyden ryhmien demografisten tietojen selvittä-
mistä, jotta informaatiota ja koulutusta voidaan kohdistaa alhaisimman kyvyk-
kyyden ryhmille.   

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi eri maissa toteutettuja taloudellisen 
kyvykkyyden mittauksia. Tarkastelun kohteina ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat, 
Australia ja Japani sekä maailmanlaajuinen kotitalouksien varallisuuden tutki-
mus, jota voidaan pitää operationalisoituna taloudellisen kyvykkyyden tutki-
muksena. 

2.3.1 Iso-Britannian laaja ja perusteellinen lähtötasomittaus 

Kaikkein laajin ja kattavin tämän tutkimuksen yhteydessä löydetty kuluttajien 
taloudellisen kyvykkyyden mittaus on toteutettu Iso-Britanniassa. Mittaus ei 
ollut mukana OECD:n raportissa, koska se valmistui raportin julkaisun jälkeen. 
Iso-Britanniassa kansalaisten laajamittaisen taloudellisen kyvykkyyden mitta-
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usprosessin taustalla on Iso-Britannian parlamentin Rahoitustarkastukselle an-
tama tehtävä kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden parantamisesta. Tehtävä 
nähtiin tärkeäksi, koska kansalaisilla on yhä suurempi vastuu mm. eläke- ja 
koulutusmenoista. Lisäksi rahoitusmarkkinoilla olevien tuotteiden ja palvelujen 
lisääntyminen ja monimutkaistuminen ovat asettaneet kuluttajille uusia haastei-
ta. Merkittävää on todeta, että Iso-Britanniassa Rahoitustarkastuksella on laki-
sääteinen tehtävä toimia kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden parantami-
seksi. Tehtävän toteuttamiseksi Rahoitustarkastus kutsui vuonna 2003 kulutta-
jien taloudellisen kyvykkyyden kehittämisohjelman rakentamiseen mukaan 
partnereiksi aihealueella toimivia organisaatioita, hallituksen edustajia, rahoi-
tusmarkkinoilla toimivia yrityksiä, työnantajatahoja, ammattiyhdistyksiä sekä 
koulutus- ja vapaaehtoisorganisaatioita. Näiden organisaatioiden yhteistyönä 
on saatu aikaan Iso-Britanniassa taloudellisen kyvykkyyden kansallinen strate-
gia. Osana tätä strategiaa päätettiin toteuttaa kansallinen taloudellisen kyvyk-
kyyden lähtötasotutkimus. Lähtötasotutkimuksen raportoinnissa on kolme 
osaa:  
 

1.   Varsinainen tutkimusraportti Levels of Financial Capability in the UK: Re-
sults of a Baseline Survey (Financial Services Authority 2006a) 

2.  Metodologista osaa käsittelevä raportti Financial Capability Baseline 
Survey: Methodological Report (Financial Services Authority 2006b) 

3.   Tutkimuksen rahoittajan, Rahoitustarkastuksen raportti Financial Cap-
bility in the UK: Establishing a Baseline (Financial Services Authority 
2006c).  

 
Kaksi ensimmäistä raporttia ovat Bristolin yliopistossa toimivan Personal Fi-
nance Reseach Centren tekemiä. Lähtötasotutkimuksen rahoitti Iso-Britannian 
Rahoitustarkastus. Bristolin yliopiston Personal Finance Reseach Centre kehitti 
tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. 5 328 haastattelua käsittäneen 
tutkimuksen kenttätyön teki kaupallinen markkinatutkimusyritys BMRB Limi-
ted.   

Taloudellisen kyvykkyyden käsitteen määrittelemiseksi ja laajan, koko 
Iso-Britanniaa koskevan taloudellisen kyvykkyyden lähtötasotutkimuksen suo-
rittamisen perustaksi Bristolin yliopiston Personal Finance Centre teki eksplora-
tiivisen tutkimuksen, jonka avulla määriteltiin taloudellinen kyvykkyys ja sen 
mittaustavat. Tutkimuksen lähtökohtana oli oletus, että kuluttajan taloudellinen 
kyvykkyys voitaisiin mitata kuluttajan käyttäytymistä tutkimalla. Tämän malli 
on esitetty kuvassa 6. Mallin mukaan kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen 
vaikuttavat tiedot ja ymmärtäminen, taidot sekä luottamus ja asenne. Kokemus 
ja olosuhteet vaikuttavat näihin kaikkiin ja persoonallisuus vaikuttaa luotta-
mukseen ja asenteisiin. Laadullisessa ryhmähaastattelututkimuksessa päädyt-
tiin siihen, että kuluttajan kannalta oli neljä keskeistä käyttäytymisen muotoa, 
joista taloudellinen kyvykkyys muodostuisi. Käyttäytymisen muodot ovat 1) 
rahan hallinta, 2) tulevaisuuden suunnittelu, 3) valintojen tekeminen ja 4) avun 
saaminen. 
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KUVA 6  Kuluttajan taloudellisen käyttäytymisen malli Iso-Britannian tutkimuksessa 

Varsinainen kuluttajien taloudellisen kyvykkyyden lähtötasotutkimuksen käy-
tännön kenttätutkimus suoritettiin kesällä 2005. Tutkimus tehtiin kuluttajien 
kotona ja se käsitti yhteensä 5 328 tietokoneavusteista haastattelua. Haastattelu-
jen pituus vaihteli 15 minuutista 100 minuuttiin, keskiarvona 44 minuuttia. 
Tutkimuksen otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotantaa erilaisten asuin-
paikkojen (ACORN) luokitusten mukaan kiintiöitynä, niin että kahdeksan hen-
kilöä satunnaisesti valittua aluetta kohti valittiin. Haastattelu käsitti neljä avoin-
ta kysymystä ja 68 strukturoitua kysymystä. Kultakin vastaajalta kysyttiin vain 
hänelle relevantit kysymykset. Koska kysymykset perustuivat pääosin käyttäy-
tymismalleihin ja asenteisiin, ei niihin ollut olemassa yksiselitteisiä oikeita tai 
vääriä vastauksia. Sopivimmaksi tulosten analysointimenetelmäksi valittiin fak-
torianalyysi. 

Faktorianalyysin tulokset on esitetty kuvissa 7 ja 8. Tutkimuksessa havait-
tiin, että rahan hallinta on syytä jakaa kahteen osa-alueeseen: tulla toimeen va-
roillaan ja pitää kirjaa varoista. Lisäksi tutkimuksessa esitettiin vastaajille kah-
deksan kysymystä sisältävä kysymyssarja erilaisista rahaan liittyvistä aihealu-
eista. Tästä kysymyssarjasta käytettiin nimitystä rahakysely. Kuvissa 7 ja 8 fak-
torianalyysin tulokset on skaalattu asteikolla 0–100. Faktorimuuttujien keskiar-
vot olivat seuraavat: 
 Tulla toimeen varoillaan (kuva 7) 75 
 Pitää kirjaa taloudesta (kuva 7)  64 
 Suunnitella tulevia raha-asioita (kuva 7) 56 
 Valita rahoitustuotteet  (kuva 8) 44 
 Pysyä informoituna (kuva 8)  57 
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KUVA 7  Kyvykkyyden osa-alueiden mittaustuloksia 

Parhaiten englantilaiset menestyivät tulla toimeen varoillaan -tehtävissä. Vastaa-
vasti huonoiten he menestyivät tuotteiden valintaan liittyvässä tehtävissä. Huo-
nosti menestyviä henkilöitä oli kuitenkin jokaisessa osa-alueessa. Tutkimuksessa 
mitattiin 8-kohtaisella rahakyselyllä vastaajien osaamista erilaisissa arkipäivän 
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raha-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Näihin kysymyksiin oli muista tutkimuk-
sen kysymyksistä poiketen oikein/väärin-vastausvaihtoehdot.  Rahakyselyn tu-
lokset on esitetty kuvassa 8. Rahakyselyn kahdeksan kysymystä olivat hyvin käy-
tännöllisiä:  
 

1. Vastaajille esitettiin pankin tiliote ja kysyttiin tilin loppusaldoa. 
2. Kysyttiin, riittääkö pankkitilin saldo tulevaan maksuun. 
3. Kysyttiin reaaliostovoiman säilymisestä 5 % inflaation 3 % korkotason 

tilanteessa. 
4.−5. Kysyttiin kolmesta sijoitusvaihtoehdosta parasta graafisen esityksen 

perusteella. 
6.  Kysyttiin, oliko 250 punnan televisiosta ostettaessa 30 punnan alennus 

parempi kuin 10 % alennus? 
7.  Kysyttiin monivalintakysymys asuntolainan ominaisuudesta. 
8.  Esitettiin seitsemän sijoitusvaihtoehtoa ja kysyttiin, mitkä niistä ovat 

suoraan yhteydessä osakemarkkinoiden tuottoon.  
 
Näistä kysymyksistä kysymys 8 oli kaikkein vaikein ja kysymys 1 oli helpoin. 
Tarkastelemalla rahakyselyn vastausten jakaumaa voidaan havaita, että tällai-
sella rahamittauksella toteutettu kykymittaus antaa hyvin erilaisen tuloksen 
kuin kuluttajan käyttäytymiseen liittyvä mittaus. Rahamittauksen tulos oli suh-
teellisen hyvä ja kysymykset olivat helppoja.  

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa selvitettiin klusterianalyysin avulla 
sitä, voidaanko faktorianalyysin tulosten perusteella löytää ryhmiä, joiden ky-
vykkyyden taustalta löytyy yhteisiä muuttujia. Klusterianalyysin tulokset on 
esitetty taulukossa 5. Tämän analyysin perusteella 36 prosentilla tutkimuksen 
kohteina olevista henkilöistä ei ole heikkouksia yhdessäkään näistä viiden ky-
vykkyyden osatekijän alueista. He ovat vanhempia aviopareja, varakkaita ja 
useita rahoitustuotteita omistavia. Vastaavasti huonoimmin menestyneen ryh-
män, jossa kaikki taloudellisen kyvykkyyden osa-alueet ovat heikkoja, muodos-
tavat nuoret, joilla on lapsia. Tämän lisäksi he ovat alhaisessa tuloryhmässä ja 
järjestäytymättömiä. Tutkituista kotitalouksista heitä on 3 %. Toiseksi huo-
noimman ryhmän, jolla on neljä heikkoa osa-aluetta viidestä, muodostaa kaksi 
klusteria. 16 % vastaajista kuuluu alhaisen tulotason, nuorten sinkkujen ja har-
voja tuotteita omistavien klusteriin ja 2 % varhaiskeski-ikäisten, harvoja tuottei-
ta omistavien ja vähän suunnittelevien klusteriin. Kaikkiaan tutkimuksessa löy-
tyi yhteensä 11 erilaista klusteria.   
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KUVA 8  Kyvykkyyden osa-alueiden mittaustuloksia ja rahakyselyn tulos 

Iso-Britanniassa suoritetun tutkimuksen tavoitteena oli saada kansallinen ta-
loudellisen kyvykkyyden lähtötason mittaustulos. Tavoitteena oli rakentaa mit-
tausmenetelmä, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää vertailutulosten saami-
seen. Mittauksen tulokset kertovat, että on olemassa tarve kuluttajien taloudel-
lisen kyvykkyyden kehittämisohjelmille. Lisäksi tutkimukset osoittivat, että 
kuluttajan taloudellinen kyvykkyys on monitahoinen ja yhteiskunnallinen il-
miö. 
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TAULUKKO 5  Taloudellisen kyvykkyyden klusterit 

Heikkojen  
osa-
alueiden 
lkm 

Klusteri % otok-
sesta 

Painotettu 
lkm 

Tyyppiesimerkki 

0 Ai 36 1929 Erittäen kyvykkäitä, varakkaita, 
vanhempia aviopareja, useita ra-
hoitustuotteita 

1 Bi 13 692 Vanhempia, alhaiset tulot, hyviä 
rahan hallinnassa, kyvykkäitä olo-
suhteet huomioiden 

 Bii 9 455 Ei-organisoituneita, keski-ikäisiä 
aviopareja  

2 Ci 4 218 Korkeat tulot, nuoria aviopareja, 
elää yli varojensa 

 Cii 4 209 Nuoria, hyvin organisoituneita, 
keskimääräiset tulot, elävät tätä 
päivää 

3 Di 3 151 Vanhempia, alhaiset tulot, huonoja 
pitämään kirjaa rahasta 

 Dii 3 163 Keski-ikäisiä, hyvin alhaiset tulot, 
tulee toimeen varoillaan kohtuulli-
sesti, kyvykkäitä olosuhteet huo-
mioiden 

 Diii 7 373 Nuoret sinkut, joilla hieman talou-
dellisia sitoumuksia 

4 Ei 16 854 Alhaiset tulot, nuoria, sinkkuja, 
harvoja tuotteita 

 Eii 2 108 Varhaiskeski-ikäisiä, harvoja tuot-
teita, hieman suunnittelua 

5 Fi 3 175 Nuoria, joilla lapsia, taistelevat 
alhaisilla tuloilla, järjestäytymättö-
miä 

Yhteensä  100 5328  
     

2.3.2 Yhdysvalloissa jo toistettuja mittauksia 

Hilgert, Hogarth ja Beverly (2003) tutkivat kotitalouksien taloudellisen käyttäy-
tymisen ja taloudellisen kyvykkyyden välistä yhteyttä. Tutkimuksen aineistona 
käytettiin puhelinhaastatteluna tehdyn Michiganin yliopiston kuluttajien kuu-
kausitutkimusten aineistoa marras- ja joulukuulta 2001. Otos oli laajuudeltaan 
1004 henkilöä. Tutkimuksessa muodostettiin taloudellisten käytäntöjen indeksi 
18:sta eri taloudellisen käyttäytymisen tapahtumasta ja 13:sta eri tuotteesta. Ne 
jakautuivat viiteen alaryhmään: käteisen hallinta, luottojen hallinta, säästämi-
nen, sijoittaminen ja muu taloudellinen kokemus. Näistä neljästä ensimmäisestä 
muodostettiin indeksi, jossa alle 25 % kyseistä käyttäytymistä ja tuotetta omaa-
vat kotitaloudet luokiteltiin ryhmään matala. Yli 70 % omaavat kotitaloudet 
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luokiteltiin ryhmään korkea ja näiden väliin jäävä kotitalouksien ryhmä luoki-
teltiin keskitason ryhmäksi. 

Kuvassa 9 esitettyjen tulosten mukaan voidaan todeta, että taloudellinen 
käyttäytyminen muodostaa hierarkkisen mallin, jossa yksi käyttäytyminen 
edeltää toista. Käteisen hallinnassa 66 % kotitalouksista saavutti korkean tason, 
luottojen hallinnassa 45 %, säästämisessä 33 % ja sijoittamisessa 19 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 9  Kotitalouksien määrät erilaisissa taloudellisissa toimissa (Hilgert ym. 2003)   

Tutkimuksessa kotitalouksien taloudellinen kyvykkyys mitattiin kyselyllä, joka 
sisälsi 28 oikein/väärin -väittämää luottojen, säästämisen, sijoittamisen, asunto-
lainojen ja muihin talousasioihin liittyvien kysymysten osalta. Tutkimuksen 
helpoin kysymys oli ”Laskujen maksaminen myöhässä voi vaikeuttaa lainan-
saantia”. Tähän kysymykseen oikean vastauksen tiesi 94 % vastaajista. Vastaa-
vasti vaikein kysymys oli ”Uuden auton ostosopimuksen allekirjoituksen jäl-
keen ostajalla on kolme päivää vaihtaa mieltään”. Tähän kysymykseen vain 
18 % vastaajista tiesi oikean vastauksen. Koko kyselyn keskimääräinen oikeiden 
vastausten vastausprosentti oli 67 %. Sijoitusrahastoihin liittyviä kysymyksiä oli 
kaksi yhteensä viidestä sijoittamiseen liittyvästä kysymyksestä. 75 % vastaajista 
tiesi, että osakerahasto sijoittaa varansa osakkeisiin ja 52 % vastaajista tiesi oike-
an vastauksien kysymykseen sijoitusrahastojen markkinaehtoisuuteen perustu-
vasta tuotosta. Taulukossa 6 on esitetty tutkimuksen tulokset taloudellisen ky-
vykkyyden eri osa-alueilla. Parhaiten tutkitut kotitaloudet menestyivät asunto-
lainoihin liittyvissä kysymyksissä, joissa oikein vastanneita oli 81 prosenttia. 
Vaikeimmaksi osa-alueeksi osoittautuivat muut sijoittamiseen liittyvät kysy-
mykset, joissa oikeiden vastausten vastausprosentti oli 57. Tässä osa-alueessa 
oli neljä kysymystä hyvin erilaisista talousasioista. Hilgertin ja Hogartin (2002) 
tutkimuksen mukaan taloudellisen kyvykkyyden ja taustamuuttujien arvioin-
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nissa havaittiin, että nuoria (18–24-vuotiaita) sekä vanhuksia (65–97-vuotiaita) 
oli suhteellisesti enemmän taloudellisesti kyvyttömien joukossa kuin muita tut-
kittuja ikäryhmiä. Lisäksi he toteavat, että koulutus lisää taloudellista kyvyk-
kyyttä.  

TAULUKKO 6  Kuluttajien taloudellisen kyvykkyyden pistelukuja erilaisissa taloudelli-
sissa käyttäytymisissä (Hilgert ym. 2003) 

Taloudellisen 
käyttäytymi-
sen indeksi ja 
indeksitasot 

Taloudelli-
sen kyvyk-
kyyden 
pisteluku 

Taloudellisen kyvykkyyden pisteluku alasektoreittain 

  Laino-
jen hal-
linta 

Säästämi-
nen 

Sijoittami-
nen 

Asuntolai-
nat 

Muut

Käteisen hal-
linta 

      

Alhainen 55 51 63 53 63 50 
Keskitaso 66 62 76 62 81 57 
Korkea 69 63 80 66 84 59 
Luottojen 
hallinta 

      

Alhainen 52 47 58 48 66 48 
Keskitaso 66 61 77 61 80 57 
Korkea 71 66 83 69 86 60 
Säästäminen       
Alhainen 56 56 67 54 74 54 
Keskitaso 63 62 77 61 81 57 
Korkea 72 66 86 73 86 61 
Sijoittaminen       
Alhainen 59 57 66 50 74 53 
Keskitaso 70 63 81 67 83 60 
Korkea 77 68 90 80 90 62 
Keskimääräi-
nen taloudel-
linen kyvyk-
kyys 67 62 77 63 81 57 

 
Tutkittaessa taloudellisen kyvykkyyttä ja käyttäytymistä havaittiin, että jokai-
sessa taloudellisen käyttäytymisen osa-alueessa indeksitason noustessa nousi 
myös taloudellisen kyvykkyyden pisteluku. Tämä kertoo siitä, että tuotteiden ja 
toimien lisääntyessä kullakin osa-alueella myös taloudellinen kyvykkyys li-
sääntyy. Tulos kertoo siis kokemuksen lisäävän taloudellista kyvykkyyttä. Tut-
kimuksessa löytyi korrelaatio taloudellisen kyvykkyyden ja taloudellisten käy-
täntöjen välillä. Mitä korkeampi oli kotitalouden taloudellisen kyvykkyyden 
pisteluku, sitä korkeampi oli taloudellisen käyttäytymisen indeksin taso luotto-
jen hallinnassa, säästämisessä ja sijoittamisessa. Tutkimuksen kykyosiossa ei 
ollut käteisen hallinnalle omia kysymyksiä, joten tätä korrelaatiota ei voitu tut-
kia. Hilgert ym. (2003) tekivät tutkimuksen tulosten perusteella päätelmän, että 
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tietämyksen kehittyminen ja kokemuksen lisääntyminen parantavat taloudellis-
ten käytäntöjen tasoa. 

Toinen merkittävä amerikkalainen taloudellisen kyvykkyyden tutkimus 
on JumpStart (2006) Coalitionin kahden vuoden välein toistettava 12.:lla luokal-
la olevien koululaisten taloudellisen kyvykkyyden mittaaminen. JumpStart 
Coalition on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen järjestö, jonka toiminnan 
tavoitteena on lasten ja koululaisten taloudellisen kyvykkyyden parantaminen. 
Järjestö on toteuttanut viisi kertaa 12. luokalla olevien koululaisten taloudelli-
sen kyvykkyyden mittauksen. Mittaus on suoritettu niin, että tulokset ovat ver-
tailukelpoisia. Mittaus sisältää 30 monivalintatehtävää, joiden neljästä vastaus-
vaihtoehdosta on aina yksi oikea. Kysymysten aihealue on laaja, rahan hallin-
nasta vakuutuksiin. Tutkimusten vertailulukuna käytetään keskimääräistä oi-
keiden vastausten prosenttilukua. Oikeiden vastauksien osuus on eri vuosina 
ollut: 
 
 Vuosi Oikeiden vastauksien osuus (%) 

1997 57,3 
2000 51,9 
2001 50,2 
2004 52,3 
2006  52,4 

 
Vuoden 2006 (Jumpstart) tutkimuksessa oli mukana 37 osavaltiota ja 5 575 high 
school -opiskelijaa. Vuoden 2006 tutkimuksen käytännön tutkimustyön toteutti 
SUNY Buffalo School of Management. Merkittäviä havaintoja tutkimuksessa oli 
se, että hyväksytyn suorituksen rajana tutkimuksessa pidettiin 60 % tulosta. 
Kun keskimääräinen tulos oli 52,4 %, voidaan oppilaiden keskimääräistä kyky-
tasoa pitää alhaisena. Muita vuoden 2006 tutkimuksesta raportoituja tuloksia 
oli valkoihoisten koululaisten keskiarvo 55,0 %, kun vastaavasti afrikkalaisläh-
töisten koululaisten keskiarvo oli 44,7 %. Sekä vuoden 2004 että 2006 tutkimuk-
sissa korkeimman tuloluokan perheiden (vuositulot yli 80 000 $) lapset menes-
tyivät paremmin kuin alempien tuloluokkien perheiden lapset. Kolmessa en-
simmäisessä tutkimuksessa tulokset olivat olleet päinvastaiset.   

2.3.3 Australian lähtötasomittaus 

Australiassa toteutettiin 2002–2003 ANZ Banking Groupin toimeksiannosta ko-
ko Australiaa käsittävä taloudellisen kyvykkyyden mittaus. Tutkimuksen to-
teutti kaupallinen tutkimusyritys Roy Morgan Research (2003). Tutkimuksen 
tavoitteena oli: 

1.  Saada lähtötasotietoa australialaisten aikuisten taloudellisesta kyvyk-
kyydestä. 

2.  Löytää ne kuluttajasegmentit, joilla on huono taloudellinen kyvyk-
kyys. 

3.  Löytää ne tehtävät, tuotteet ja palvelut, jotka aiheuttavat eniten on-
gelmia kuluttajille. 
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Tutkimuksessa taloudellisen kyvykkyyden määriteltiin muodostuvan seu-
raavista osa-alueista: matematiikka ja taloudellinen lukutaito, talouden ymmär-
täminen, taloudellinen kyvykkyys ja taloudellinen vastuullisuus. Tutkimuksen 
rakenteen taustalla olivat aikaisemmat Englannissa tehdyt tutkimukset. Tutki-
mus toteutettiin puhelin- ja syvähaastatteluina. Tutkimuksessa suoritettiin huo-
lellinen esitestaus. Tutkimuksen tavoitteena oli saada koko Australiaa koskeva 
tulos, joten puhelinhaastatteluja tehtiin koko maassa ja otos pyrittiin saamaan 
vastaamaan mahdollisimman hyvin maan väestörakennetta. Puhelinhaastatte-
luja tehtiin yhteensä 3 548 kappaletta, joissa haastateltiin yli 18-vuotiaita henki-
löitä. Puhelinhaastatteluja täydennettiin ja syvennettiin 202 syvähaastattelulla. 
Puhelinhaastattelussa oli yhteensä 145 kysymystä ja 25 taustamuuttujakysy-
mystä. Kysymyksistä tietyt avainkysymykset esitettiin kaikille vastaajille ja 
muut kysymykset poimittiin kysymyspankista. Puhelinhaastattelun keskimää-
räinen kesto oli 24 minuuttia.    

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että australialaisten keskimääräinen ta-
loudellisen kyvykkyyden taso on kohtuullisen hyvä. Vastaajat jaettiin tutki-
muksessa viiteen ryhmään kyvykkyyden mukaan. Näiden ryhmien ristiintau-
lukointi taustamuuttujien suhteen paljasti ongelmallisia kuluttajaryhmiä, joilla 
oli huono taloudellinen kyvykkyys. Vastaavasti ristiintaulukointi kertoo kyvyl-
tään hyvien kuluttajien taustamuuttujia. Tutkimusraportista poimittuja tausta-
muuttujaryhmiä on esitetty taulukossa 7. 

Tutkimuksessa löydettiin vahva korrelaatio kuluttajan sosioekonomisen 
statuksen ja taloudellisen kyvykkyyden välillä. Seuraavissa taustamuuttuja-
ryhmissä oli suhteellisesti eniten huonon taloudellisen kyvykkyyden omaavia 
henkilöitä: 
 -   alhainen koulutustaso 
 -   työttömät ja ammattitaidottomat henkilöt 
 -   pienituloiset 
 -   yksinäiset ihmiset 
 -   nuoret ja vanhukset. 
 
Taloudellisen kyvykkyyden parhaassa viidenneksessä olivat selkeästi yliedus-
tettuina akateemisissa ammateissa toimivat sekä yliopistokoulutuksen saaneet 
henkilöt. 
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TAULUKKO 7  Australialaisten jakauma viidenneksiin taloudellisen kyvykkyyden osal-
ta ja taustamuuttujat (Roy Morgan Research 2003) 

Taustamuuttuja huonoin 
viidennes

2. huo-
noin  

viidennes 

keskim. 
viidennes 

2. paras 
viidennes 

paras vii-
dennes 

 % % % % % 
Naiset 24 22 21 18 15 
Miehet 15 18 20 22 25 
Koulutusta alle 10 v. 42 19 20 11 8 
3. asteen koulutus 8 16 20 24 32 
Ikä 18−24 31 20 22 16 10 
Ikä 45−59 13 19 20 22 27 
Ikä 70 ja yli 31 23 19 13 14 
Asuu pääkaupungissa 19 20 20 20 22 
Asuu maaseudulla 21 20 21 21 17 
Yksinäinen 26 21 19 16 17 
Yksinhuoltaja 26 24 23 14 13 
Aviopari, ei lapsia koto-
na 

14 16 20 22 27 

Opiskelija 29 14 20 20 17 
Työtön 32 18 21 18 12 
Eläkeläinen 27 20 18 16 19 
Akat. ammatti 5 14 15 24 41 
Yrittäjä 13 14 19 25 28 
Ammattitaidottomat 40 21 21 12 7 
Valkokaulustyöläiset 14 20 19 23 25 
Keskim. kok. tulot/v $ 25140 $ 34270 $ 36550 $ 42010 $ 56100 
Keskim. säästöt $ 46240 $ 88280 $ 100400 $ 136300 $ 243530 
Keskim. asuntolaina $ 113600 $ 119380 $ 131680 $ 162340 $ 222610 
 
Tutkimuksessa poimittiin taloudellisen kyvykkyyden eri osa-alueista vastaajille 
ongelmallisia osioita. Merkittäviä havaintoja olivat esimerkiksi: 
 

-  85 % vastaajista tiesi, että korkea tuotto edellyttää korkeaa riskiä. Kun 
asiaa kysyttiin mainoslauseen muodossa, jossa luvattiin tuottoa paljon 
yli markkinakoron ilman riskiä, niin olisi vastaajista 47 % tehnyt sopi-
muksen. 

-  37 % vastaajista on selvittänyt, paljonko heidän tarvitsee säästää elä-
kettä varten. 

-  54 % vastaajista, joilla on eläkevakuutus tiesi, että sitä verotetaan al-
haisemmalla veroasteella kuin muita sijoituksia.  

-  85 % vastaajista uskoi osaavansa lukea ja ymmärtää pankin tiliotetta, 
testissä 25 %:lla oli vaikeuksia. 

- 25 % vastaajista ei tiennyt, mistä saada apua, jos on ongelmia pankki- 
tai vakuutuspalveluiden kanssa. 

- 5 % vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole vaikeuksia raha-asioiden hoi-
dossa, 14 % ei tarvitse lisäkoulutusta ja 47 % tarvitsee koulutusta sijoit-
tamiseen liittyvissä asioissa. 
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2.3.4 Japanissa subjektiivisia mittaustuloksia  

Central Council of Financial Services Information (2002) toteutti 2001 Japanissa 
subjektiivisen kyvykkyystutkimuksen, jossa selvitettiin japanilaisten omaa käsi-
tystä taloudellisesta kyvykkyydestä. Tutkimukseen saatiin 2 638 vastausta yli 
20-vuotiaailta henkilöiltä. Otoksen suuruus oli 4 000 ja vastausprosentti oli 66,0 
%. Tutkimuksessa vastaajat arvioivat omaa taloudellista kyvykkyyttään sekä 
talouden yleistietämyksen että tuotetietämyksen osalta. Yleistietämyksen osalta 
tulokset on esitetty taulukossa 8. Itsearvioista voidaan todeta, että kuluttajien 
omat arviot ovat enemmän lähes tietämättömän kuin riittävän tietämyksen 
puolella. Tutkituista yleistiedoista parhaan tuloksen riittävistä tiedoista sai tie-
tämys säästämisestä ja talletuksista. Siinä 19,8 % vastaajista sanoi olevansa lä-
hempänä riittävää tietämystä kuin olematonta tietämystä. Toinen yleistietä-
myksen alue, jossa tutkimuksessa ylitettiin 10 % raja, oli tietämys vakuutuksis-
ta, eläkkeistä ja veroista. Merkittävää tutkimuksen kannalta oli se, kaikissa mi-
tatuissa yleistietämyksen osa-alueissa oli enemmän huonosti tietäviä kuluttajia 
kuin riittävästi tietäviä. Kaikkein huonoimmaksi kuluttajat arvioivat tietämyk-
sensä valuuttariskejä sisältävistä sijoituksista (75,9 %) ja tietämyksen osake- ja 
joukkolainasijoituksista (70,7 %). Nämä prosenttiluvut kuvaavat niiden vastaa-
jien määrää, jotka arvioivat olevansa lähempänä lähes tietämätöntä kuin riittä-
viä tietoja. 

TAULUKKO 8  Taloudellisen yleistietämyksen itsearvioinnin tulokset Japanissa (Central 
Council of Financial Services Information 2002) 

  A  Riittävä tietämys Lähempänä 
A:ta 

EOS Lähempänä 
B:tä 

B  Lähes tietämätön  

Talouden ja rahoituk-
sen mekanismista 

6,9 43,2 49,7 Talouden ja rahoituk-
sen mekanismista 

Rahoitustuotteista 5,2 37,2 57,3 Rahoitustuotteista 
Säästämisestä ja talle-
tuksista 

19,8 56,7 23,1 Säästämisestä ja talle-
tuksista 

Sijoittamisesta osak-
keisiin ja joukkolai-
noihin 

4,9 24,2 70,7 Sijoittamisesta osak-
keisiin ja joukkolai-
noihin 

Vakuutuksista, eläk-
keistä ja veroista 

13,5 57,1 29,1 Vakuutuksista, eläk-
keistä ja veroista 

Valuuttariskejä sisäl-
tävistä sijoituksista 

5,2 18,7 75,9 Valuuttariskejä sisäl-
tävistä sijoituksista 

Talletussuojasta ja 
rahoitustuotteiden 
myynnin lainsäädän-
nöstä 

4,9 30,0 64,9 Talletussuojasta ja 
rahoitustuotteiden 
myynnin lainsäädän-
nöstä 

 
Tässä osassa tutkimusta oli paljon vastaajia, jotka eivät osanneet arvioida omaa 
osaamistaan tällä tavoin toteutetussa kyvykkyysmittauksessa, mikä näkyi suu-
rena osuutena ”en osaa sanoa”-vastausvaihtoehdossa.  

Tutkimuksessa tuotetietämyksen itsearvioinnin asteikkona käytettiin neli-
portaista asteikkoa: 1) tiedän hyvin, 2) tiedän jonkin verran, 3) olen kuullut, mutten 
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tiedä yksityiskohtia, 4) en ole kuullut. Tämän osion tulokset on esitetty taulukossa 
9. Parhaat tulokset (tiedän hyvin) tulivat vaihtoehdolle korkoa korolle (17,8%), 
suoraveloitus (13,1%) ja perintöverotus (11,3%). Vastaavasti huonoimmat (en ole 
kuullut) vaihtoehdoille hajautettu sijoitussalkku (56,1 %), työeläke (54,0 %) ja 
laki rahoitustuotteiden myymisestä (44,7 %). Merkittävää oli se, että 10 eri kysy-
tyn tuotteen kohdalla vastausten jakaumien keskiarvot jakautuivat niin, että 
kolmasosa vastaajista oli tiedän hyvin - ja tiedän jonkin verran -vastauksissa. Vas-
taavasti kaksi kolmasosaa vastauksista oli olen kuullut, mutten tiedä yksityiskohtia 
- ja en ole kuullut -vaihtoehdoille. Tämä tulos kertoo japanilaisten kuluttajien 
suhteellisen huonosta taloudellisesta tuotetietämyksestä tässä itsearviointiin 
perustuvassa tutkimuksessa. 

TAULUKKO 9  Taloudellisen tietämyksen tulokset osa-alueittain itsearvioinnin perus-
teella Japanissa. (Central Council of Financial Services Information 2002) 

Taloudellisen tuote  
tietämyksen osa-alue 

Tiedän  
hyvin 

Tiedän  
hieman 

Olen kuullut, 
en tiedä  
tarkemmin 

En ole  
kuullut  
koko asiasta 

Säästöhenkivakuutuksen  8,2 24,6 37,1 29,7 
Henkivakuutuksen odotettu 
tuotto  3,9 27,3 42,3 26,1 

Työntekijän eläkevakuutus  2,3 11,8 31,1    54,0 
Perintövero 11,3   62,0 23,2  3,2 
Laki rahoitustuotteiden 
myynnistä  1,8 11,3 41,3 44,7 

Suoraveloitus 13,1 28,5 22,9 35,1 
Korkoa korolle efekti 17,8 40,6 28,7 12,5 
Hajautettu sijoitussalkku  3,4   12,0 27,9 56,1 
Riski ja tuotto  9,6 25,7 33,8 30,6 
Rahan tarjonta  3,8 12,1 45,9    38,0 

2.3.5 Maailmanlaajuinen kotitalouksien varallisuustutkimus taloudellisen 
kyvykkyyden mittarina 

Kuluttajan taloudellisen kyvykkyyden operationalisoinnissa pyritään jollain 
mitattavissa olevalla muuttujalla mittaamaan kuluttajan taloudellista kyvyk-
kyyttä. Daviesin, Sandströmin, Shorrocksin ja Wolffin (2006) tutkimuksessa mi-
tattiin kotitalouksien varallisuuden määrää maailmanlaajuisesti. Mikäli varalli-
suuden määrä kertoo taloudellisesta kyvykkyydestä, niin silloin tutkimus antaa 
kuvan myös taloudellisen kyvykkyyden maailmanlaajuisesta jakaumasta. 

Daviesin, Sandströmin, Shorrocksin ja Wolffin (2006) tutkimuksen mu-
kaan kotitalouksien varallisuuden jakauma on erittäin epätasainen. He käytti-
vät tutkimuksessaan arvioinnin lähtötietoina ja menetelminä:  
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1)  Maapallon väestöjakaumatietoja. 
2)   38 maan kotitalouksien keskimääräinen varallisuus selvitettiin varalli-

suuden tasetietojen tai tutkimuksiin perustuvien tulosten perusteella. 
Puuttuvien maiden tiedot laskettiin regressiomenetelmällä. 

3)  Varallisuuden jakauma perustui 20 maan varallisuuden jakaumatie-
toihin. Muiden maiden varallisuuden jakauma arvioitiin tulojen ja-
kauman perusteella  

 
Tutkimuksessa varallisuus määriteltiin kiinteän ja rahoitusomaisuuden sum-
maksi, josta vähennettiin velat. Tutkimuksessa raportoitiin 229 maan tiedot 
vuodelta 2000.  Tutkimuksen mukaan korkein varallisuus aikuisväestön henki-
löä kohden oli Japanissa 180 837 $. OECD maiden kärkijoukossa olivat myös 
Sveitsi 170 755 $, Yhdysvallat 143 727 $ ja Englanti 126 832 $. Pohjoismaista 
Suomi oli selkeästi köyhin 37 171 $ ja vastaavasti Ruotsi oli rikkain 83 918 $. 
Norjan keskimääräinen varallisuus oli 81 118 $ ja Tanskan vastaavasti 70 751 $. 
Tämän tutkimuksen mukaan varallisuuden globaali keskiarvo on 20 500 $, mikä 
tarkoittaa, että koko maailman väestön varallisuus on 125 triljoonaa $. Varalli-
suus oli vahvasti keskittynyt Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Aasia-
Tyynenmeren alueelle. Tutkimuksen mukaan rikkain 10 % maailman väestöstä 
omistaa 85 % varallisuudesta. Köyhempi puolikas maailman väestöstä omistaa 
prosentin varallisuudesta. Tutkimuksessa verrattiin tulojen ja varallisuuden 
jakaumia ja havaittiin, että varallisuus on epätasaisemmin jakautunut kuin tu-
lot. 
 Kotitalouden varallisuuden määrän käyttäminen taloudellisen kyvykkyy-
den mittarina antaa helpon vaihtoehdon kansainvälisille kyvykkyyden vertai-
luille. Tämän mittarin hyvyydestä ei ole käytettävissä tällä hetkellä tutkimustu-
loksia. Iso-Britannian perusteellinen kyvykkyyden lähtötasomittaus antaa sel-
keän perustan varallisuuden määrän käytettävyydestä kotitalouksien taloudel-
lisen kyvykkyyden kansainväliselle mittaamiselle. Nyt on käytettävissä kyvyk-
kyyden lähtötasomittauksen tulokset sekä varallisuuden määrän mittaustulos.  
Tarvitsisi toteuttaa vain Iso-Britannian lähtötasotutkimuksen kaltaiset tutki-
mukset joissakin muissa maissa, niin saataisiin vertailutuloksia. Näiden vertai-
lutulosten perusteella voitaisiin tehdä päätelmiä, onko kansainvälinen varalli-
suuden määrän vertailu hyvä operationalisoitu kansakunnan taloudellisen ky-
vykkyyden mittari.  

Daviesin, Sandströmin, Shorrocksin ja Wolffin (2006) tutkimuksessa varal-
lisuuden jakautuminen Suomessa perustui Tilastokeskuksen vuonna 1998 te-
kemään varallisuustutkimukseen (Säylä 2000). Tutkimuksessa haastateltiin 
3 455 suomalaista kotitaloutta. Tilastokeskus on tehnyt vastaavan tutkimuksen 
vuonna 2004 ja sen tulokset julkaistiin 2007 (Säylä 2007). Näiden tutkimusten 
tulosten lyhyt esittely syventää näkemystä tavallisesta suomalaisesta kotitalou-
desta. Tilastokeskuksen julkaisemien tutkimustietojen mukaan suomalaisten 
kotitalouksien varallisuus on kehittynyt varsin suotuisasti vuosien 1998 ja 2004 
välillä. Vuosien 1998 ja 2004 tutkimusten tulosten keskeisiä omaisuuseriä tar-
kastellaan taulukossa 10. Asuntojen arvonnousu selitti eniten varallisuuden 
kasvua, mikä näkyy selkeästi vuoden 2004 tutkimuksessa. Suhteellisesti voi-
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makkainta oli vapaa-ajanasuntojen ja sijoitusasuntojen arvonnousu. Säylän 
(2007) tutkimuksen perusteella kotitalouksien väliset varallisuuserot tasoittui-
vat hieman vuosien 1998 ja 2004 tuloksia verrattaessa. Vuoden 2004 tutkimuk-
sen mukaan suomalaisen kotitalouden keskimääräinen velka oli noin 19 700 
euroa. Rahoitusomaisuutta koskevat tiedot löytyvät taulukosta 1. Suurinta kas-
vua kotitalouksien rahoitusomaisuudessa on ollut sijoitusrahastoissa. Suoma-
laiset kotitaloudet ovat vaurastuneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. 
Heiskala (2006, 40) toteaa, että ”1990-luvun muutoksen jälkeen Suomi on 2000-
luvulla rikkaampi, avoimempi, tehokkaampi, eriarvoisempi ja julmempi yhteis-
kunta”. 

TAULUKKO 10  Suomalaisten kotitalouksien varallisuus 2004 (Säylä 2007) 

1998 2004   

€ € 
Muutos % Vaikutus,  

%-yksikköä 

Varallisuus yhteensä 100 060 147 450 47    
Asuntojen arvo 67 010 97 330 45    
- oman asunnon arvo 58 200 83 620 44 25,4 
- sijoitusasunnon arvo 8 810 13 700 56 4,9 
Vapaa-ajanasuntojen arvo 8 890 13 960 57 5,1 
Kulkuvälineiden arvo 7 120 10 590 49 3,5 
Rahoitusvarallisuus yhteensä 17 030 25 580 50    
- talletukset 8 630 11 230 30 2,6 
- arvopaperit 6 070 10 560 74 4,5 
- muut rahoitusvarat 2 340 3 790 62 1,4 

2.3.6 Yhteenveto taloudellisen kyvykkyyden tutkimuksista 

Tässä tutkimuksessa esiteltyjen taloudellisen kyvykkyyden tutkimusten kirjo 
on suhteellisen laaja. Ei ole olemassa yhteistä ja yhtenäistä tapaa mitata kulutta-
jien taloudellista kyvykkyyttä. Kuluttajien taloudellisen kyvykkyyden tärkeys 
on selvästi nousemassa laajaan tietoisuuteen kansainvälisesti ja sen myötä tut-
kimukset aihealueella tulevat lisääntymään. Taloudellisen kyvykkyyden mit-
taamisessa Iso-Britannia ja Australia ovat pisimmällä. Näissä maissa kummas-
sakin kyvykkyyden mittaamisen taustatyöt on tehty perusteellisesti ja taloudel-
linen kyvykkyys ymmärretään hyvin laajasti. Toisessa ääripäässä on Japani, 
jossa mittaukset perustuvat puhtaasti kuluttajien omaan arvioon omista kyvyis-
tä. Yhdysvalloissa on selkeästi panostettu erityisesti nuoriin koululaisiin ja hei-
dän taloudellista kyvykkyyttään on mitattu jo useaan kertaan säännöllisin vä-
liajoin. 

Mittaamisessa ovat vallalla hyvin moninaiset mittaustavat, kuten tässä 
tutkimuksessa esitetyt tutkimukset osoittavat. Yleisin mittaustapa on käyttää 
monivalintatehtäviä ja kyvykkyyden mittalukuna prosentuaalista oikeiden vas-
tausten määrää. Tämä tapa mitata kyvykkyyttä ei täytä tarkan välimatka-
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asteikollisen mittaamisen vaatimuksia. Kyvykkyyden mittaustuloksista on löy-
dettävissä yhtäläisyyksiä eri maiden välillä. Lähes kaikissa tutkimuksissa on 
havaittu, että nuoret ja vanhukset ovat kyvyiltään muita ikäryhmiä huonompia. 
Lisäksi on havaittu, että koulutuksen lisääntyminen lisää taloudellista kyvyk-
kyyttä samoin kuin kokemus erilaisista sijoitusmuodoista. 

2.4 Taloudellisen kyvykkyyden merkitys sijoitusrahastosäästä-
misessä 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan suomalaisten sijoitusrahastoasiakkai-
den keskuudessa. Sijoitusrahastojen ja sijoitusrahastosäästämisen sekä taloudel-
lisen kyvykkyyden merkityksen ymmärtäminen lisäävät tutkimuksen tulosten 
hahmottamista. 

2.4.1 Sijoitusrahastot ja sijoitusrahastosäästäminen  

 Puttonen ja Kivisaari (1997, 26) määrittelevät sijoitusrahaston (mutual fund, 
open end fund) seuraavasti: ”Sijoitusrahastolla tarkoitetaan osakkeista ja muista 
arvopapereista koostuvaa rahastoa, jonka omistavat siihen sijoittaneet yksityiset 
henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Sijoitusrahasto on siis useiden sijoittajien muodos-
tama kollektiivinen sijoittaja.” Suomen sijoitusrahastotoiminnan perusta luotiin 
vuonna 1987, jolloin Suomessa säädettiin ensimmäisen kerran laki, joka määrit-
teli sijoitusrahastotoiminnan ja sääteli sitä. Sijoitusrahastosäästämisen synty 
ajoittuu Suomen rahoitusmarkkinoiden vapautumisen ja avautumisen kanssa 
samaan ajanjaksoon. Sijoitusrahastojen syntyä voidaan pitää yhtenä osana 
Suomen rahoitusmarkkinoiden vapautumista. Hallituksen esityksessä 210/2003 
(HE 210/2003) sijoitusrahastolain uudistamisen yhteydessä löytyy määritelmä 
rahastosäästämisestä. 
 

Rahastoyhtiö hankkii yleisöltä varoja ja sijoittaa niitä laatimiensa ja viranomaisten 
vahvistamien sääntöjen mukaan rahasto-osuudenomistajien puolesta pääasiassa ar-
vopapereihin ja johdannaissopimuksiin. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään sijoit-
tajien eli rahasto-osuudenomistajien puolesta ja käyttää sijoitusrahaston varoihin liit-
tyviä oikeuksia. 
 

Suomessa rahastosäästäminen on varsin nuori sijoittamisen muoto. Vastaavat 
toimintaa säätelevät lait säädettiin Yhdysvalloissa 1930- ja 1940- luvuilla, Iso-
Britanniassa vuonna 1931, Saksassa vuonna 1948, Ranskassa 1964 sekä Ruotsis-
sa 1970. (Turtiainen 2004.) 

Sijoitusrahaston omistavat sen osuudenomistajat. Rahastoyhtiö hoitaa 
maksua vastaan rahaston sijoituspäätökset ja hallinnoinnin. Sijoitusrahaston 
säilytysyhteisö hoitaa vastaavasti sijoitusrahaston varojen säilytyksen. Rahoi-
tustarkastus valvoo sijoitusrahastotoimintaa ja myöntää toimiluvan rahastoyh-
tiölle sekä vahvistaa sijoitusrahaston säännöt. (Puttonen & Repo 2003.) 
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Sijoitusrahastolain mukaan rahastot jaetaan tavallisiin sijoitusrahastoihin ja 
erikoissijoitusrahastoihin. Merkittävä ero näiden kahden ryhmän välillä on se, että 
tavallinen sijoitusrahasto ei saa sijoittaa yli 10 prosenttia yhden liikkeellelaskijan 
arvopapereihin. Erikoissijoitusrahasto voi sijoittaa yli 10 prosenttia varoistaan sa-
man liikkeellelaskijan arvopapereihin. Erikoissijoitusrahastoa pidetään tästä syystä 
suurempiriskisenä sijoituskohteena kuin tavallista sijoitusrahastoa.  

Sijoitusrahastot luokitellaan rahaston sääntöjen mukaisten sijoituskohtei-
den perusteella osakerahastoihin, korkorahastoihin ja yhdistelmärahastoihin. 
Osakerahastot sijoittavat varansa osakkeisiin, korkorahastot eripituisiin korko-
papereihin (lyhyen koron rahastot, keskipitkän koron rahastot, pitkän koron 
rahastot) ja yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkopaperei-
hin. Tämän pääjaottelun lisäksi on olemassa mm. jonkin indeksin seuraamiseen 
pyrkiviä indeksirahastoja, absoluuttiseen tuottoon pyrkiviä ns. hedgerahastoja, 
eri rahastoihin sijoittavia rahastojen rahastoja ja johdannaisia käyttäviä vipura-
hastoja. Jälkimmäiset ovat usein erikoissijoitusrahastoja. 

Puttonen ja Repo (2003) mainitsevat rahastosijoittamisen eduiksi riskin hajau-
tuksen rahastossa, hyvän likviditeetin, sijoitustoiminnan asiantuntemuksen, rahas-
ton edulliset kaupankäyntikulut, sijoituksen helppohoitoisuuden, rahaston verot-
tomuuden sekä Rahoitustarkastuksen valvonnan. Rahastosijoittamisen haittoina 
he mainitsevat erilaiset kustannukset ja palkkiot sekä yhdistelmärahastossa varo-
jen allokoinnin ja rahastoyhtiön mahdollisen liiallisen kaupankäynnin.  

Suomalasten sijoitusrahastojen sijoituksista 31.3.2005 oli kotitalouksien te-
kemiä 27,6 % (Tilastokeskus 2005). Prosenttiosuus on vaihdellut vuosien varrel-
la 20–30 % välillä. Sijoitusrahastosäästäjien määrän arviointia vaikeuttaa se, että 
sijoitusrahaston osuudenomistajien joukossa on sekä yrityksiä, yhdistyksiä, jul-
kisyhteisöjä että yksityishenkilöitä. Lisäksi kullakin voi olla sijoituksia useassa 
eri rahastossa. Vuoden 2005 lopussa Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa oli 
yhteensä 1,9 miljoonaa osuudenomistajaa (Suomen Sijoitusrahastoyhdistys 
2006). Suomen Sijoitusrahastoyhdistys (2006) on päätynyt arvioon, että noin 
700 000 suomalaisella yksityishenkilöllä on sijoitusrahastosijoituksia. Määrä 
tullee edelleen kasvamaan. Pankkiyhdistyksen tutkimuksen mukaan huhti-
kuussa 2005 8 % vastaajista ilmoitti aikovansa sijoittaa tai säästää sijoitusrahas-
toihin. Saman tutkimuksen mukaan 18 %:lla vastaajista oli sijoitusrahasto-
osuuksia. (Suomen Pankkiyhdistys 2005) 

Tarkasteltaessa suomalasten kotitalouksien sijoitusrahastosijoitusten ja-
kaumaa erilaisiin rahastoihin havaitaan, että suurimman ryhmän muodostaa 
37,7 % osuudella rahamarkkinarahastot eli lyhyen koron rahastot. Toiseksi suu-
rin on sijoitukset osakerahastoihin 25,1 %. Lyhyen koron rahastojen suuren suo-
sion taustalla saattaa olla osuudenomistajien taloudellinen kyvykkyys, sillä si-
joitus lyhyen koron rahastoon on antanut kilpailukykyisen tuoton pankkien 
käyttötileihin verrattuna. Vastaavasti osarahastosijoituksella on saatu hajautettu 
osakesijoitus, mikä myös saattaa indikoida taloudellista kyvykkyyttä. Tämän 
tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan juuri näiden kahden suurimman 
rahastoryhmän osuudenomistajia sekä heidän kyvykkyyttään tehdä sijoituspää-
töksiä. 
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Suomalaisen sijoitusrahastosäästäjän taustatietoja selvittää Säylän (2007) 
tutkimus. Tutkimuksen tuloksia on esitetty taulukossa 11. Tutkimuksen perus-
joukkona olivat suomalaiset kotitaloudet, joita oli 2 415 000 vuonna 2004. Sijoi-
tusrahastoihin oli sijoittanut 398 700 kotitaloutta, kun edellisessä vuoden 1998 
tutkimuksessa sijoitusrahastosijoituksia oli 80 400 kotitaloudella. Sijoitusrahas-
toja omistavien kotitalouksien prosenttiosuudet kaikista kotitalouksista vuonna 
2004 oli 17 % ja vuonna 1998 vastaavasti 3 %. Samanaikaisesti suoria pörs-
siosakesijoituksia omistaneiden kotitalouksien lukumäärä oli laskenut vuoden 
1998 575 300 kotitaloudesta 465 000 kotitalouteen vuonna 2004. Prosenttiosuu-
det olivat 24 % (1998) ja 19 % (2004). Määrän laskun selittävänä tekijänä voidaan 
pitää pörssiosakkeiden huonoa tuottoa vuosina 2000–2002. 

TAULUKKO 11  Suomalaisen sijoitusrahastosäästäjän taustatietoja (Säylä 2007) 

  1998 2004 1998 2004
  euroa/kotitalous euroa/ 

rahastosäästäjät 
 Kaikki 580 2970 16990 18010
Sij. rah. osuudet viite-
henkilön ikäryhmän mu-
kaan 

alle 25v. 140 110 5720 2080

 25−34 90 1680 2610 9620
 35−44 500 1860 17010 9590
 45−54 560 2280 13870 12390
 55−64 1910 6540 45560 34660
 65− 340 3280 11540 24280
      
Sij. rah. osuudet eräissä 
sosioekonomisissa ryh-
missä 

Maatalousyrittäjät 1050 3420 24440 14230

 Muut yrittäjät 1310 6910 44090 30760
 Ylemmät toimi-

henkilöt 
2230 4610 22850 18730

 Alemmat toimi-
henkilöt 

230 1440 6150 7320

 Työntekijät 70 1500 7910 10090
 Eläkeläiset 270 3220 10750 23050
      
Sij. rah. osuudet varalli-
suusluokan mukaan 

I, alin 0 30 310 1210

 II 40 770 4230 6760
 III 120 580 9780 4090
 IV 370 1990 9960 9650
 V, ylin 2360 11490 24360 34120
 
Suomalaisilla kotitalouksilla oli vuonna 2004 keskimäärin 2 970 euroa sijoitus-
rahastosäästöjä, mikäli kotitalouksien sijoitusrahastosäästöt jaetaan tasan kaikil-
le kotitalouksille. Mikäli tarkastellaan ainoastaan niitä kotitalouksia, joilla on 
rahastosäästöjä, saadaan keskiarvoksi 18 010 euroa, jossa on lisäystä 1 020 euroa 
vuoden 1998 tutkimustuloksesta. Kotitalouden viitehenkilön iän mukaisessa 
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tarkastelussa suurimmat säästöt, 34 660 euroa on kotitalouksissa, joiden viite-
henkilön ikä on 55–64 vuotta. Vastaavasti pienimmät säästöt 2 080 euroa on alle 
25-vuotiaiden viitehenkilöiden kotitalouksissa. Verrattaessa vuosien 1998 ja 
2004 tutkimustuloksia viitehenkilön iän suhteen, niin voidaan havaita merkit-
täviä muutoksia eri ikäryhmissä. Suurin kasvu on tapahtunut ikäryhmässä 25–
34 vuotta 2 610 eurosta 9 620 euroon ja toiseksi suurin kasvu yli 65-vuotiaiden 
ryhmässä 11 540 eurosta 24 200 euroon. Muissa ikäryhmissä oli tapahtunut las-
kua, joka suhteellisesti oli suurinta alle 25-vuotiaiden ryhmässä 5 720 eurosta 
2 080 euroon. 

Suomalaisten kotitalouksien sijoitusrahastosäästöjen tarkastelu sosioeko-
nomisten ryhmien perusteella kertoo, että yrittäjäkotitalouksilla oli eniten sijoi-
tusrahastosäästöjä, 30 760 euroa (Säylä 2007). Toiseksi eniten niitä oli eläkeläis-
kotitalouksilla, 23 050 euroa. Vähiten sijoitusrahastosäästöjä oli alempien toimi-
henkilöiden kotitalouksissa, 7 320 euroa. Suurimmat sijoitusrahastosäästöjen 
lisäykset vuoden 1998 tutkimuksesta olivat eläkeläisten kotitalouksissa 10 750 
eurosta 23 050 euroon. Suurin suhteellinen lasku oli maatalousyrittäjäkotitalo-
uksissa 24 440 eurosta 14 230 euroon. 

Suomalaisten kotitalouksien sijoitusrahastosäästöjen tarkastelu kotitalou-
den varallisuuden ja tulojen perusteella kertoo sen, että varakkaimmalla desilil-
lä on huomattavasti muita desilejä enemmän sijoitusrahastosäästöjä, 34 120 eu-
roa (Säylä 2007). Toiseksi varakkaimmalla desilillä on säästöjä 9 650 euroa. Vä-
hiten sijoitusrahastosäästöjä on varattomilla desilillä 1 210 euroa. Suhteellisesti 
suurin kasvu vuoden 1998 tutkimuksesta on ollut tässä desilissä 310 eurosta 
1 210 euroon. Käytettävissä olevien tulojen mukaisessa desilijaottelussa suuritu-
loisimmalla desilillä oli sijoitusrahastosäästöjä 11 050 euroa. Toiseksi korkeim-
massa tulodesilissä keskimääräiset rahastosijoitukset olivat toiseksi korkeimmat 
3 720 euroa. Kaikkein pienituloisimmassa desilissä keskimääräiset rahastosijoi-
tukset olivat 1 270 euroa, mikä oli kolmanneksi pienin arvo. Pienimmät keski-
määräiset rahastosijoitukset 480 euroa olivat kolmanneksi pienimmässä tulo-
desilissä.  

Kansainvälisessä sijoitusrahastojen vertailussa käytetään lähteenä Europe-
an Fund and Asset Management Associationin (EFAMA 2005) laatimia tilastoja, 
joissa on mukana 41 valtion tiedot sijoitusrahastosijoituksista. Maailman suu-
rimmat sijoitusrahastomarkkinat ovat Yhdysvalloissa ja Eurooppa on maail-
manlaajuisessa vertailussa toisella sijalla. Eri rahastotyyppien maailmanlaajui-
sessa vertailussa osakerahastot olivat EFAMA:n tilastojen mukaan suurin rahas-
tolaji 45 % osuudella, toisena olivat lyhyen koron rahastot 21 % osuudella ja 
kolmantena pitkät korkorahastot 20 % osuudella kaikista rahastosijoituksista. 
Yhteensä rahastosijoituksia oli maailmassa 12,4 biljoonaa euroa 31.3.2005, mikä 
oli noin 5 % enemmän kuin 31.12.2004 (EFAMA 2005). Euroopan sisällä on var-
sin suuria eroja maiden välillä rahastojen lukumäärissä ja rahastojen suuruu-
dessa. Eniten rahastoja on Ranskassa (11 594) ja eniten rahastosäästöjä on Lu-
xemburgissa (1 194 010 milj. euroa). EFAMA:n tilaston mukaan Suomeen rekis-
teröityjä rahastoja oli 371 ja niissä oli pääomia 36 197 miljoonaa euroa, mikä on 
0,6 % Euroopan rahastojen pääomista. 
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Sijoitusrahastosäästäminen on markkinaehtoista säästämistä. Tämä tar-
koittaa sitä, että sijoitusrahaston sijoituskohteen ja sijoitusrahastojen arvot mää-
ritellään päivittäin sijoitusmarkkinoilla. Tämän tutkimuksen kohteena olevat 
rahastot sijoittavat suomalaisiin pörssiosakkeisiin ja lyhyisiin korkopapereihin. 
Niiden hinnat määritellään rahoitusmarkkinoilla ja muutokset markkinoilla 
muuttavat rahastojen arvoja. Sijoitusrahaston osuudenomistaja kantaa tämän 
hintariskin. Hänen sijoituksensa arvo voi kasvaa tai pienetä päivittäin. Markki-
naehtoisessa sijoittamisessa on erityisen tärkeää, että sijoittaja ymmärtää sekä 
sijoituksensa toimintamekanismin että kohdemarkkinan toimintatavan. Koska 
markkinaehtoinen sijoitusrahastosäästäminen on kasvanut varsin merkittäväksi 
kotitalouksien sijoituskohteeksi, olisi toivottavaa, että sijoitusrahastoon sijoitta-
neet kuluttajat olisivat sijoitusta tehdessään tehneet harkitun päätöksen oikei-
den arviointikriteerien mukaisesti. Hyvä taloudellinen kyvykkyys on perus-
edellytys järkevien sijoituspäätösten tekemiselle myös sijoitusrahastosäästämi-
sessä. Tämä tutkimuksessa mitattu taloudellinen kyvykkyys liittyy Leskisen ja 
Raijaksen (2005) esittämiin kotitalouden talouden ja rahoituksen dynamiikka-
mallin (kuva 4) kotitalouksien resurssien hallinnan suunnittelu-, valitsemis- ja 
toteutustehtäviin. Nämä tehtävät liittyvät kotitalouden säästämiseen liittyviin 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan pääomamarkkinoilla.    

2.4.2 Sijoitusrahastot tutkimuskohteena 

Sijoitusrahastojen suuri suosio maailmanlaajuisesti on tehnyt niistä suositun 
tutkimuskohteen erityisesti rahoituksen alalla. Seuraavaksi tarkastellaan sijoi-
tusrahastotutkimusta maailmanlaajuisesti ja sen jälkeen suomalaisia sijoitusra-
hastotutkimuksia. On hyvin vähän tutkimuksia, jotka perustuvat sijoitusrahas-
toasiakkaille tehtyihin kyselyihin. Tutkimuksen valtavirta keskittyy erilaisten 
rahastojen tunnuslukujen vertailemiseen ja tutkimiseen. Seuraavissa luvuissa 
mainitut kansainväliset tutkimukset on poimittu paljon siteerattujen tutkimus-
ten joukosta ja näiden tutkimusten lyhyellä esittelyllä pyritään kertomaan sijoi-
tusrahastotutkimuksen tutkimuskohteista ja tuloksista. 

Sijoitusrahastotutkimuksen valtavirta maailmalla on rahoituksen tutkijoi-
den hallussa. Valtaosa tutkimuksesta on tehty Yhdysvalloissa ja sen rahasto-
markkinoista. Lähes kaikki tutkimukset ovat keskittyneet osakerahastoihin. 
Suosituimmat ja siteeratuimmat rahoituksen tutkimusaiheet liittyvät riskiin ja 
tuottoon. Kiinnostavia tutkimuksen kohteita ovat mm. voittaako sijoitusrahasto 
markkina- tai vertailuindeksin, säilyttääkö rahasto tuottokykynsä (hyvän tai 
huonon) myös tulevaisuudessa, kuinka rahaston perimät kustannukset vaikut-
tavat rahaston menestymiseen ja onko olemassa ylivertaisia sijoitusrahaston 
salkunhoitajia. 

Carhart (1997) löysi tutkimuksessaan yhteyden hyvien tuottojen jatku-
vuudelle. Hän toteaa, että sijoitusrahastolla, joka on tuottanut edellisenä vuon-
na hyvin, on keskimääräistä suurempi tuotto myös seuraavana vuonna, mutta 
ei enää sen jälkeen. Lisäksi hän toteaa, että rahastot, jotka ovat tuottaneet huo-
nosti, tuottavat todennäköisesti huonosti myös tulevaisuudessa. Hän löysi 
myös rahastojen hallinnointi- ja merkintäpalkkiolla olevan negatiivisen korre-
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laation rahaston tuottoon. Hän ei löytänyt tutkimuksessaan näyttöä sijoitusra-
haston salkunhoitajan ylivertaisen osaamisen jatkumisesta vuodesta toiseen. 

Grinblatt ja Titman (1992) löysivät näytön sijoitusrahastojen hyvien tuotto-
jen jatkuvuudesta ja sijoitusrahaston salkunhoitajien kyvyistä ansaita vertai-
luindeksiä suurempia tuottoja. Wermers (2000) löysi myös näyttöä salkunhoita-
jien kyvystä poimia rahastoon menestyviä osakkeita. Lisäksi hän totesi hyvin 
menestyvien rahastojen omistavan enemmän hyvin tuottavia osakkeita. Menes-
tyvät rahastot käyvät myös enemmän kauppaa osakkeilla kuin huonosti menes-
tyvät. Wermers toteaa kuitenkin, että kulujen jälkeen osakerahastot häviävät 
laajalle markkinaindeksille prosentin vuodessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
vuosia 1975–1994. 

Zheng (1999) on tutkinut sijoitusrahastoasiakkaan kykyä valita rahasto. 
Hän tutki sitä, onko olemassa ns. viisasta rahaa, joka hakeutuu aina menesty-
viin rahastoihin. Hän tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että ne rahastot, 
joihin virtaa uutta rahaa, menestyvät merkittävästi paremmin kuin ne rahastot, 
joista virtaa rahaa ulos. Hän löysi varovaista näyttöä siitä, että pienissä rahas-
toissa voidaan päästä jopa markkinoita parempaan tuottoon. Kuitenkin tämä 
ilmiö on merkittävämpi pienissä rahastoissa kuin suurissa. Ilmiön kesto on ly-
hytaikainen, korkeintaan 30 kuukautta. 

Eurooppalaisten sijoitusrahastojen tutkimuksessa Otten ja Bams (2002) te-
kivät hyvin vastakkaisia havaintoja amerikkalaisten tutkimusten valtavirran 
kanssa. He tutkivat vuosina 1991–1998 aineistossa 506 osakerahastoa Ranskas-
sa, Saksassa, Italiassa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Otten ja Bams löysivät 
aineistostaan merkittävän ylituoton verrattuna vertailuindeksiin. Erityisen hy-
vin menestyivät pieniin yrityksiin sijoittavat rahastot. Tutkijat arvioivat selityk-
seksi sen, että Euroopassa osakerahastot omistavat pörssiosakkeista vain 11 %, 
kun Yhdysvalloissa vastaava luku on 30 %. Näin eurooppalaisilla salkunhoita-
jilla olisi suhteellisesti enemmän mahdollisia ostokohteita kuin yhdysvaltalaisil-
la. 

Dahlquist, Engström ja Söderlind (2000) tutkivat Ruotsin sijoitusrahasto-
markkinoita vuosien 1993 ja 1997 välisenä aikana. Tutkimuksessa oli mukana 
210 Ruotsiin rekisteröityä rahastoa ja 29 Luxemburgiin rekisteröityä rahastoa, 
jotka kuitenkin sijoittivat vain Ruotsin markkinoille. Tutkimuksessa oli mukana 
osakerahastoja sekä pitkän ja lyhyen koron rahastoja, mikä on poikkeuksellista 
erityisesti amerikkalaisiin tutkimuksiin verrattaessa. Dahlquistin ym. (2000) 
keskeiset tulokset olivat:  

 
1. Normaalit osakerahastot tuottavat neutraalisti tai hieman paremmin 

kuin vertailuindeksi.  
2. Pitkän ja lyhyen koron rahastot häviävät vertailuindekseilleen.  
3. Suuret osakerahastot tuottavat huonommin kuin pienet osakerahastot. 

Pitkän koron rahastossa suuret rahastot tuottavat paremmin kuin pie-
net rahastot. Tutkijat selittävät tämän sillä, että suuret osakerahastot 
ovat Ruotsin osakemarkkinoihin verrattuna suuria tekijöitä, kun taas 
pitkän koron rahastoissa pieniä.  
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4. Rahastot, joissa on korkeat kustannukset tuottivat huonommin kuin 
rahastot, joissa kustannukset olivat matalat.  

5. Aktiivisesti johdettu osakerahasto tuotti paremmin kuin passiivisesti 
johdettu osakerahasto.  

6. Aikaisemmilla tuotoilla ja nykyisellä rahavirralla on positiivinen korre-
laatio.  

7. Tuottojen pysyvyydestä löytyi näyttöä lyhyen koron rahastoissa, mutta 
ei muissa rahastoluokissa.  

8. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot olivat kooltaan suurempia ja kus-
tannukset olivat kalliimpia kuin Ruotsiin rekisteröidyissä rahastoissa. 
Tutkimuksessa ei löydetty muita eroja ruotsalaisiin rahastoihin. 

 
Sijoitusrahastojen markkinoinnin kannalta mielenkiintoisia tutkimuksia ovat 
Gruberin (1996), Caponin, Fitsimonsin ja Princen (1996), Sirrin ja Tufanon 
(1998), Jainin ja Wun (2000) sekä Wilcoxin (2003) tutkimukset. Yleisenä havain-
tona voidaan todeta, että sijoitusrahastojen markkinoinnin tutkimus on vähäistä 
verrattuna rahoituksen tutkimukseen. Wilcox (2003) toteaa, että esimerkiksi 
kuluttajan käyttäytymisestä tiedetään hyvin vähän sijoitusrahastojen osalta. 

Gruber (1996) toteaa tutkimuksessaan, että uusien sijoitusten virta ennus-
taa positiivista tuottoa tulevaisuudessa. Hän esittääkin kysymyksen, miksi va-
roja säilyy myös huonosti menestyneissä rahastoissa? Hän toteaa vastauksena, 
että on olemassa kahdenlaisia sijoitusrahastoasiakkaita: valistuneita ja valistu-
mattomia. Valistuneet asiakkaat ohjaavat varojaan tuoton perusteella. Valistu-
mattomien asiakkaiden varoja ohjaa tai ohjaukseen vaikuttavat mainonta tai 
asiamiehen toiminta. Heidän toimintaansa voi vaikuttaa myös se, että heidän 
varansa on sidottu tiettyyn rahastoon eläkevakuutuksen kautta. Lisäksi Gruber 
toteaa, että verotukselliset syyt saattavat hillitä valistumattomien asiakkaiden 
toimintaa. 

Capon ym. (1996) tutkivat kuluttajien tapaa tehdä investointipäätös sijoi-
tusrahastoon. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien sijoitusrahaston valintakri-
teerit ja informaation lähteet. Näistä muodostettiin klusterianalyysin avulla ku-
luttajaryhmiä. 85,8 % tutkimuksessa mukana olleista kuluttajista saatiin ryhmi-
teltyä viiteen kuluttajaryhmään. Ryhmät olivat seuraavat (ryhmän koko mainit-
tu suluissa):  

 
1. ei kustannustietoinen, toteutunut tuotto / provisiopohjaiset sijoitus-

neuvojat (1097)  
2. ei kustannustietoinen, toteutunut tuotto / mainonnan vaikutus (614) 
3. ei kustannustietoinen, toteutunut tuotto / vain paremmuusjärjestys 

(573) 
4. kustannustietoinen, toteutunut tuotto /vain paremmuusjärjestys (482) 
5. palvelun sisältö / tietoperusteiset sijoittajat (138). Ryhmä 5 käsitti vain 

4 % koko aineistosta.  
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Capon ym. (1996) totesivat, että kuluttajien tietämys omasta sijoitusrahastosijoi-
tuksestaan on erittäin huono. Tutkimuksessa kysyttiin, oliko kuluttajan rahas-
tossa merkintäpalkkiota (39,3 % ei tiennyt), sijoittiko rahasto kotimaahan vai 
ulkomaille (72,3 % ei tiennyt) ja oliko rahasto osakerahasto vai yhdistelmära-
hasto (76,6 % ei tiennyt). Ryhmä 5 oli ylivoimaisesti parhaiten tietävä ryhmä. 
Tällä ryhmällä oli myös suurimmat sijoitukset ja sijoitusten lähteenä käytettiin 
vähiten ansiotuloja. Ryhmä oli myös keskimääräistä vanhempi ja miesvaltaisin.   

Sirri ja Tuffano (1998) havaitsivat tutkimuksessaan, että hyvä tuotto tuo 
uutta pääomaa menestyneisiin rahastoihin. Hyvin menestyneet rahastot saavut-
tavat vahvemman uuden pääoman virran kuin kilpailijat. Näissä rahastoissa on 
korkeammat kustannukset, joilla rahoitetaan kilpailevia rahastoja aktiivisempi 
markkinointi. Korkeammat kustannukset tulevat kuluttajalle takaisin osittain 
matalampina informaationhankintakustannuksina. Sirri ja Tuffano (1998) tutki-
vat myös sijoitusrahastojen mediajulkisuutta. He löysivät todisteita suuren me-
diajulkisuuden ja nopeamman uusien sijoitusten saamisen väliltä. Tutkijat tote-
sivat, että eniten mediajulkisuutta saavat suuret sijoituskonsernit, suuret rahas-
tot ja volatiilit rahastot. Pääosin julkisuus on sidoksissa joko hyvin tai huonosti 
tuottaneisiin rahastoihin. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että suuret sijoituskonser-
nit olivat keränneet eniten uutta rahaa. Selityksenä myös tähän esitettiin kulut-
tajan alempia informaation etsimiskustannuksia. 

Jain ja Wu (2000) tutkivat, kuinka talouslehdissä mainostaneiden sijoitus-
rahastojen tuotot säilyivät. Tutkimuksen kohteena olivat hyvin tuottaneet ra-
hastot, jotka olivat voittaneet vertailuindeksinsä tutkimusta edeltäneenä kaute-
na. Mikäli tämä hyvä kehitys jatkuisi myös seuraavana kautena, voisi siihen 
olla selityksenä rahastonhoitajan kyky tai onni. Tutkimus osoitti, että rahastojen 
hyvä menestys ei jatkunut ja siten vastaukseksi ei käynyt rahastonhoitajan ky-
ky. Tutkimuksessa selvitettiin myös, että tutkimuksen kohteena olevat rahastot 
keräsivät 20 % enemmän uusia pääomia kuin vertailurahastot, joita ei mainos-
tettu.   

Wilcox (2003) tutki, kuinka kuluttajat valitsevat sijoitusrahaston. Hänen 
tutkimusmenetelmänsä oli conjoint-analyysi 50 sijoitusrahastoasiakkaan jou-
kossa. Jokaiselta vastaajalta kysyttiin 20 valintatehtävää koskien sijoitusrahas-
tovalintaa. Conjoint-analyysin valintakriteereitä olivat 1) rahaston merkintä-
palkkio, 2) rahaston hallinnointipalkkio, 3) rahastoyhtiön nimi, 4) rahaston tuot-
to edellisen vuoden aikana, 5) rahaston tuotto edellisten 10 vuoden aikana ja 6) 
rahaston beta-kerroin. Tutkimuksen perusteella kuluttajan tärkein valintakri-
teeri oli 10 vuoden tuotto, toiseksi tärkein oli vuoden tuotto. Rahaston kustan-
nuksiin liittyen tutkimuksessa havaittiin, että kuluttajat eivät kykene arvioi-
maan merkintäpalkkion ja hallinnointipalkkion suhdetta. Kuluttajat yliarvioivat 
merkintäpalkkion vaikutuksen suhteessa hallinnointipalkkioon. He vastustavat 
merkintäpalkkioita, mutta jättävät huomioimatta vuotuiset hallinnointipalkkiot. 
Tuloksia valintakriteereistä on esitetty taulukossa 12. Taulukko kertoo, kuinka 
monta prosenttia kukin valintakriteeri poikkeaa valitun muuttujan keskiarvos-
ta. Wilcox mittasi kuluttajien yleisen sijoitusosaamisen kymmenen monivalinta-
tehtävän avulla. Mielenkiintoinen tulos tässä sijoitusrahastoasiakkaiden kyvyk-
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kyysmittauksessa oli se, että ne sijoitusrahastoasiakkaat, jotka ovat yleisessä 
sijoitusosaamisessa parempia, tekevät keskimääräistä huonompia sijoituspää-
töksiä, samoin tekevät myös korkeammin koulutetut henkilöt.  

TAULUKKO 12  Sijoitusrahastokuluttajan rahaston valintakriteerejä (Wilcox 2003) 

Sijoittajaa 
profiloiva 
muuttuja 

Rahastoyh-
tiön nimi 

Merkintä- 
palkkio 

Hallin-
nointi-
palkkio 

1 vuoden 
tuotto 

10 vuoden 
tuotto 

Beta-
kerroin 

Miehet  
(naiset) -5,9 -17,7* -2,0 -3,6 2,3 32,5* 

Varakkaat  
(keskim. va-
rakkaat) 

-5,0 -7,6 -11,8* -12,2* 24,4* 9,0 

Korkea koulu-
tus (keskim. 
koulutus) 

-8,1 3,2 -13,1* 26,3* 1,9 -2,1 

Mutkikas 
sijoitussalkku 
(keskim. sijoi-
tussalkku) 

-0,6 -1,2 -0,7 1,8 1,0 0,3 

Korkea kyky-
pistemäärä 
(keskim. ky-
kypistemäärä) 

-9,4* 10,0* -27,4* 19,6* -10,0* 36,0* 

Pitkä sijoitus-
horisontti 
(keskim. sijoi-
tushorisontti) 

24,0* 6,7 -3,9 -12,8* -6,8 0,0 

* Tilastollisesti merkitsevä ero  
 
Suomalainen sijoitusrahastotutkimus on varsin nuorta ja suhteellisen vähäistä. 
Tutkimukset ovat pääosin pyrkineet selvittämään sitä, kuinka Yhdysvalloissa 
havaitut ilmiöt toimivat Suomen kehittymättömillä sijoitusrahastomarkkinoilla. 
Kasanen ja Kinnunen (1990) tekivät ensimmäisen suomalaisia sijoitusrahasto-
markkinoita käsittelevän tutkimuksen. He totesivat 11 rahaston tutkimuksessa, 
että rahastot tuottavat huonommin kuin niiden vertailuindeksit. 

Liljeblom ja Löflund (2000) tutkivat osakerahastoja, pitkän koron rahastoja 
ja yhdistelmärahastoja vuosina 1991–1995. He eivät löytäneet rahastoista mer-
kittäviä ylituottoja, eivätkä hyvien tuottojen jatkuvuutta. 

Kasanen, Lipponen ja Puttonen (2001) tutkivat osakerahastojen uusien si-
joitusten yhteyttä aikaisempaan tuottoon, hallinnointipalkkioon, merkintä- ja 
lunastuspalkkioihin, lehtimainontaan ja asiakaspalveluun. He totesivat, että 
sijoittajat ei-pankkisidonnaisissa rahastoissa allokoivat sijoitukset aikaisemman 
tuoton perusteella, kun taas pankkisidonnaisissa rahastoissa näin ei tapahdu. 
He eivät löytäneet hallinnointi-, merkintä- tai lunastuspalkkioilla olevan yhteyt-
tä rahastojen uusiin pääomiin. Toisaalta positiivinen korrelaatio löydettiin mai-
nonnan määrän ja rahaston uusien pääomien välillä positiivisen kasvun aikana, 
kun taas negatiivisen kasvun aikana korrelaatiota ei ollut. Tutkimuksessa löy-
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dettiin hyvin varovaisia näyttöjä positiivisesta suhteesta rahaston antaman pal-
velun ja rahaston uusien pääomien välillä. 

Westerholm ja Kuuskoski (2003) tutkivat, kuinka suomalaisen yksityissi-
joittajan suorat osakesijoitukset menestyvät verrattuna osakerahastosijoituksiin 
vuosina 1995–2000. Heidän havaintonsa oli, että piensijoittajat häviävät sijoitus-
rahastosijoituksille ja keskisuuret sijoittajat saavuttavat saman tuoton kuin osa-
kerahasto ennen kustannuksia ja veroja, mutta häviävät osakerahastoille, kun 
kustannukset ja verot huomioidaan. Suuret sijoittajat voittavat osakerahastot 
sekä ennen että jälkeen kustannuksia ja veroja. 

Korkeamäki ja Smythe (2004) vertasivat suomalaisen ja amerikkalaisen si-
joitusrahastoliiketoiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä. He havaitsivat, että Suomes-
sa saatavilla olevilla kansainvälisten rahastoyhtiöiden tarjoamilla osake- ja yh-
distelmärahastoilla on pienemmät kulut kuin vastaavilla suomalaisilla rahas-
toilla. Syyksi he arvelevat Suomen kehittymättömiä sijoitusrahastomarkkinoita. 
Lisäksi tutkimus osoitti, että suurten rahastoperheiden rahastoissa sekä insti-
tuutiolle tarkoitetuissa rahastoissa on alhaisemmat kustannukset. Tutkimus 
osoitti, että vanhoilla rahastoilla ja pankkisidonnaisilla rahastoilla on suurem-
mat kulut, mikä on vastakohtaista amerikkalaisiin tutkimustuloksiin nähden.  
Osakerahastojen osalta tutkimus osoitti, että pankkisidonnaisilla rahastoilla on 
huonommat tuotot. Tutkimuksen tulosten mukaan rahastojen palkkiot ovat 
pienentyneet ajan myötä, mikä on seurausta lisääntyneestä kilpailusta sijoitus-
rahastomarkkinoilla. 

Korpela ja Puttonen (2006) tutkivat suomalaisten sijoitusrahastojen kuluja. 
Tutkimuksen tulosten mukaan pankkien sijoitusrahastot perivät asiakkailta 
korkeampia kuluja kuin pankkiriippumattomat sijoitusrahastot. Tämä tulos on 
päinvastainen Freyn (2002) USA:n markkinoita käsittelevien tulosten kanssa. 
Korpela ja Puttonen päätyivät arviossaan suomalaisten pankkisidonnaisten ra-
hastojen kykenevän hyvin hyödyntämään pankin tai rahaston ja asiakkaan vä-
listä asiakassuhdetta, ristiin myyntiä ja asiakkaan kokemaa mukavuutta. Suo-
malaiset pankkisidonnaisten rahastojen asiakkaat arvostavat näitä asioita 
enemmän kuin rahaston perimiä kuluja. Ristiin myynnillä tarkoitetaan, että 
pankin asiakkaalle, joka ei ole sijoitusrahaston asiakas, myydään pankin sijoi-
tusrahasto-osuuksia. 

Knuutila, Puttonen ja Smythe (2007) tutkivat puolueettoman luokituslai-
toksen antamien luokitustähtien (Morningstar) vaikutusta suomalaisten sijoitus-
rahastojen uusien pääomien virtaan. USA:ssa on havaittu varsin suuri merkitys 
Morningstarin tähdillä rahastojen saamiin uusiin sijoituksiin. Knuutila ym. to-
tesivat, että Suomessa pankkisidonnaisilla rahastoilla oli suhteellisesti vähem-
män Morningstar-tähtiä kuin pankkiriippumattomilla. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pankkisidonnaiset rahastot ovat menestyneet huonommin tuottojen osalta kuin 
pankkiriippumattomat. Tutkimuksessa ei löydetty riippuvuutta rahaston hyvän 
menestyksen ja uuden pääoman virran väliltä suomalaisissa rahastoissa. Tut-
kimuksessa päädyttiin toteamaan, että pankkien merkittävällä asemalla on suu-
ri merkitys Suomen rahoitusmarkkinoille. Knuutila ym. (2007) ehdottavat lisä-
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tutkimusta, jossa suomalaisilta rahastoasiakkailta kysyttäisiin heidän ostokäyt-
täytymiseensä vaikuttavia tekijöitä. 

Suomalaisia sijoitusrahastoja käsitteleviä väitöskirjoja on tehty muutama. 
Sandvall (2001) käsitteli työssään ”Essays on mutual fund performance evalu-
ation” sijoitusrahastomarkkinoiden kehitystä, testasi tuoton mittausmallia ja 
teki havainnon tuottojen säilyvyydestä Suomen markkinoilla rahasto- ja rahas-
toperhetasolla. Lisäksi hän tutki rahaston salkunhoitajan kannustinmahdolli-
suuksia. Turtiaisen (2004) väitöskirja ”Markkinakuri, sijoittajansuoja ja sijoitus-
rahastot” tutki oikeustieteellisestä näkökulmasta suomalaista sijoitusrahasto-
lainsäädäntöä. Hänen erityisenä tavoitteenaan oli tarkastella markkinakurin 
roolia sijoitusrahastojen sääntelyssä. Työ keskittyi kahden erityiskohteen tar-
kasteluun: ensiksi sijoitusrahastotoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien riskien 
tehokkaaseen allokointiin ja toiseksi sijoitusrahastotoiminnan sääntelyyn, joka 
välttäisi rahastosijoittajien ja rahastoyhtiöiden väliset intressiristiriitatilanteet. 
Hoppu (2004) tutki väitöskirjassaan ”Sijoitustuotteiden markkinoinnin säänte-
ly”, miten Suomessa säännellään sijoitustuotteiden markkinointia. Hänen tut-
kimusotteensa on oikeusdogmaattinen. Hän käsitteli myös sijoitusrahastojen 
markkinointia teoksessaan. Tutkimuksen mukaan sijoitusrahastojen markki-
noinnin sääntely perustuu useaan eri lakiin ja yhtä kaikenkattavaa normia ei ole 
olemassa. Hän toteaa, että sijoitustuotteiden markkinointiin liittyy elementtejä, 
joita ei perinteisesti liitetä markkinoinnin piiriin lainsäädännössä. Tämän taus-
talla on sijoittajaviestinnän liittyminen kiinteästi markkinointiin. Sijoitustuot-
teiden markkinoinnin lainmukaisuusarviointiin vaikuttaa markkinoinnin koh-
deryhmä. Normaalia tiukempi arviointi toteutuu silloin, kun markkinoinnin 
kohderyhmä ei tunne markkinoitavien sijoitustuotteiden ominaisuuksia. Lisäksi 
markkinoinnin pitää olla totuudenmukaista ja se pitää pystyä tunnistamaan 
markkinoinniksi. Rahoitusalan termejä ei saa käyttää markkinoinnissa vakiin-
tuneesta merkityksestä poikkeavasti. 

Valtaosa suomalaisesta sijoitusrahastotutkimuksesta perustuu pääsääntöi-
sesti hyvään suomalaiseen sijoitusrahastojen jatkuvaan ja puolueettomaan tilas-
tointiin, mikä sinällään antaa hyvän perustan tutkimustoiminnalle. Kun tarkas-
telee Suomessa tehtyä sijoitusrahastotutkimusta, voidaan havaita, että kulutta-
jan näkökulmasta rahastoja tarkastelevia tutkimuksia on tehty vähän. Tämä 
tutkimus pyrkii omalta osaltaan tuomaan sijoitusrahastotutkimukseen kattavan 
asiakasnäkökulman. Laajalla 3200 sijoitusrahastoasiakkaan otannalla pyritään 
saamaan tilastollisesti pätevää tutkimustietoa sijoitusrahastoasiakkaista. Kes-
keisenä tuloksena saadaan mitattua asiakkaiden taloudellinen kyvykkyys ob-
jektiivisesti sekä useita taustamuuttujatietoja. Lisäksi saadaan uutta tietoa asi-
akkaiden päätöksenteosta. 

2.4.3 Tutkimuksen asemointi aikaisempaan tutkimukseen nähden 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisten sijoitusra-
hastoasiakkaiden taloudellisesta kyvykkyydestä ja kyvykkyyden merkityksestä 
lisäsijoituspäätöksissä. Kuluttajien taloudellisen kyvykkyyden aikaisemmissa 
mittauksissa ei ole käytetty mittaria, joka tuottaisi tarkkaa välimatka-
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asteikollista tietoa kuluttajan taloudellisesta kyvykkyydestä. Tämä tutkimus 
tuottaa kyseisen tiedon kasvatustieteessä jo pitkään käytetyllä menetelmällä, 
Raschin mallilla. Tutkimus tuo uuden menetelmän kuluttajien taloudellisen 
kyvykkyyden mittaamiseen. Lisäksi tutkimus lähestyy kohderyhmää, sijoitus-
rahastojen osuudenomistajia, henkilökohtaisella tasolla. Suomessa ei ole aikai-
sempaa laajaa empiiristä tutkimusta, jossa sijoitusrahaston osuudenomistajia 
olisi tutkittu näin laajasti heidän taloudellisen kyvykkyytensä näkökulmasta. 
Muutoinkin sijoitusrahaston osuudenomistajien tutkiminen on ollut vähäistä 
Suomessa.  

Leskisen ja Raijaksen (2005) esittämässä kotitalouden talouden ja rahoi-
tuksen dynamiikan mallissa (kuva 4) kotitalouden resurssien hallinnassa talou-
dellisella kyvykkyydellä on keskeinen merkitys suunnittelu-, valinta- ja toteu-
tustoimenpiteissä. Tämä tutkimus käsittelee kotitalouksien toimintaa säästämi-
seen liittyvissä toimissa. Tutkimus antaa uutta tietoa rajatun kohderyhmän, si-
joitusrahastoasiakkaiden, taloudellisesta kyvykkyydestä sijoitusrahaston valin-
tatilanteessa. Tutkimus selittää hyvän taloudellisen kyvykkyyden taustamuut-
tujia. Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellista kyvykkyyttä myös kahdesta 
uudesta tarkastelukulmasta eli sijoitusrahaston riski/tuotto-vertailusta sekä 
sijoitusrahaston jakelutievalinnasta. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on 
tuoda uutta tietoa kuluttajan taloudellisesta kyvykkyydestä aikaisemmista ta-
loudellisen kyvykkyyden mittareista poikkeavalla mittausmenetelmällä rajatus-
sa kohderyhmässä. Tutkimuksessa käytetty taloudellisen kyvykkyyden mitta-
usmenetelmä antaa mahdollisuuden taloudellisen kyvykkyyden käsitteen tar-
kempaan arviointiin, sillä saatu kykypistemäärä on välimatka-asteikollinen mit-
tari.



 
 
 

3 SIJOITUSRAHASTOASIAKKAIDEN  
TALOUDELLISEN KYVYKKYYDEN  
OBJEKTIIVINEN MITTAAMINEN JA  
SIJOITUSKÄYTTÄYTYMISEN MALLINTAMINEN 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen malleja ja teorioita. Tutkimuksen tär-
keimpänä tavoitteena on tuottaa sijoitusrahaston osuudenomistajien taloudelli-
sen kyvykkyyden tarkka välimatka-asteikollinen mittaus. Mittaus toteutetaan 
Raschin mallin avulla, jonka perustana olevia tarkan mittaamisen perusteita 
käsitellään tässä luvussa ennen varsinaisen mallin esittämistä. Tutkimuksessa 
pyritään selvittämään, kuinka sijoitusrahastoasiakkaan mitattu kyky vaikuttaa 
hänen tuleviin lisäsijoitusaikomuksiinsa. Tähän tutkimusongelmaan haetaan 
vastausta mallinrakentamisen avulla. Päätöksenteon selitysmallina tässä tutki-
muksessa käytetään The Theory of Planned Behavioria (TPB) ja sen testaami-
sessa PLS Path -mallinrakentamista. Tämä luku esittelee näiden mallien raken-
tamiseen liittyviä käytännön ratkaisuja. 

3.1 Kyvykkyyden tarkan mittaamisen taustaa   

Kyvykkyyden mittaamisessa ongelmallista on, että kyvykkyys ei ole suoraan 
mitattavissa. Mittaaminen voidaan kuitenkin suorittaa yleensä manifestisten 
(suoraan mitattavissa) olevien muuttujien avulla. Oletettua eli latenttia piirrettä 
voidaan arvioida manifestisten muuttujien kautta, mutta suoraan mittaaminen 
on usein mahdotonta (Törmäkangas 1997). Metsämuuronen (2006, 153) määrit-
telee latentin piirteen mittarin taustalla olevaksi näkymättömäksi ilmiöksi ja 
siitä johtuvaksi ominaisuudeksi vastaajassa. Konttinen (1981, 111) toteaa, että 
latentti piirre saadaan näkyviin, kun vastaaja kohtaa osion ja vastaa siihen. Osi-
olla tarkoitetaan testin kysymystä, esimerkiksi monivalintatehtävää. Mittaami-
sen tavoitteena on, että osiovastaus heijastaa sekä latenttia piirrettä että itse 
osiota. Osiovastauksen perusteella pitäisi olla mahdollista päätellä sekä vastaa-
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jan latentin piirteen arvo että osion ominaisuudet. Latentin piirteen teoriaa on 
kehitelty jo 1940-luvulta lähtien (Konttinen 1981, 110). Sen mukaan, millaisiksi 
mitta-asteikot oletetaan, erotellaan erilaisia latentin piirteen malleja. Latentin 
piirteen malleille on olemassa kolme yhteistä oletusta (Metsämuuronen 2006, 
153): 

1. oletus, että osiovastauksia säätelee vain yksi latentti piirre 
2. oletus osioiden ominaiskäyrän muodosta 
3. oletus osioiden paikallisesta riippumattomuudesta. 

  
Metsämuuronen (2006, 158–163) mainitsee latentin piirteen malleista yksipara-
metrisen logistisen mallin eli Raschin mallin, kaksiparametrisen logistisen mal-
lin ja kolmiparametrisen logistisen mallin.  

Konttinen (1981, 114) kuvaa yhden latentin piirteen malleja sekä niiden 
osioiden ominaiskäyrien parametrien lukumäärää ja sisältöä taulukossa 13. Täs-
sä tutkimuksessa käytetään Raschin mallia, jossa osion ominaiskäyrä kuvaa yh-
tä parametria, osion vaikeustasoa. Kaksiparametrisessa mallissa on vaikeus-
tasoparametrin lisäksi erottelukykyparametri, joka mittaa osion kykyä erotella 
oikeat ja väärät vastaukset (Konttinen 1981, 123). Kolmiparametrisessa mallissa 
on lisätty vielä ala-asymptootti, jota nimitetään usein myös arvausparametriksi, 
jonka tehtävänä on eliminoida osion mahdolliset arvausvastaukset (Konttinen 
1981, 124). Moniparametriset mallit sopivat aineistoon sitä paremmin, mitä use-
ampi parametri malliin otetaan ja samalla osioiden yhteenlaskuominaisuudet 
huononevat. Koska tässä tutkimuksessa on tarkoitus mitata yksiulotteista sijoit-
tajien kykyä, ratkaisumalliksi on valittu yksiparametrinen Raschin malli. 

TAULUKKO 13  Yhden latentin piirteen malleja (Konttinen 1981, 114) 

Manifestin 
osiomuuttuja 
mitta-asteikko 

Osion ominaiskäyrän parametrien määrä ja nimet 

 Yksi: vaikeustasopa-
rametri 

Kaksi: vaikeustaso- ja 
erottelukykyparametri

Kolme: vaikeustaso-, 
erottelukykyparametri 
ja ala-symptootti  

Dikotominen 
malli 

Yksiparametrinen 
logistinen (Raschin) 
malli ja normaalija-
kaumamalli 

Kaksiparametrinen 
logistinen malli ja nor- 
maalijakaumamalli 

Kolmiparametrinen 
logistinen malli ja nor- 
maalijakaumamalli 

Nominaalimalli Polykotominen logis-
tinen malli 

Kaksiparametrinen 
nominaalinen malli 

 

Ordinaalimalli  Kaksiparametrinen 
ordinaalinen logisti-
nen malli 

 

 
Wright ja Stone (1979) esittelevät tarkkaa mittaamista seuraavien ongelmaa ha-
vainnollistavien kuvioiden avulla (kuvat 10–13 ja 15). 
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KUVA 10  Mittauspiste muuttuja-akselilla (Wright & Stone 1979, 1) 

Oletetaan, että kuvassa 10 mitataan henkilön pituutta. Yhdessä mittauspisteessä 
saadaan yksi havainto henkilön pituudesta, joka on tarkka havainto valitulla 
mitta-asteikolla. Toinen henkilö on pidempi tai lyhyempi, mutta jonkin mitta-
asteikon asettaminen mahdollistaa vasta mittauksen. Oletetaan seuraavaksi, 
että muuttuja on valittu mittaamaan henkilön kykyä tehdä sijoituspäätös. Täl-
löin yksi mittaus ei kerro kovin paljon taustalla olevasta latentista piirteestä. 
Kun mittauspisteitä on lukuisia, niin henkilön kykyä voidaan haarukoida pa-
remmin. Yksi mittauspiste kertoo kyvyn tietyssä pisteessä, mutta kun mittaus-
pisteitä on useita ja ne ovat vaikeustasoltaan järjestettyjä, määrittävät mittaus-
pisteet koko arviointialueen. Tällöin samalle muuttuja-akselille asettuvat sekä 
osioiden vaikeustaso että henkilön kyky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 11  Muuttujan määrittäminen (Wright & Stone 1979, 2) 

Kuvassa 11 kuvataan suoralla samanaikaisesti sekä kykyä että osion vaikeusas-
tetta. Wright ja Stone (1979) kuvaavat kysymysten vaikeutta kreikkalaisella kir-
jaimella � (delta) ja henkilön kykyä ratkaista tehtävä kirjaimella � (beta). Jokai-
sella kysymyksellä i on oma vaikeustasonsa �i. Kuvassa 11 osiot on sijoitettu 
suoralle vaikeustason mukaisesti. Henkilön arvioituna kykynä käytetään oikein 
ratkaistujen osioiden summaa. Henkilön arvioitu kyky on kolmannen ja neljän-
nen osion välillä, koska osioita on vähän, on arvioitu kyky likiarvo. Osiot on 
helppo järjestää ratkaisuprosenttien mukaisesti vaikeusjärjestykseen. Käytän-
nön tutkimustyössä henkilöiden vastaukset eivät kuitenkaan mene aina tässä 
järjestyksessä, vaan syntyy ristiriitatilanteita. Nämä tilanteet voivat aiheutua 

Mittauspiste 

Muuttuja 

Odotettu 
pistemäärä 

Henkilön arvioitu kyky β 

Hyvä rat- 
kaisukyky 

Huono rat- 
kaisukyky 

      δ1 
Helpoin 
osio 

 δ4 
Vaikein 
osio 

δ2 δ3

Osioiden kalibrointi 
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huonosti muotoillusta osioista tai henkilöiden epäloogisista vastauksista tai ar-
vauksista. 

Kuvassa 12 on esitetty tilanne, jossa on kymmenen osion ja kahden eri hen-
kilön mittaus. Henkilöt A ja B ovat saaneet kuusi oikeaa vastausta mittauksessa. 
Esimerkissä A vastaaja on osannut ratkaista kuusi helpointa osiota, mutta ei 
neljää vaikeinta. Tässä tapauksessa on varsin helppoa määritellä henkilön A 
kyky tällä skaalalla. Henkilö B on osannut vastata oikein kuuteen vaikeimpaan 
osioon, mutta neljä helpointa osiota on mennyt väärin jostakin syystä. Tämä 
henkilö ei sovellu malliin. Mahdollisia syitä tähän malliin sopimattomuuteen 
ovat esimerkiksi kysymysten vaikeusasteen kalibroinnin epäonnistuminen tai 
henkilön vastaaminen tavalla, jota ei ole oletettu koetta laadittaessa. 
 
Henkilö A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esimerkki B. 
 
 
 
Henkilö B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 = Väärä vastaus,   1 = Oikea vastaus,   Pistemäärä = Oi 
 

KUVA 12  Osioiden summan/henkilön pistemäärän ongelma (Wright & Stone 1979, 3) 

Henkilön arvioitu osaamisen taso β

Hyvä rat- 
kaisukyky 

Huono rat- 
kaisukyky 

         Testi-            δ1 
         osio 
               Helpoin 
               osio 

 δ10 
 
Vaikein  
osio  

δ2

Osioiden kalibrointi

δ3 δ4 δ5 δ6 δ7 δ8 δ9 

Henkilön arvioitu osaamisen taso β

Hyvä rat- 
kaisukyky 

Huono rat- 
kaisukyky 

         Testi-             δ1 
         osiot 
               Helpoin 
               osio  

 δ10 
 
Vaikein  
osio  

δ2

 
                Osioiden kalibrointi 

δ3 δ4 δ5 δ6 δ7 δ8 δ9 

   1          1           1          1          1          1          0          0          0          0 Pistem.=6

   0          0           0          0          1          1          1          1          1          1 Pistem.=6
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Kuvassa 13 on esitetty kaksi erilaista kahdeksan osion testiä suhteessa vastaajan 
saamaan pistemäärään. Ensimmäinen on helppo testi, jossa pistemäärä on 
kahdeksan ja henkilö on pystynyt vastaamaan oikein kaikkiin osioihin. Toisena on 
vaikea testi, jossa pistemäärä on nolla ja henkilö ei ole vastannut oikein 
yhteenkään osioon. Kumpikaan näistä testeistä ei mittaa henkilön kykyä. Kolmas 
testi mittaa kykyä hyvin, koska se on laaja eli osioita on koko osaamisen alueella.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 13  Testin kokonaispistemäärän riippuvuus osioiden kattamasta vaikeustasosta 
(Wright & Stone 1979, 5) 

Kuvassa 14 kuvataan henkilöiden kykyä osioiden puhtaiden prosentuaalisten 
oikeiden vastausten osuutena ja logaritmiseen asteikkoon sovellettuna muun-
noksena. Tällaiset luonnollisen logaritmin muotoon muutetut kertoimet ovat 
olleet käytettyjä luonnontieteissä jo 1920-luvulta alkaen, jolloin Thurstone 
(1925) esitti logaritmimallin tutkimuksessaan (Bond & Fox 2002, 17). Ihmistie-
teissä logaritmimuutosmallia ei ole paljoa käytetty tai sitä kohtaan ollaan oltu 
epätietoisia. 

Puhtaiden oikeiden vastausten prosenttiosuuksien muunnos luonnollisen 
logaritmin oikein/väärin-kertoimiksi tapahtuu siten, että oikeiden ja väärien 
vastausten prosenttiosuuksien osamäärästä otetaan luonnollinen logaritmi. Ku-
vassa 14 tarkastellaan esimerkkiä kykymittauksen tuloksista. Kuvaan on poi-
mittu esimerkiksi eritasoisten vastaajien tuloksia. Henkilöiden O, J, C, F, G, H ja 
N oikeiden vastauksien prosenttiosuudet kykymittauksessa olivat 95 %, 82 %, 

δ1 δ8

Henkilön arvioitu osaamisen taso � 

Odotettu pis-
temäärä = 8 

Erittäin 
helppo 
testi 

δ1 δ8 

Henkilön arvioitu osaamisen taso  � 

Odotettu pis-
temäärä = 0 

Erittäin 
vaikea 
testi 

δ1 δ8 

Henkilön arvioitu osaamisen taso � 

Odotettu pis-
temäärä = 4 

Laaja, 
helppo 
testi 

Testin 
keskus 
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73 %, 55 %, 45 %, 18 % ja 5 %. Henkilöiden vastaavat logaritmiasteikon tulokset 
ovat 2.94, 1.51, 0.99, 0.20, -0.20, -1.51 ja -2.94. Henkilöiden järjestys on sama kuin 
kuvion vasemmanpuoleisessa prosenttilukukuviossa. Kun tarkastellaan henkilöi-
den sijaintia sekä oikeanpuoleisessa että vasemmanpuoleisessa pylväässä, niin 
voidaan havaita, että oikealla puolella henkilöiden välimatkat asteikolla ovat pi-
dentyneet. Oikeanpuoleinen taulukko on välimatka-asteikollinen, jolloin voidaan 
todeta mm. se, kuinka paljon parempi kyky on henkilöllä J kuin henkilöllä G. Sa-
malla voidaan logaritmisesta asteikosta havaita myös, kuinka paljon vaikeampi 
on 5 prosenttiyksikön muutos logaritmiasteikolla kuin puhtaista prosenteista las-
kettu 5 prosenttiyksikön muutos. Esimerkiksi muutos 90 %:sta 95 %:iin on huo-
mattavasti paljon vaikeampi kuin muutos 50 %:sta 55 %:iin. Kuvassa 14 on käytet-
ty Bondin ja Foxin (2001, 15–19) esittämää esimerkkiä.   

 

 
     Prosenttiasteikko               Logaritmiasteikko 

KUVA 14 Henkilöiden suhteelliset kyvyt mitattuna puhtailla prosenttiosuuksilla ja luonnol-
lisen logaritmin kertoimina (Bond & Fox 2001, 18) 

Bond ja Fox (2001, 19) esittävät vaatimuksia mallille, jolla voidaan mitata ihmisten 
kyvykkyyttä ja sen kehittymistä. He toteavat, että hyvän mallin pitäisi sisältää 
seuraavat ominaisuudet: 
 

1. Sen pitäisi olla herkkä järjestäytyneelle kykyjen ja taitojen hankinnalle 
tutkittavan aiheen kohdalla.  

2. Sen pitäisi olla kyvykäs mittaamaan eroja ihmisten kykyjen ja taitojen 
välillä. 

3. Sen pitäisi olla läpinäkyvä ja purettavissa oleva henkilö- ja kysymys-
tasoille saakka.  

 
Kuvassa 15 on esitetty henkilön kyky ratkaista osio ja sen yhteys osion vaikeus-
tasoon. Vaihtoehtoja on kolme: 
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1.  Osio on helpompi kuin vastaajan kyvyt eli vastaajan kyvyt ylittävät 
osion vaikeustason. 

2.  Osio on vaikeampi kuin vastaajan kyvyt eli vastaajan kyvyt ovat 
riittämättömät osion ratkaisemiseksi. 

3.  Osion vaikeus vastaa vastaajan kykyä. 
 
Kuvassa 15 konkretisoituu testattavan kyvyn ja osion vaikeusasteen yhteys ja 
niihin liittyvä todennäköisyys. Kun testattavan kyky ja osion vaikeustaso ovat 
yhtä suuria, niin silloin on yhtä suuri todennäköisyys saada joko oikea tai väärä 
vastaus. Jos kyky on suurempi kuin osion vaikeustaso, niin silloin oikean 
vastauksen todennäköisyys on yli 50 %. Jos taas testattavan kyky on pienempi 
kuin osion vaikeustaso, niin silloin oikean vastauksen todennäköisyys on alle 
50 %.   
 

1) Tässä  βv  >  δi                                                                                               �v 

 
 
 
 
 
2) Tässä  βv  <  δi 

 
 
 
 
 
 
1) Tässä  βv =  δi 

 
 
  
 
 
 
 

KUVA 15  Osioiden vaikeustaso ja testattavan vastauskyvyn yhteys ratkaista kysymys 
(Wright & Stone 1979, 13) 

Kuvasta 15 voidaan todeta, että kun todennäköisyys ratkaista osio oikein pie-
nenee, niin samalla testattavan todennäköisyys vastata väärin kasvaa. Testatta-
van kykyyn liitetyn todennäköisyyden ollessa ½, hänellä on yhtä suuri toden-
näköisyys tehdä oikea tai väärä ratkaisu. Todennäköisyyksien pohjalta voidaan 
tutkia myös tapausta, jossa kaksi henkilöä ratkaisee saman osion oikein. Toisel-
le henkilölle oikein vastaaminen on helpompaa kuin toiselle eli todennäköisyys 

δI βv -  δi > 0 
P(xvi = 1) > ½

δI

βv 

βv -  δi < 0 
P(xvi = 1) < ½

δi

βv

βv -  δi = 0 
P(xvi=1) = ½
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ratkaista osio oikein on suurempi. Todennäköisyys liittyy vastaajan kykyyn, 
jota voidaan arvioida kokonaispistemäärillä.  

Testin ulkopuolelle menevät arvot jätetään pois estimoinnista, joita on esi-
tetty kuvan 13 kahdessa ylimmässä esimerkissä. Näitä ovat siis ne henkilöt, jot-
ka ovat ratkaisseet kaikki osiot oikein tai ei yhtään oikein. Vastaavasti myös ne 
osiot, joihin kaikki ovat vastanneet oikein tai kukaan ei ole vastannut oikein, 
jätetään pois. Kun nämä toimenpiteet on tehty, liikutaan alueella, jossa henki-
löiden kyvyt ja osioiden vaikeusaste voidaan määritellä. Osion vaikeus esti-
moidaan vastaajasta riippumatta, kuten myös henkilöiden kykypistemäärä. Es-
timoinnin jälkeen jakaumat sovitetaan yhteen. Estimoitu henkilön kyky olete-
taan jokaiselle ominaiseksi piirteeksi. Tämä piirre ei muutu testistä toiseen, 
vaan jokainen erilainen testi pyrkii löytämään tämän ominaisuuden. Mikäli 
suoritetaan erilaisia testejä, niin samanlaiseen arvioon pitäisi päätyä testin vai-
keudesta riippumatta. Osioiden vaikeus on myös jokaiselle osiolle ominainen ja 
se pyritään estimoimaan aineistosta mahdollisimman tarkasti. 

3.2 Raschin malli 

Tanskalainen professori Georg Rasch (1901–1980) kehitti matemaattisen mallin 
rakentaakseen mittarin, jolla voitiin mitata todennäköisyyslaskentaan perustu-
vaa suhdetta jonkin tehtävän vaikeuden ja testattavan henkilön kyvykkyyden 
välillä (Bond & Fox 2001,199 ). Raschin mallin perustuu kappaleessa 3.1. (Ky-
vykkyyden tarkan mittaamisen tausta) esitettyjen seikkojen varaan. Raschin 
mallin kehittämistyön lähtökohtana oli Georg Raschin saama toimeksianto 
Tanskan sosiaali- ja terveysministeriöltä vuonna 1951. Tämän toimeksiannon 
tavoitteena oli selvittää, oliko lukuhäiriöstä kärsiville lapsille annetulla ylimää-
räisellä opetuksella kestävä vaikutus. (Olsen 2003.) 

Bond ja Fox (2001) esittävät Raschin mallin proseduurin kirjassaan ”Ap-
plying The Rasch Model”. Tarkastelun lähtökohtana henkilön kyvykkyys diko-
tomisessa testissä. Dikotomisuus tarkoittaa sitä, että kuhunkin kysymykseen on 
yksi oikea ja useita vääriä vastauksia, esimerkiksi perinteinen monivalintateh-
tävä. Tällaisessa testissä Raschin mallin peruslogiikka on seuraava: Kaikilla hen-
kilöillä on korkeampi todennäköisyys oikeaan vastaukseen helpoissa kysymyksissä ja 
vastaavasti matalampi todennäköisyys oikeaan vastaukseen vaikeissa kysymyksissä. 
Lisäksi kaikkiin kysymyksiin vastaa todennäköisemmin oikein korkeamman kyvyn 
omaava henkilö kuin alemman kyvyn omaava henkilö (Bond & Fox 2001, 199). Jos 
oikeaa vastausta merkitään 1:llä ja väärää vastausta 0:lla, niin Raschin malli ker-
too oikean vastauksen saavuttamisen todennäköisyyden funktiona, joka on il-
maistu vastaajan kyvyn ja tehtävän vaikeusasteen erotuksen suuruutena. 

Raschin mallin konstruoinnissa on tärkeää henkilön kyvyn ja osion vaike-
usasteen välinen erotus (βv  -  δi). Jos henkilön kyky ylittää kysymyksen vaikeus-
tason, todennäköisyys ratkaista kysymys on suurempi kuin ½. Mikäli erotus on 
negatiivinen, niin silloin väärän vastauksen todennäköisyys on suurempi kuin 
½. Raschin malli muodostuu edellä olevan erotuksen perusteella. Yhden kysy-
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myksen ratkaisutodennäköisyys ja kuvassa 16 oleva käyrä saadaan sivun 75 
ylälaidan kaavasta, kun �i on tunnettu ja annetaan arvoja �v:lle. Tämä on Ra-
schin malli (Wright & Stone 1979, 17): 
  
              )]exp(1/[)exp(),1( ivivivixP δβδβδβ −+−== v   

)]exp(1/[1 iv δβ −+= , 
 
missä  i = 1,…,L kuvaa osioita  
 v = 1,…,N kuvaa havaintoja 
 
Koehenkilöjoukon N henkilöä ja osiojoukon L osiota yhteistodennäköisyys eli 
todennäköisyys ratkaista kysymys ehdolla, että on vastannut muihin kysymyk-
siin tietyllä tavalla, on muotoa (Wright & Stone 1979, 20): 
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)])][exp([exp(
])(),()[( v ,   

 
missä i = 1,…,L ja v = 1,…N, 
 rv   henkilön v saama pistemäärä, ja 
 si  osion i vaikeustaso. 
 
On huomattava, että yhtälön oikealla puolella ei ole kykypistemäärää x, joten 
malli riippuu vain tunnusluvuista, jotka voidaan estimoida toisistaan riippu-
mattomasti. Tämä täyttää objektiivisen mittaamisen vaatimuksen sekä riippu-
mattomuuden vastaajista ja mittavälineestä (Wright & Stone 1979.)  

Raschin mallin avulla mitatun kyvykkyyden mittaus etenee vaiheittain seu-
raavasti. Ensin lasketaan kullekin henkilölle oikeiden vastausten lukumäärä ja 
oikeiden vastausten prosenttiosuus kaikista osioista. Toiseksi lasketaan kunkin 
osion saamat oikeat vastaukset ja lasketaan oikeiden vastausten prosenttiosuus 
kullekin osiolle. Nämä puhtaat prosenttisummat ovat keskeisiä ja tarpeellisia 
lukuja rakennettaessa henkilön kyvykkyyden mittaria (Bn) ja tehtävän vaikeus-
asteen mittaria (Di). 

Seuraavassa vaiheessa henkilön kyvykkyyden mittarin Bn rakentamisessa 
muutetaan puhtaat prosenttiosuudet suhdeluvuksi, joka kuvaa henkilön oikean 
ja väärän vastauksen välistä suhdetta. Merkitään henkilön oikeiden vastausten 
prosenttilukua (p) ja väärien vastausten prosenttiosuutta (1-p). Henkilön ky-
vykkyyden mittari Bn on luonnollinen logaritmi oikeiden ja väärien vastausten 
välisestä prosenttisuhteesta. Vastaavasti tehtävän vaikeusasteen mittari Di on 
luonnollinen logaritmi osion oikeiden vastausten ja väärien vastausten prosent-
tilukujen välisestä suhteesta. Sekä Bn että Di ovat tässä vaiheessa vielä ordinaa-
liasteikollisia muuttujia. 
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KUVA 16  Osiovastauksen todennäköisyysjakauma (Wright & Stone 1979, 14) 
 
Seuraavassa vaiheessa suoritetaan laskentakierroksia (iteraatioita), joissa pyri-
tään saamaan henkilöiden kyvykkyyden mittarit mahdollisimman hyvin yh-
teensopiviksi osioiden vaikeusasteiden kanssa. Matemaattisen optimin saavut-
tamiseksi käytetään Maximum likelihood -algoritmia. Menetelmässä minimoi-
daan todennäköisyyteen perustuvien ja havaittujen arvojen erotus. Tämän ite-
raatiolaskentaproseduurin jälkeen on käytettävissä lopulliset henkilöiden ky-
vykkyyden mittarit Bn sekä osioiden vaikeusasteen mittarit Di. Molemmat ovat 
nyt välimatka-asteikollisia mittareita. Kaikki nämä laskennat voidaan tehdä 
käsin tai tietokoneohjelmistoja hyväksikäyttäen. Bond ja Fox (2001) mainitsevat 
mm. seuraavat tietokoneohjelmat Quest, ConQuest ja Winsteps. 

Raschin mallin ohjelmistojen tuottamista tulosteista mielenkiintoisin ja 
kuvaavin on tuloste, jossa sekä osioiden vaikeusaste että vastaajien kyvyt on 
esitetty samassa kuvaajassa (kuva 17). Kuva 17 on tämän tutkimuksen empiiri-
sen osan esitutkimuksen yhteenveto. Tästä kuviosta on poistettu kaksi vaikeak-
si osoittautunutta osiota. Kuvio on muodostettu siten, että ensiksi osiot (item) 
on ryhmitelty vaikeusasteen mukaiseen järjestykseen ja mediaani on asetettu 
asteikkoon arvoksi 50. Tässä tapauksessa mediaaniosiot ovat osiot 9, 18 ja 36, 
jotka ovat vaikeudeltaan samantasoisia. Sitten muut osiot on asetettu tähän as-
teikkoon.  Seuraavaksi henkilöt (person) asetetaan kuvioon. Kuviossa on kuvat-
tu osioita numerolla 1–65 ja henkilöä kolminumeroisella luvulla, jossa kaksi 
ensimmäistä numeroa kuvaavat henkilön numeroa ja kolmas numero kuvaa 
henkilön ryhmän. Laskennan suorittaa tietokone aikaisemmin mainittujen oh-
jelmien avulla. Nämä laskelmat on tehty Winsteps-ohjelmalla.  
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                            henkilöt -MAP- osiot 
                                       | 
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                                       | 
                                  284  | 
                                       | 
                                  474 T| 
                                       |T 
   80                             552  + 
                                  161  |  Osio51 
                                  264  | 
                                   33  |  Osio38 
                                   13  | 
                                      S| 
   70                                  + 
                               84  92  |  Osio21  Osio33  Osio41  Osio65 
                  294 364 401 414 452  |S Osio54 
                               23  44  |  Osio19 
                              201 462  |  Osio24  Osio53 
           62 123 252 273 432 442 542 M|  Osio31 
   60                     101 191 564  +  Osio23  Osio50  Osio56 
                          113 232 533  |  Osio06  Osio17  Osio22  Osio28  Osio37 
                           73 353 512  |  Osio08  Osio59 
                           51 154 573  |  Osio03  Osio10  Osio13  Osio64 
      171 184 221 323 334 343 371 493  |  Osio16  Osio20  Osio49 
                                       |  Osio30  Osio48 
   50             131 141 241 421 484 S+M Osio09  Osio18  Osio36 
                              504 524  |  Osio05  Osio26  Osio27  Osio40  Osio42 
                                       |  Osio25 
                                  381  |  Osio29  Osio55  Osio61 
                                  302  |  Osio15  Osio35  Osio44  Osio52  Osio60 
                                       | 
   40                                  +  Osio04 
                                      T|  Osio07  Osio45 
                                  213  |  Osio14  Osio43  Osio46 
                                       |  Osio32 
                                       |S 
                                       | 
   30                                  +  Osio01  Osio02  Osio47 
                                       |  Osio57 
                                       | 
                                       | 
                                       |  Osio58  Osio63 
                                       | 
   20                                  + 
                                       |T 
                                       | 
                                       |  Osio34  Osio39  Osio62               

KUVA 17  Tutkimuksen esitestin henkilöt–osiot -tuloste  

Kuvasta 17 voidaan tehdä heti suoraan monia havaintoja. Osiot 34, 39 ja 62 oli-
vat kaikkein helpoimpia ja osio 51 oli kaikkein vaikein. Huonoin tulos oli henki-
löillä 21 (kuuluivat alaryhmään 3 eli osakerahastoasiakas pankkikonttorissa) ja 
parhaat tulokset henkilöillä 31 ja 39 (kuuluivat alaryhmään 2 lyhyen koron ra-
hasto internet jakelutienä ja alaryhmään 3 osakerahastoasiakas pankkikonttoris-
sa). Kuvassa samalla rivillä olevat osionumerot ja henkilöt kuvaavat sitä, että ne 
ovat saaneet saman arvon. Kun henkilö ja osio ovat kuviossa samalla tasolla, on 
henkilöllä 50 % todennäköisyys vastata osioon oikein. Esimerkiksi henkilöillä 2 
ja 4 on 50 % todennäköisyys vastata oikein osioon 19. 

Kun osioiden vaikeusaste helpottuu, niin henkilöiden 2 ja 4 todennäköi-
syys vastata oikein näihin kysymyksiin kasvaa ja vastaavasti, kun siirrytään 
vaikeampiin osioihin, samojen henkilöiden todennäköisyys oikeaan vastauk-
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seen pienenee. Bond ja Fox (2001, 202) ovat esittäneet havainnollistavasti tämän 
Raschin mallin peruslähtökohdan taulukossa 14.  

TAULUKKO 14   Vastaajan kyvykkyyden ja osion vaikeusasteen erotuksen vaikutus oike-
an vastauksen todennäköisyyteen (Bond & Fox 2001, 202) 

Vastaajan kyky - 
osion vaikeus, 
keskiarvo=0, 
skaalaustekijä=1 

Oikean vasta-
uksen todennä-
köisyys 

Korjataan skaa-
laus, skaalaus-
tekijä = 10 

Korjataan 
keskiarvo, 
keskiarvoksi 
50 

Vastaava to-
dennäköisyys 

-3,0 0,05 -30 20 0,05 
-2,5 0,08 -25 25 0,08 
-2,0 0,12 -20 30 0,12 
-1,5 0,18 -15 35 0,18 
-1,0 0,27 -10 40 0,27 
-0,5 0,38 -5 45 0,38 
0,0 0,50 0 50 0,50 
0,5 0,62 5 55 0,62 
1,0 0,73 10 60 0,73 
1,5 0,82 15 65 0,82 
2,0 0,88 20 70 0,88 
2,5 0,92 25 75 0,92 
3,0 0,95 30 80 0,95 

 
Taulukossa 14 esitetään ensimmäisessä sarakkeessa vastaajan kyvykkyyden ja 
osion vaikeuden välistä erotusta. Tässä sarakkeessa on käytetty keskiarvona 0 ja 
skaalaustekijänä 1. Nämä arvot ovat olleet perinteisin keskiarvo ja skaalausteki-
jä Raschin mallin tietokoneohjelmissa. Tästä huolimatta Raschin mallin graafi-
sissa tulosteissa on käytetty keskiarvona 0 ja skaalaustekijänä 10. Tämän lisäksi 
kyvykkyyden pistemäärissä on haluttu esittää vain positiivisia arvoja, jolloin 
keskiarvona on käytetty 50 ja skaalaustekijänä 10. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, 
että taulukon 14 sarakkeet 1, 3 ja 4 ovat saman tosiasian eri muodossa esitettyjä 
ilmeneniä. Olennaista taulukossa 14 on havaita oikean vastauksen todennäköi-
syyden kasvavan, kun vastaajan kyvykkyyden ja osion vaikeuden erotus kas-
vaa. Kuvasta 17 voidaan ottaa esimerkiksi henkilö 55 ja osio 9. Näiden erotus on 
80–50 = 30. Taulukosta 14 sarakkeesta 3 etsitään arvo 30 ja katsotaan sarakkees-
ta 2 todennäköisyys, joka on 0,95. Henkilöllä 55 on näin ollen 95 prosentin to-
dennäköisyys vastata osioon 9 oikein. 

Kuvassa 18 on esitetty kaksi erilaista testitulosta. Kummassakin kuviossa 
oikealla puolella esitetyt osioiden jakaumat ovat samat, mutta vasemmalla puo-
lella esitetyt vastaajien jakaumat ovat erilaiset. Ylemmässä kuvaajassa vastaaji-
en jakauma on huomattavasti nollan yläpuolella, joten vastaajien keskimääräi-
nen menestyminen testissä on ollut hyvä ja/tai toisaalta testi on ollut helppo. 
Alemmassa kuvaajassa taas vastaajien jakauma on nollan alapuolella eli menes-
tyminen testissä on ollut huonoa ja/tai testi on ollut vaikea. 
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  3.0                                 . |                                                 
                                    .## |                                 
                            .########## |                                 
                           .########### |                                 
  2.0                  .############### |                                     
                          .############ | XX                              
                      .################ |                                 
           .########################### | X                               
             .######################### | XX                              
  1.0                        .######### | XX                                  
                       .############### | XXXX                            
                         .############# | XXXX                            
                             .######### | XXXX                            
                               .####### | XX                              
   .0                           .###### | XX                                  
                                    .## | XXXX                            
                                     .# | XXXX                            
                                     .# | XX                              
                                     ## | XXX                             
 -1.0                                 . | XXXX                               
                                      . |                                 
                                      . | XX                              
                                        |                                 
                                        |                                 
 -2.0                                   | XX                                 
                                        |                                 
                                        |                                 
                                        |                                 
                                        |                                 
 -3.0                                   |                                         
        ----------------------VASTAAJAT---OSIOT---------------- 
 
Merkintä '#' tarkoittaa 7 vastaajaa ja merkintä  '.' tarkoittaa 1-6 vastaajaa kuvioissa.  
                                                                         
                                                                    
  3.0                                   |                                                 
                                        |                                 
                                        |                                 
                                        |                                 
  2.0                                   |                                     
                                        | XX                              
                                        |                                 
                                        | X                               
                                        | XX                              
  1.0                                   | XX                                  
                                      . | XXXX                            
                                    .## | XXXX                            
                            .########## | XXXX                            
                           .########### | XX                              
   .0                  .############### | XX                                  
                          .############ | XXXX                            
                      .################ | XXXX                            
            ########################### | XX                              
               ######################## | XXX                             
 -1.0                         ######### | XXXX                               
                        ############### |                                 
                           ############ | XX                              
                             .######### |                                 
                               .####### |                                 
 -2.0                           .###### | XX                                 
                                    .## |                                 
                                     .# |                                 
                                     .# |                                 
                                     ## |                                 
 -3.0                                 . |                                         
        ----------------------VASTAAJAT---OSIOT---------------- 

KUVA 18  Helppo (alla) ja vaikea (yllä) testi Raschin mallin mukaan   

Kuvassa 19 tarkastellaan Raschin mallin yhteyttä normaalijakaumaan. Raschin 
mallin olettamus on, että yksiparametrisen mallin vakiokertoimella kerrottu 
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osiokäyrä vastaa normaalijakaumaa lähes tarkalleen (Törmäkangas 1997) ja si-
ten tukee tätä normaalijakaumaan perustuvaa kykyjakaumaa. Mikäli osio ei tue 
kykyjakaumaa, niin se on huono osio Raschin mallissa. Kuvassa 19 on oikealla 
normaali kysymys ja henkilöiden vastaukset jakautuneet tasaisesti (käyrän 
vahvistus kuvaa vastausten jakaumaa). Kuvassa 19 vasemmalla on normaalija-
kauman kertymäfunktio, joka on normaalin osion vastauskäyrän kanssa sa-
manmuotoinen.  
  

KUVA 19  Kykyjakauman ja osiokäyrän yhteys (Törmäkangas 1997)  

Lopuksi tarkastellaan sitä, kuinka hyvin osiot soveltuvat malliin. Tämä tarkas-
telu toteutetaan niin, että verrataan vastaajien todellisia vastauksia todennäköi-
syyksien mukaisiin vastauksiin. Tässä tarkastelussa liian paljon poikkeavat to-
delliset vastaukset todennäköistä vastauksista implikoivat osion mahdollista 
huonoutta. Kuvassa 20 on esitetty esitestin kysymysten liittyminen malliin infit- 
periaateella. Infit-periaate tarkoittaa sitä, että vastaajan vastauksia tarkasteltaes-
sa painotetaan enemmän vastaajan kykytason läheisyydessä sijaitsevia vääriä 
vastauksia. Törmäkangas ja Törmäkangas (2009) ovat käyttäneet tästä nimitystä 
lähipainotusperiaate. Toinen mahdollinen tarkastelumalli on outfit-periaate, 
jossa painotetaan enemmän virheitä, jotka ovat etäämmällä vastaajan kyky-
tasosta. Tästä käytetään nimitystä etäpainotusperiaate. Kuvassa 20 kysymykset 
sijoittuivat annettujen rajojen –2 ja +2 väliin, joita pidetään suotavina rajoina 
(Smith 1992). Nämä arvot (-2 ja +2) ovat standardoidun normaalijakauman 
kriittisiä pisteitä 0.05 merkitsevyystasolla. Tämän arvioinnin perusteella ei voi-
da poistaa osioita testistä. 

Yhteenvetona Raschin mallin käytöstä kyvykkyyden mittaamiseen voi-
daan todeta, että sen avulla voidaan rakentaa objektiivinen kykymittari, joka on 
välimatka-asteikollinen sekä vastaajien kyvyn että osioiden vaikeuden suhteen. 
Lisäksi Raschin mallin tulosten graafinen esittäminen on selkeää ja ymmärret-
tävää. 
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KUVA 20  Esitestin osioiden testaus infit-periaatteella  

3.3 Tutkimuksessa käytetty operationalisoitu taloudellisen  
kyvykkyyden malli 

Tässä tutkimuksessa käytetään kuluttajan taloudellisen kyvykkyyden mittauk-
sessa operationalisoimista. Tutkimuksessa haluttiin mitata suhteellisen suurella 
otoksella tavallisten sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellista kyvykkyyttä. Tästä 
syystä kyvykkyyden mittauksen piti olla yksinkertainen ja suhteellisen nopeasti 
vastattavissa oleva, jotta voitaisiin olettaa saatavan riittävästi vastauksia. Jotta 
vastaaminen olisi yksinkertaista, päädyttiin monivalintatehtäviin. Kuten aikai-
semmat tämän tutkimuksen mittausmallin, Raschin mallin avulla toteutetut 
kykymittaukset todistivat, mittaavat 35–40 oikein valittua kysymystä kyvyk-
kyyden hyvin. Näiden perustelujen mukaan päädyttiin tässä tutkimuksessa 
taloudellisen kyvykkyyden mittaamiseen 40 monivalintatehtävän avulla. Näi-
den 40 esitestatun monivalintatehtävän avulla pystyttiin mittaamaan Raschin 
mallin mukaisesti kuvassa 21 määritelty sijoitusrahaston valintaprosessissa 
vaadittu kyvykkyys, joka kuvastaa tutkimuksessa taloudellista kyvykkyyttä. 
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Leskisen ja Raijaksen (2005) esittämässä kotitalouden talouden ja rahoituksen 
dynamiikkamallin (kuva 4) ytimessä on kotitalouden resurssien hallinta, minkä 
keskeisenä osana on valitseminen. Tässä tutkimuksessa mitattu taloudellinen 
kyvykkyys on siten liitettävissä kotitalouden resurssien hallintaan. Tutkimuk-
sen kontekstissa tarkastellaan kotitalouden toimintaa säästämiseen liittyvässä 
resurssien hallinnassa. Kuten aikaisemmat taloudellisen kyvykkyyden tutki-
mukset osoittavat, on taloudellinen kyvykkyys hyvin monitahoinen asia. Tässä 
tutkimuksessa taloudellisella kyvykkyydellä tarkoitetaan kuluttajan kyvyk-
kyyttä tehdä sijoituspäätös. Tämä kyvykkyys on yksi keskeisimmistä seikoista 
kaikessa sijoitustoiminnassa. Aikaisemmissa tutkimuksissa sijoituspäätöksen 
tekeminen on todettu kuluttajille suhteellisen vaikeaksi asiaksi.  
 Tutkimuksessa käytetty kyvykkyyden malli on esitetty kuvassa 21. Malli 
perustuu Puttosen ja Kivisaaren esittämään sijoittajan universaaliin päätöksen-
tekomalliin (Puttonen & Kivisaari 1997, 15). Tätä mallia on täydennetty yhdellä 
lisämuuttujalla, verotuksella. Puttonen ja Kivisaari toteavat myös verotuksen 
vaikutuksen sijoittajan päätöksentekoon (Puttonen & Kivisaari 1997, 17). Lisäksi 
useat tutkimukset vahvistavat verotuksen merkityksen sijoittajan päätöksente-
koon (Suomen Pankkiyhdistys 2006a, 5; Taloustutkimus 2006). Valtiovarainmi-
nisteriön asettaman tuloverotuksen kehittämistyöryhmän muistiossa todetaan, 
että verotuksella voidaan ohjata kuluttajia päätöksenteossa (Valtiovarainminis-
teriö 2002, 17–18).  

Sijoituskohteen valintamallin muuttujien keskeisiä piirteitä on kuvattu 
Puttosen ja Kivisaaren (1997) kirjassa ”Sijoittaminen ja sijoitusrahastot Suomes-
sa” sekä Puttosen ja Revon (2003) kirjassa ”Miten sijoitan rahastoihin”. Seuraa-
vassa on kuvattu sijoituskohteen valintamallien muuttujien keskeisiä seikkoja 
edellä mainittujen lähteiden mukaan: 
 

1) Informaatio on rahoitusmarkkinoiden keskeinen muuttuja. Nykyaikai-
sen tekniikan aikakaudella sijoituskohteita koskeva informaatio liik-
kuu reaaliajassa ympäri maapallon. Merkittävää sijoittajan kannalta 
on, ymmärtääkö hän informaation oikein ja onko hänellä mahdolli-
suutta ja halua seurata markkinainformaatiota. Haluaako sijoittaja 
tehdä itse sijoitustaan koskevat päätökset? 

2) Sijoitushorisontti kertoo, kuinka pitkäksi aikaa sijoitusta ollaan teke-
mässä. Tärkeää on tietää se, tarvitseeko sijoittaja varojaan ennen suun-
niteltua sijoituksen erääntymistä. Tarvitseeko sijoittaja sijoituksestaan 
jatkuvaa kassavirtaa vai riittääkö mahdollinen arvonnousu. Onko si-
joittaja tekemässä kertasijoitusta vai jatkuvaa kuukausisäästämistä. 

3) Sijoitussumman kohdalla on mietittävä, kuinka suurta summaa ollaan 
sijoittamassa absoluuttisesti sekä suhteellisesti. Onko sijoittaja hajaut-
tanut sijoitusvarallisuutensa jo aikaisemmin? Onko sijoituksella jokin 
käyttötarkoitus vai sijoitetaanko ylimääräisiä varoja ilman tarkkaa 
käyttötarkoitusta. 

4) Riskinkantokyky ja tuottohalukkuus kuvaavat sijoittajan varallisuus-
asemaa sekä suhtautumista riskiin ja tuottoon. Näitä seikkoja pohdit-
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taessa sijoittajan on hyvä selvittää siedettävissä olevan maksimitappi-
on suuruus. Lisäksi sijoittajan on hyvä selvittää oman sijoitussalkkun-
sa rakenne yksittäisten sijoitusten riskien neutraloitumisen suhteen. Si-
joittajan on otettava kantaa siihen, hajautetaanko hänen sijoituksensa 
eri valuuttoihin ja mitä tämä merkitsee. Sijoittajan on myös hyvä arvi-
oida oma suhtautumisensa ja kestokykynsä riskien mukana tuomaan 
sijoituskohteiden arvojen heilahteluun. 

 
  

 

KUVA 21  Sijoitusrahaston valintamalli, tutkimuksen operationalisoidun taloudellisen 
kyvykkyyden malli 

Verotuksesta voidaan todeta, että sen ei pitäisi vaikuttaa sijoittajan käyttäyty-
miseen teoreettisten mallien mukaan, koska sijoituskohteiden verotuksen pitäisi 
olla neutraalia eri sijoituskohteiden välillä. Käytännössä kuitenkin on todettu, 
että verotus ei ole neutraalia ja sen voidaan olettaa vaikuttavan sijoittajan käyt-
täytymiseen. Tämän tutkimuksen käytännön kykymittausten yhteydessä mitat-
tiin sijoitusrahastoasiakkaiden verotietämystä keskeisten sijoittamiseen liittyvi-
en verokysymysten osalta.  
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3.4 Sijoitusrahastoasiakkaiden tulevien lisäsijoituspäätösten ar-
viointi The Theory of Planned Behaviorin avulla 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli mitata sijoitusrahaston asiakkaille kykypis-
temäärä, joka kuvaa hänen kyvykkyyttään tehdä sijoituspäätös. Kuluttajan pää-
töksenteko on ollut erittäin suosittu tutkimuskohde taloustieteessä ja tämä tut-
kimus pyrkii selvittämään, kuinka sijoitusrahastoasiakkaan välimatka-
asteikolla mitattu kykypistemäärä vaikuttaa hänen tulevaan päätöksentekoonsa 
sijoitusrahastoon tehtävien lisäsijoitusten osalta. Tähän tutkimuksen kuuden-
teen tutkimusongelmaan vastaamiseksi käytetään avuksi The Theory of Plan-
ned Behavioria (TPB), joka on hyvin paljon käytetty malli ihmisen käyttäytymi-
sen tutkimuksessa. Siitä on käytetty suomenkielistä nimitystä suunnitellun käyt-
täytymisen teoria (Helsingin yliopisto 2007). Mallin testaamiseen käytetään ra-
kenneyhtälömallia PLS Path. 

Sosiaalipsykologian alueella on esitetty ihmisen käyttäytymistä selittäviä 
malleja, joissa on korostettu asenteiden merkitystä käyttäytymisen selittäjänä. 
Tutkimuksissa on havaittu, että asenteilla on heikko korrelaatio käyttäytymi-
seen, mutta asenteet selittävät hyvin käyttäytymisen parasta selittäjää eli aiko-
musta. Tässä tutkimuksessa käytettävän The Theory of Planned Behavior -
mallin (Ajzen 1988) valinnan taustalla on se, että mallissa yhtenä selittävänä 
muuttujana on mainittu kuluttajan kyky. Toinen valintaan vaikuttava tekijä on 
se, että TPB on polkumalli ja tutkimuksessa on tarkoitus rakentaa TPB:n pohjal-
ta malli, joka kuvastaa kuluttajan tulevia sijoitusrahaston ostoaikomuksia ja 
hänen mitatun kykynsä vaikutusta aikomukseen. 

The Theory of Planned Behavior (TPB) selittää ihmisen käyttäytymistä, jo-
ka ei ole täydellisesti tahdonalaista. TPB:n kehittänyt Izak Ajzen (1988, 132) to-
teaa mallin olevan jatkoa Ajzenin ja Fishbeinin (1980) kehittämälle The Theory 
of Reasoned Action -mallille (TRA), joka selittää ihmisen täysin tahdonalaista 
käyttäytymistä. Teoriasta on käytetty suomenkielistä nimitystä perustellun toi-
minnan teoria (Helsingin yliopisto 2007).  

TPB:n rakenne on esitetty kuvassa 22. TPB:n mukaan ihmisen käyttäyty-
mistä parhaiten selittää aikomus. Ajzen (1988, 114) raportoi useista tutkimuksis-
ta, joissa aikomuksen ja käyttäytymisen välinen korrelaatio oli 0,72–0,96. Meta-
analyysit erilaisten käyttäytymisten alueella ovat löytäneet aikomuksen ja käyt-
täytymisen välisiksi korrelaatioiksi arvoja 0,47 (Armitage & Conner 2001) ja 0,53 
(Shephard, Hartwick & Warshaw 1988).    

The Theory of Planned Behaviorissa aikomusta selitetään kolmella muut-
tujalla, jotka ovat asenne käyttäytymistä kohtaan, subjektiivinen normi sekä 
kontrollimuuttuja. Ihmisen käyttäytymistä koskevassa tutkimuksessa on todet-
tu, että asenteet selittävät käyttäytymistä huonosti (Wicker 1969). Sosiaalipsyko-
logiassa on tehty runsaasti tutkimusta, jossa pyritään löytämään selittävä muut-
tuja asenteen ja käyttäytymisen välille. Asenteiden rakenne on ollut erittäin 
suosittu tutkimuksen kohde psykologian alalla. Ajzen ja Fishbein (2005, 173-
174) toteavat, että asennetta voidaan tarkastella kahdella eri tapaa. Ensimmäi-
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nen tarkastelutapa on yleinen asenne jotakin fyysistä kohdetta kohtaan. Toinen 
tarkastelutapa on asenne käyttäytymistä kohtaan, jonka tavoitteena on saavut-
taa tietty tavoite. TPB on malli, jossa asennemittauksessa käytetään tätä jälkim-
mäistä tapaa. Kraus (1995) havaitsi tutkimuksessaan, että tarkemmin toiminnal-
lisesti määritelty asenne antoi merkittävästi paremman selitysasteen käyttäy-
tymiselle kuin yleisesti määritelty asenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 22  The Theory of Planned Behavior (Ajzen & Fishbein 2005, 194) 

Asenteet käyttäytymistä kohtaan muodostuvat TPB:ssa uskomuksista. Ajzen 
(1988) käyttää uskomuksista nimitystä käyttäytymiseen liittyvät uskomukset. 
Uskomuksia kuvataan tulevan käyttäytymisen tuloksina. Ajzen (1988, 33) tote-
aa, että uskomukset muodostuvat ihmiselle suorien havaintojen perusteella, 
päättelyprosessin avulla tai epäsuorasti hyödyntäen informaatiota ulkopuolisis-
ta lähteistä, kuten ystäviltä, televisiosta, sanomalehdistä tai kirjoista. Jotkin us-
komukset saattavat säilyä pitkään ja toiset voivat heikentyä ja hävitä sekä uusia 
muodostua. Ihmisellä voi olla runsaasti uskomuksia tietystä kohteesta, mutta 
tietyllä hetkellä niistä voi olla enintään 8–9 merkitsevänä. Kaavamuodossa 
asenne määritellään Ajzenin (1988, 120) mukaan:  
 
 i

n
iB ebA �∝   

 
Kaavassa asenne (AB) käyttäytymistä B kohtaa muodostuu n kappaleen sum-
masta, joka sisältää tulon käyttäytymisen (i) subjektiivisesta todennäköisyydes-
tä (b) ja käyttäytymisen (i) arvioidusta tuloksesta (e). 

TPB:ssa subjektiivinen normi kuvaa henkilön kokemaa sosiaalista painetta 
tarkasteltavan käyttäytymisen suhteen. Subjektiivinen normi muodostuu nor-

Taustamuuttujat 

Henkilökohtaiset 
Persoonallisuus 
Tunne 
Älykkyys 
Arvot 
Yleiset arvot 
Kokemus 
 

Sosiaaliset 
Koulutus 
Ikä 
Sukupuoli 
Tulot 
Uskonto 
Etnisyys, kulttuuri 
 

Informaatio 
Tietämys 
Media 

Käyttäytymiseen 
liittyvät 

uskomukset 
 

Asenne  
käyttäytymistä 

kohtaan 
 

Normatiiviset 
uskomukset 

 

Subjektiivinen 
normi 

 

Aikomus 
 

Käyttäytyminen 
 

Kontrolli- 
uskomukset 

 

Koettu  
käyttäytyminen 

kontrolli- 
muuttuja 
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matiivisista uskomuksista ja henkilön motivaatiosta mukautua viitehenkilöön. 
Subjektiivinen normi määritellään kaavamuodossa Ajzenin (1988, 121) mukaan: 
 
 �∝

n
jjmbSN          

 
Kaavassa subjektiivinen normi muodostuu n kappaleen summasta, joka sisältää 
tulon viitehenkilön (j) normatiivista uskomuksesta (b) ja henkilön motivaation 
suuruuden (m) mukautumisesta viitehenkilöön (j). 

Kolmantena aikomuksen muuttujana TPB:ssa on koettu käyttäytymisen 
kontrollimuuttuja. Kontrollimuuttujan lisääminen malliin erottaa TPB:n Fisbei-
nin ja Ajzenin (1980) aikaisemmasta The Theory of Reasoned Action -mallista, 
joka selittää täysin tahdonalaista käyttäytymistä. Ajzenin (1988, 128–131) mu-
kaan kontrollitekijät voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Osa kontrollimuuttujis-
ta voi kehittyä harjoittelun ja kokemuksen myötä, kun taas osa on muuttumat-
tomia. Ajzenin (1988, 128–129) mainitsemia sisäisiä kontrollimuuttujia ovat in-
formaatio, taidot, kyvyt, tunteet ja pakkomielteet.  

Ulkoiset kontrollimuuttujat ovat joko tilanteeseen liittyviä tai ympäristö-
muuttujia, jotka määrittelevät niitä tekijöitä, jotka joko helpottavat tai vaikeut-
tavat tarkastellun käyttäytymisen toteuttamista. Ajzen (1988, 130–131) mainit-
see ulkoisina kontrollimuuttujina olosuhteet ja muista riippuvuuden. Koettu 
käyttäytymisen kontrollimuuttuja muodostuu n kappaleen summasta kontrol-
liuskomuksista (c) sekä kontrolliuskomusten voimakkuudesta (p). Kaavamuo-
dossa se määritellään: 
 
 i

n
i pcPBC �∝        

 
Kuvasta 22 nähdään, että kontrollimuuttujalla on sekä suora että epäsuora vai-
kutus käyttäytymiseen. Epäsuora vaikutus käyttäytymiseen kulkee aikomuksen 
kautta ja suora vaikutus menee suoraan käyttäytymiseen.  

Kuvasta 22 nähdään, kuinka taustamuuttujat vaikuttavat The Theory of 
Planned Behaviorissa. Niiden vaikutus tulee uskomusten välityksellä. Ajzen ja 
Fishbein (2005) mainitsevat mallissa vaikuttaviksi taustamuuttujiksi henkilö-
kohtaiset, sosiaaliset ja informaatioon liittyvät tekijät. Henkilökohtaisia tekijöitä 
ovat mm. persoonallisuus, tunne, älykkyys, arvot ja kokemus. Sosiaalisia teki-
jöitä ovat mm. koulutus, ikä, sukupuoli, tulot, uskonto, etnisyys ja kulttuuri. 
Informaatioon liittyviä tekijöitä ovat mm. tietämys ja media. 

3.4.1 The Theory of Planned Behaviorin aikaisempi tutkimus 

The Theory of Planned Behavior on ollut laajan kiinnostuksen kohteena käyt-
täytymistieteessä. Siitä on tehty useita meta-analyyseja (Ajzen 1991; Godin & 
Kok 1996; Hausenblas, Carron & Mack 1997;  Armitage & Conner 2001). Näistä 
käsittelen tarkemmin uusinta ja laajinta, Armitagen ja Connerin (2001) laatimaa 
meta-analyysia, joka sisälsi 185 erillistä tutkimusta. Meta-analyysin tutkimusten 
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käyttäytymiset liittyivät mm. liikunnan harrastamiseen, tupakointiin, alkoholin 
ja huumeiden käyttöön, julkisten liikennevälineiden käyttämiseen, ekologiseen 
käyttäytymiseen, jätepaperin kierrättämiseen, hedelmien syömiseen, laihdut-
tamiseen, verenluovutukseen ja äänestämisen.  Meta-analyysissä tutkimusme-
netelmänä käytettiin Pearsonin korrelaatioiden tarkastelua tehdyissä 185 tutki-
muksessa. Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 15. Meta-
analyysissä löydettiin aikomuksen ja kontrollin yhteiskorrelaatioksi käyttäyty-
misen kanssa 0,52. Aikaisemmissa meta-analyyseissa on raportoitu vastaavaa 
suuruusluokkaa olevista yhteiskorrelaatioista (0,46–0,58) (Armitage & Conner 
2001, 486). Selitysasteeksi muodostui siten 27 prosenttia. Aikomuksen ja käyt-
täytymisen korrelaatioksi saatiin 0,47. Aikomuksen selitysasteeksi saatiin 39 
prosenttia asenteen, subjektiivisen normin ja kontrollin korrelaatioille. Vahvin 
korrelaatio oli aikomuksen ja asenteen välillä 0,49, heikoin aikomuksen ja sub-
jektiivisen normin välillä 0,34. Kontrollin ja aikomuksen korrelaatio oli 0,42. 
Uskomusten ja asenteen, subjektiivisen normin ja kontrollin korrelaatioiden 
keskiarvot olivat samaa suuruusluokkaa 0,50–0,52.   

TAULUKKO 15  TPB:n meta-analyysin Pearsonin korrelaatiot (Armitage & Conner 2001, 
481 ) 

Korrelaatio 
Tutkimusten 
lukumäärä Korrelaatio Selitysaste 

Yhteiskorrelaatio (aikomus + 
kontrolli) käyttäytymisen kanssa 63 0.52 0.27 

Aikomus−käyttäytyminen  
korrelaatio 48 0.47 0.22 

Kontrolli−käyttäytyminen  
korrelaatio 60 0.37 0.13 

% selitysasteen lisäystä käyttäy-
tymiseen kontrollin avulla 66 0.14 0.02 

Yhteiskorrelaatio (asenne + sub-
jektiivinen normi + kontrolli) 
aikomuksen kanssa 

154 0.63 0.39 

Asenne−aikomus  
korrelaatio 115 0.49 0.24 

Subjektiivinen normi − aikomus 
korrelaatio 137 0.34 0.12 

Kontrolli − aikomus korrelaatio 144 0.43 0.18 

% selitysasteen lisäystä aiko-
mukseen kontrolli lisäämällä 136 0.24 0.06 

Käyttäytymiseen liittyvät usko-
mukset − asenne korrelaatio 42 0.50 0.25 

Normatiiviset uskomukset – 
Subjektiivinen normi  
korrelaatio 

34 0.50 0.25 

Kontrolli uskomukset – kontrolli 
korrelaatio 18 0.52 0.27 

 
 

Meta-analyysissä oli 63 tutkimusta, joissa voitiin mitata käyttäytymistä, kun 
vastaavasti 154 tutkimuksessa mitattiin käyttäytymisen aikomusta. Mikäli tut-
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kimus tehdään niin, että siinä mitataan myös varsinainen käyttäytyminen, tulee 
siitä silloin monivaiheinen ja sitä mukaa vaikeampi ja kalliimpi. Ajzen (1980, 
115) toteaa, että käyttäytymisen ennustamisen tarkkuus pienenee, kun aikajän-
ne aikomuksen mittauksen ja käyttäytymisen mittauksen välillä kasvaa. Tämä 
on hyvin luonnollista, koska tämän aikajänteen aikana saattaa tapahtua paljon 
joko käyttäytymistä edistävää tai torjuvaa.  

Armitage ja Conner (2001) toteavat meta-analyysissään, että kontrolli-
muuttujan lisääminen malliin lisää merkittävästi sen selitysastetta verrattuna 
The Theory of Reasoned Action –malliin (TRA). Lisäksi he totesivat, että käyt-
täytymisen mittauksen ollessa itsearviointiin perustuvaa, se antaa 11 % suu-
remman selitysasteen kuin objektiiviseen mittaukseen perustuva käyttäytymi-
sen seuranta. Armitage & Conner (2001) totesivat meta-analyysinsä johtopää-
töksissä, että Theory of Planned Behavior (TPB) ennustaa tarkasti ihmisen tah-
donalaista käyttäytymistä ja käyttäytymisen aikomusta. 

3.4.2 The Theory of Planned Behaviorin kritiikki 

The Theory of Planned Behavior on saanut osakseen kritiikkiä, vaikka se on 
menestynyt hyvin meta-analyyseissa ja sitä käytetty paljon tutkimuksissa. Sekä 
TRA että TPB ovat kuluttajan käyttäytymisen malleja, joissa kuluttajat tekevät 
päätöksiä tarkkaan harkitun informaation käsittelyn perusteella (Conner & Ar-
mitage 1998). Tämä oletus ei ole aina realistinen ja erilaiset kuluttajan tunteisiin 
ja päätöksentekotilanteisiin liittyvät tekijät jäävät liian vähän huomioiduksi 
(Davies, Foxall & Pallister 2002). Tällaisia tekijöitä voivat olla kuluttajan pelko, 
mielenlaatu sekä positiiviset tai negatiiviset tunteet. Chandon, Morwitz ja Rei-
narzt (2005) tutkivat aikomuksen ennustevoimaa kuluttajan todelliseen käyttäy-
tymiseen. He totesivat, että aikomuksen ennustevoima on yliarvioitu kuluttajan 
todellisen käyttäytymisen suhteen. Hansen ja Möller Jensen (2007) kritisoivat 
sitä, että TPB:ssa kuluttajan oletetaan aktiivisesti muodostavan asenteita tutkit-
tua käyttäytymistä kohtaan. Tämä ei ole kuitenkaan heidän mielestään realistis-
ta alhaisen sitoutumisen päätöksentekotilanteissa, jolloin kuluttaja voi käyttäy-
tyä tilannekohtaisen tekijän perusteella ilman asenteen muodostumista tutkit-
tavaa käyttäytymistä kohtaan.  

Foxall (1997) esittää vahvaa kritiikkiä sekä TPB:n rakennetta että metodeja 
kohtaan. Hänen kritiikkinsä kohdistuu aikomuksen ja käyttäytymisen väliseen 
suhteeseen sekä tilannetekijöiden vaikutukseen käyttäytymiseen. Lisäksi hän 
arvostelee kontrollimuuttujan mittaamistapoja sekä sen suoraa vaikutusta käyt-
täytymiseen. Näiden lisäksi hän arvostelee mallin vähäistä muuttujamäärää ja 
ehdottaa muuttujien lisäämistä mallin selitysasteen parantamiseksi. Suurimpa-
na puutteena mallissa Foxall (1997) näkee, että aikomus tarkastellun käyttäy-
tymisen selittäjänä vaatii tiukat ehdot TPB:ssa. Davies, Foxall ja Pallister (2002) 
tekivät kuluttajan kierrättämistä koskevassa tutkimuksessa havainnon, että 
TRA:ssa ja TPH:ssa kuluttajien aikomus ei selitä kierrättämiseen liittyvää käyt-
täytymistä. He ehdottivat psykologian ja markkinoinnin tutkijoille, että he hyl-
käisivät aikomuksen kuluttajan käyttäytymisen parhaana selittäjänä.                     
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3.5 PLS Path -mallinrakentaminen 

The Theory of Planned Behavior (TPB) on tyypillinen polkumalli. Polkumallien 
rakentamiseen voidaan käyttää erilaisia mallinrakentamisohjelmia. Tässä tut-
kimuksessa käytetään PLS Path -mallinrakentamisohjelmaa TPB:n testauksessa.  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan sijoitusrahastoasiakkaan tulevia lisäsijoi-
tuspäätöksiä The Theory of Planned Behavior -mallin avulla. Tutkimuksessa 
haluttiin selvittää kuluttajan mitattua kykyä tehdä sijoituspäätös TPB:n kontrol-
limuuttujana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitatun kyvyn vaikutus 
lisäsijoituspäätöksiin suhteessa asenteisiin ja subjektiiviseen normiin. Tämän 
lisäksi haluttiin selvittää asenteisiin ja subjektiiviseen normiin liittyvien usko-
musten voimakkuutta.  

Tutkimuksen menetelmäksi valittiin polkuanalyysi. Polkuanalyysi ja pol-
kumallit kuuluvat rakenneyhtälömalleihin, jotka muodostavat laajan tilastolli-
sen malliperheen. Rakenneyhtälömallit antavat Chinin (1998, 297) mukaan tut-
kijalle mahdollisuuden 

 
1. muodostaa suhteita useiden selittävien ja selitettävien muuttujien vä-

lillä 
2. muodostaa latentteja muuttujia 
3. muodostaa mittausvirheitä manifesteille muuttujille 
4. testata tilastollisesti a priori teoreettiset ja mitatut oletukset empiirisellä 

datalla (konfirmatorinen analyysi). 
 

Kuuluisin ja käytetyin rakenneyhtälömalli on Karl Jöreskogin kehittämä 
kovarianssimalli LISREL (Hulland 1999, 195). Nummenmaa, Konttinen, Kuusi-
nen ja Leskinen (1997, 325) toteavat, että polkuanalyysin avulla kuvataan muut-
tujien muodostamaa kausaalista rakennetta, joka perustuu etukäteen ilmais-
tuun teoriaan tai malliin. Bagozzi (1980) toteaa, että kausaalimalleilla on tutki-
joille seuraavia etuja: 
 

1.   Ne tekevät selkeiksi oletukset, rakenteet ja oletetut suhteet teoriassa tai 
mallissa.        

2.   Ne lisäävät teorian tarkkuutta, koska ne vaativat selkeät määritelmät 
rakenteelle, toimenpiteille ja toiminnallisille suhteille. 

3.   Ne mahdollistavat mutkikkaiden teorioiden täydellisemmän esittämi-
sen.    

4.   Ne tarjoavat muodollisen kehyksen teorioiden ja mittareiden rakenta-
miseen ja testaamiseen. 

 
Tässä tutkimuksessa käytetään Partial Least Squares (PLS) -mallia, jonka on 
kehittänyt Herman Wold (1975). PLS on rakenneyhtälömalli, jolla on useita etu-
ja Arnettin, Laverien ja Meiersin (2003, 162) mukaan: 
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1.  Se ei kärsi epämääräisyysongelmasta, niin kuin kovarianssipohjaiset 
rakenneyhtälömallit (esimerkiksi LISREL ja EQS). 

2.  Se on parametriton tekniikka eikä siksi vaadi aineistolta normaalija-
kaumaa. 

3.  Se ei vaadi suuria otoskokoja niin kuin muut kausaalimallit. 
4.  Se sallii tutkijan toimia mutkikkaampien mallien kanssa kuin muissa 

kausaalimalleissa. 
5.  Se voi sisältää sekä formatiivisia että reflektoivia indikaattoreita mallia 

rakennettaessa. 
 
Chin (1998) on verrannut LISREL- ja PLS-malleja ja löytänyt niistä merkittäviä 
eroja. Hän suosittelee PLS:n käyttöä, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista 
täyttyy: 
  

1.  Tutkittava rakenne (malli) on määrätty. 
2.  Luottamus tutkittavaan teoreettiseen malliin on suurta. 
3.  Malli on ennustepainotteinen.  

 
PLS:n käyttämistä tässä tutkimuksessa puolsi lisäksi se, että The Theory of 
Planned Behaviorin meta-analyyseissä on käytetty korrelaatiopohjaisia ana-
lyysejä. Meta-analyysien keskeisenä tunnuslukuna on ollut mallien selitysaste. 
Valitsemalla tutkimusmenetelmäksi PLS saadaan suoraan vertailukelpoisia tu-
loksia faktori- ja regressioanalyysien avulla, jotka ovat olennainen osa PLS-
analyysiä.       
 
PLS-malli muodostuu kolmesta lineaarisesta yhtälöryhmästä: 
 

1.  sisäinen malli, joka muodostuu latenttien muuttujien välisestä suhtees-
ta 

2.  ulkoinen malli, joka muodostuu latenttien muuttujien ja niihin liittyvi-
en manifestien muuttujien suhteesta 

3.  painojen suhde, joka muodostuu latenttien muuttujien suhteessa.  
 
Schieber (1983, 2) kuvaa mallin yhtälöitä kaavamuodossa seuraavasti. Sisäinen 
malli kuvaa latenttien muuttujien välistä suhdetta. Se ilmaistaan kaavamuodossa: 
 
 ςξβηη +Γ+=  
 
missä � edustaa endogeenista latenttia vektorimuuttujaa, ξ  on eksogeeninen 
latentti vektorimuuttuja ja ς on jäännösmuuttujan vektori. 

Ulkoinen malli kuvaa manifestien muuttujien ja latenttien muuttujien vä-
listä suhdetta. Se ilmaistaan kaavamuodossa: 
 

  yyy εη +Π=   
  xxx εξ +Π=  
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missä y ja x ovat manifesteja muuttujia, jotka ovat yhteydessä latentteihin 
muuttujiin kertoimien yΠ ja x∏ avulla. yε ja xε  ovat jäännöstermejä. 

Mallin laskentaa varten tarvitaan vielä painokertoimien malli. Se ilmais-
taan kaavamuodossa: 
 

 yy y δη +Ω=  

 
xx x δξ +Ω=
 

 
missä latenttien muuttujien riippuvuus manifesteista muuttujista ilmaistaan 
painokertoimien yΩ  ja xΩ avulla. yδ ja xδ  ovat jäännöstermejä. 

PLS -mallissa voidaan tarkastella graafisesti mallin indikaattoreita. Ne 
voivat olla joko reflektoivia tai formatiivisia. Wold (1985) nimesi nuolikaavioksi 
sellaisen graafisen mallin, joka kuvaa PLS-mallin sisäisen mallin suhteita latent-
tien muuttujien kesken sekä ulkoisen mallin suhteita latenttien ja manifestien 
muuttujien kesken. Kuvassa 23 on kuvattu kahden blokin PLS-malli. Kuvassa 
eksogeeninen muuttuja � muodostuu x muuttujista. Kyseessä on formatiivinen 
indikaattori tai PLS-terminologialla inward mode. Keskeistä formatiivisen indi-
kaattorin tulkinnassa ovat regressiokertoimet �, jotka kertovat x:n ja �:n välises-
tä suhteesta. Kyseinen tulkinta perustuu regressioanalyysiin. Reflektoivan indi-
kaattorin, tai PLS-terminologialla outward mode -tapauksessa, kuvassa 23 tarkas-
tellaan �:n ja qyy −1 :n välisiä suhteita. Kyseessä on eksploratiivisen faktoriana-
lyysin tulkinta, jonka mukaan � heijastuu muuttujien qyy −1 :n arvoissa. Kes-
keistä tulkinnassa on faktorilatausten qλλ −1 suuruudet.  

Chin (1998) toteaa, että päätös siitä, kumpaa mallia käytetään, riippuu tut-
kimukseen liittyvästä teoriasta tai tietämyksestä, tutkimuksen tavoitteista tai 
käytännön olosuhteista. Reflektoiva indikaattori on tyypillistä silloin, kun aja-
tellaan, että mitataan eri mittareilla samaa taustalla olevaa ilmiötä. Tällainen 
mittaus liittyy usein faktorianalyysiin. Chin (1998) toteaa, että tyypillisiä reflek-
toivaa indikaattoria käyttäviä mittauksia ovat asenteisiin liittyvät mittaukset. 
Reflektoivan indikaattorin kohdalla olennaista on kunkin mitatun indikaattorin 
faktorilataukset suhteessa latenttiin muuttujaan. Matalan faktorilatauksen saa-
neet indikaattorit kertovat siitä, että niillä on vähäinen riippuvuus latenttiin 
muuttujaan. Formatiivisen indikaattorin tulkinnassa regressiokertoimet kerto-
vat kunkin indikaattorin suhteellisen tärkeyden eksogeenisen muuttujan selit-
tämisessä. Arnett ym. (2003) toteavat, että kun latenttia rakennetta mitataan 
formatiivisilla indikaattoreilla, on oletettu, että havaitut indikaattorit muodos-
tavat latentin muuttujan. Vastaavasti reflektoivia indikaattoreita käytettäessä on 
oletettu, että latentti muuttuja heijastuu havaittuina muuttujina.        
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KUVA 23  Kahden blokin PLS Path -malli (Barclay, Higgins & Thompson 1995, 291) 

PLS-mallin ydin on malliin otettujen tekijöiden yhteyksien selvittäminen. Chin 
(1998) toteaa, että PLS-mallin tavoitteena on mallin blokkien välisten indikaat-
toreiden kerääminen yhteen ennustavassa mielessä. Teoreettisen mallin toimi-
vuuden laajuus määritellään latenttien muuttujien välisten suhteiden voimak-
kuuden ja reflektoivien indikaattoreiden latausten suuruuden mukaan. Malli 
käyttää parametrien ja yhteyksien selvittämiseen Ordinary Least Squares (OLS) 
tekniikkaa. Iteratiivisen OLS-laskennan vaiheitta ovat kuvanneet Barcley, Hig-
gins ja Thompson (1995, 292) seuraavasti: 
  

1. Ensimmäisellä iterointikierroksella �:n arvo muodostuu summaamalla 
arvot qyy −1  (lataukset qλλ −1  asetetaan arvoon 1). 

2. Regressiokertoimien pππ −1 arvioimiseksi tehdään regressio � riippu-
vana muuttujana ja pxx −1 riippumattomina muuttujina. 

3. Näitä estimaatteja käytetään painoina pxx −1 :n lineaarisessa kombi-
naatiossa, jolla saadaan alkuarvo �:lle. 

4. Arvioidaan lataukset qλλ −1 sarjana yksinkertaisia regressioita qyy −1 :n 
ja �:n välillä. 

5. Näin saadut lataukset muutetaan painoiksi ja muodostetaan qyy −1 :n 
lineaarinen kombinaatio uutena estimaattina � :n arvolle. 

6. Proseduuri jatkuu, kunnes saavutetaan PLS-ohjelmaan asetettu raja-
arvo. Raja-arvo voi olla esim. 2R :n arvon muutos alle 0,001. Lopuksi 
lasketaan regressiokerroin b. 

�1

�2

�q 

�1 

�2 

�p 

xp 

x2 

x1 

� 
b

μ �1 

�2 

�q 

y1 

y2 

yq 

�

� : eksogeeninen muuttuja  �m, m = l,…q : lataukset 
� : endogeeninen muuttuja  �n,n = l,…,q  : virhetermit (l − �2

m) 
xt, t = l,…,p :  x muuttujat, mittatulokset tai indikaattorit μ       : jäännöstermit 
yi, i = l,…,q :  y muuttujat, mittatulokset tai indikaattorit  b       : regressiokerroin �:n ja �:n välillä 
�l, l = l,…,p :  regressiokerroin       
 
 



91 

 
 

3.6 Yhteenveto tutkimuksen malleista ja teorioista empiirisen 
tutkimuksen suorittamiseksi 

Tutkimuksen tarkoituksena on käyttää uusia tutkimusmenetelmiä kuluttajan 
taloudellisen kyvykkyyden tarkan kykypistemäärän selvittämiseksi. Valittua 
menetelmää, Raschin mallia, on käytetty paljon kyvykkyyden mittaamiseen 
kasvatustieteessä, mutta ei taloustieteessä. Mikäli valittu menetelmä osoittau-
tuu toimivaksi taloustieteessä, avaa se runsaasti soveltamismahdollisuuksia 
kuluttajatutkimuksessa. Tutkimuksen jälkimmäisessä osassa halutaan selvittää 
sijoitusrahastoasiakkaan tarkan välimatka-asteikollisen kykypistemäärän vai-
kutusta tuleviin lisäsijoituspäätöksiin. Tämän ongelman ratkaisemiseksi valit-
tiin kuluttajan käyttäytymistä kuvaava malli, The Theory of Planned Behavior, 
joka on ollut hyvin suosittu ja testattu malli kuluttajan käyttäytymisen tutki-
muksessa. Keskeisin syy TPB:n valintaan on se, että siinä kuluttajan kyvykkyys 
määritellään yhdeksi käyttäytymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Useat meta-
analyysit ja runsas tutkimus antavat hyvän vertailupohjan tutkimuksen tulok-
sille. TPB:n testaamiseen käytetään PLS Path -mallinrakentamisohjelmaa. Tä-
män valinnan takana on PLS Pathin käyttämät regressio- ja faktorianalyysit, 
joiden avulla saadaan helposti vertailukelpoista aineistoa meta-
analyysivertailuihin. Lisäksi markkinoinnin moderneissa menetelmäkirjoissa 
suositellaan PLS Pathin käyttöä läheisesti samantyyppisen Lisrel-ohjelmiston 
sijaan tai rinnalla (Marcoulides 1998). 



 
 
 

4 EMPIIRINEN TUTKIMUS  
SIJOITUSRAHASTOASIAKKAIDEN  
KYVYKKYYDESTÄ JA TULEVISTA  
LISÄSIJOITUSAIKOMUKSISTA 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen empiirisessä osassa mitataan sijoitusrahastoasiakkaiden taloudel-
linen kyvykkyys välimatka-asteikollisella mittarilla. Empiirisen osan tutkimus-
tehtävä konkretisoituu välimatka-asteikolliseksi kykypistemääräksi jokaiselle 
tutkimukseen vastanneelle sijoitusrahastoasiakkaalle. Tämän mittarin luominen 
edellyttää tarkkaa perehtymistä taloudellisen kyvykkyyden käsitteeseen ja sen 
mahdollisiin mittaustapoihin. Tutkimuksessa toteutetaan taloudellisen kyvyk-
kyyden mittaus kahden riskiprofiililtaan erilaisen sijoitusrahaston asiakasryh-
män keskuudessa. Lisäksi mitataan sijoitusrahaston kahden erilaisen jakelutien 
mahdollista vaikutusta sijoitusrahastoasiakkaiden taloudelliseen kyvykkyyteen. 
Taloudellisen kyvykkyyden mittaamisen jälkeen tutkitaan, vaikuttaako asiak-
kaan taloudellinen kyvykkyys hänen tuleviin päätöksiinsä sijoittaa lisää sijoi-
tusrahastoihin sekä selvitetään muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. 
Työssä haetaan vastaukset seuraaviin tutkimusongelmiin, jotka kaikki liittyvät 
sijoitusrahaston osuudenomistajien mitattuun taloudelliseen kyvykkyyteen: 
  

1. Löytyykö sijoitusrahaston osuudenomistajien kyvykkyydelle selittä-
viä tekijöitä osuudenomistajien taustamuuttujista? 

2. Ovatko riskiltään ja tuotto-odotukseltaan suuremman sijoitusrahas-
ton osuudenomistajat kyvykkyydeltään parempia kuin riskiltään ja 
tuotto-odotukseltaan pienemmän sijoitusrahaston osuudenomistajat?  

3. Ovatko sijoitusrahaston osuudenomistajat kyvykkyydeltään saman-
tasoisia kahdessa eri jakelutiessä eli pankkikonttorissa ja internetissä?  

4. Esiintyykö sijoitusrahaston osuudenomistajien keskuudessa yli-
itseluottamusta omaan kyvykkyyteen? 
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5. Poikkeaako kyvykkyydeltään eritasoisten sijoitusrahaston osuuden-
omistajien informaation hankinta toisistaan? 

6. Pystytäänkö sijoitusrahaston osuudenomistajien tulevat lisäsijoi-
tusaikomukset esittämään mallin muodossa ja mistä osista malli 
muodostuu sekä mikä on mitatun kyvykkyyden merkitys päätöksen 
teossa? 

 
Tutkimusongelma 2 liittyy rahoituksen perinteiseen riskin ja tuoton väliseen 
tarkasteluun. Tässä tarkastelussa oletetaan, että sijoituskohteeseen liittyvän ris-
kin kasvaessa sen tuotto-odotuksen on myös kasvettava. Näin sijoittaja saa kor-
vauksen ottamastaan riskistä. Tutkimusongelma 3 liittyy pankkien nopeaan ja 
merkittävään jakelutiemuutokseen. Koska muutos on tapahtunut ajallisesti ly-
hyen ajan kuluessa, tutkimuksessa olettamana voidaan pitää, että internetjake-
lutiehen on siirtynyt samantasoisia kuluttajia kuin pankkikonttorikuluttajat 
ovat keskimäärin. Tutkimusongelmassa 4 selvitetään behavioral financen keskeis-
tä havaintoa siitä, että kuluttajat ovat yli-itseluottavaisia. Tutkimusongelmassa 
5 selvitetään eksperttien ja noviisien sijoittamiseen liittyvän tiedon lähteitä. 
Useat tutkimukset ovat näyttäneet, että näillä ryhmillä on erilaiset tiedon läh-
teet. Tutkimusongelmassa 6 keskitytään TPB:n testaamiseen PLS Pathin avulla 
ja pyritään selvittämään mitatun objektiivisen taloudellisen kyvykkyyden vai-
kutuksen sijoitusrahastoasiakkaiden tulevissa lisäsijoituspäätöksissä sijoitusra-
hastoihin.  

4.2 Mittaamistapahtuman vaiheet ja testiteoria 

Konttinen (1980, 15−18) käsittelee mittaamistapahtuman vaiheita ja mittaami-
sessa käytetyn testiteorian roolia. Kuvassa 24 on esitetty mittaamistapahtuman 
vaiheet. Tämä tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu kuvan 24 rakenteen 
mukaisesti. Konttisen (1980, 9) mukaan testiteorian nimen taustalla on tutki-
mushistoriassa käytetyt menetelmät, joiden tarkoituksena ollut mitata esimer-
kiksi lahjakkuutta ja näissä yhteyksissä on käytetty sanaa testi. Testiteorioiden 
kehityksen taustalla on ollut ajatus siitä, että jos jokin ilmiö on yleensä olemas-
sa, sitä on olemassa tietyssä määrin ja jos sitä on olemassa tietyssä määrin, sitä 
voidaan mitata (Konttinen 1980, 9). Nummenmaa ym. (1997) esittelevät kolme 
eri testiteoriaa: klassisen testiteorian laajennuksineen, yleistettävyysteorian ja 
latentin piirteen mallit. He toteavat, että klassisessa testiteoriassa eli rinnakkais-
ten mittausten teoriassa jokainen laadittu rinnakkaismittari mittaa samaa piir-
rettä, kun taas yleistettävyysteoriassa yksittäinen mittaus heijastaa otosta sen eri 
puolilta. Latentin piirteen mallit ovat osioiden teoriaa ja ne kuvaavat, kuinka 
yksittäinen osio käyttäytyy. Osion vastaus riippuu vain yhdestä tekijästä, laten-
tista piirteestä. Kaikkien osioiden vastausten perusteella voidaan arvioida mi-
tattavaa ominaisuutta. 
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KUVA 24  Mittaamistapahtuman vaiheet (Konttinen 1980, 16) 

4.3 Tutkimuksen esitesti 

Rahastoyhtiön päätöksen perusteella OP-Rahastoyhtiön asiakkaille ei voitu 
suorittaa esitestiä, joten heille tehtiin vain lopullinen kysely. Esitestillä on tässä 
tapauksessa erityisen suuri merkitys, koska aikaisempaa tutkimustietoa ei ole 
saatavissa tutkimuksen kohderyhmästä ja aihealueesta. Tämän tutkimuksen 
esitesti suoritettiin siten, että tutkija antoi esitestilomakkeen ja palautuskirje-
kuoren henkilöille, joiden tiesi olevan tai olleen rahastosijoitusten kanssa teke-

   MITTAUSKOHDE 
 Tilanne 

 
olosuhteet, 
tavoitteet, 
testi, 
ärsykkeet, 
koeohjeet 

Tuotos
 
toiminta, 
reaktio, 
vastaus 
 

Toimiva 
yksikkö 
 
henkilö, 
ryhmä, 
organisaatio 

Koetilanteen 
suunnittelu 
 
mittauskohteen 
valinta, 
mittavälinei-
den suunnitte-
lu ja niiden 
käytön suun-
nittelu 

Tuotoksen koodaus
 
vastausten tulkinta,  
arvostelu, pisteytys 

Koodaustulos
 
primääripistemäärät, 
koodit 

Tulosanalyysi
 
testiteoria tai skaaloitus- 
menetelmien sovellus

Tulosanalyysin tulokset
 
asteikot, mittaluvut, mit-
tausvirhe, reliabiliteetti-
kerroin, validiteettiker-
roin, mittavälineen kuva-
us, osioiden kuvaus, so-
velletun teorian sopivuu-
den testaustulokset 
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misissä. Lähes jokaisen esitestiin osallistuneen kanssa tutkija kävi lyhyen kes-
kustelun vastaajan rahastokokemuksista, esitestistä ja siihen vastaamisesta. Esi-
testi suoritettiin kyselylomakkeella 15.12.2004–10.1.2005. Esitestiin osallistuneet 
60 henkilöä olivat iältään 21–79-vuotiaita, sukupuolijakauma oli 33 miestä ja 27 
naista, koulutustaustana kansakoulupohjasta akateemiseen loppututkintoon ja 
asuinpaikkoina Helsinki, Lahti, Jyväskylä, Heinola, Seinäjoki ja Ilmajoki. Ta-
voitteena oli saada aikaan kattava esitesti tavallisten, ei-ammattimaisten sijoi-
tusrahastosijoittajien joukosta.   

Esitestissä sijoittajan kyvykkyys operationalisoitiin sijoituspäätöksen te-
kemisen kyvykkyyden avulla Puttosen ja Kivisaaren (1997) esittämän mallin 
avulla. Tässä mallissa on viisi keskeistä taloudellisen kyvykkyyden osa-aluetta, 
joita mitattiin monivalintatehtävillä. Vastaajan kaikkien vastausten perusteella 
laskettiin kykypistemäärä. Kussakin monivalintatehtävässä oli neljä vastaus-
vaihtoehtoa, joista yksi oli oikein ja kolme väärin. Monivalintatehtävien kysy-
mykset ja väittämät poimittiin seuraavista rahastosijoittamisen tieto- ja infor-
maatiolähteistä: 
 
 1.  Puttonen V. & Repo E. 2003. Miten sijoitan rahastoihin? 
 2.  Pörssisäätiö 2004. Sijoitusrahasto-opas. 
 3.  Pörssisäätiö 2004. Sijoittajan vero-opas. 

4.  OP–Rahastoyhtiön julkaisemat kuukausikatsaukset rahastoista OP-
Euro ja OP-Delta. 

 
Osa monivalintatehtävistä esitettiin case-muodossa, koska näin pystyttiin ku-
vailemaan sijoituksen tuoton ja riskin välistä suhdetta tai sijoitushorisonttia pa-
remmin ja käytännönläheisemmin.  

Tutkimuksen esitestiin sisällytettiin myös vastaajien asenteeseen ja sosiaa-
liseen normiin liittyviä kysymyksiä. Tässä käytettiin mallina The Theory of 
Planned Behavior -tutkimuksia ja niiden luomaa pohjaa. Lisäksi selvitettiin vas-
taajien taustamuuttujia ja nettiasiakkaiden motiivia internetin käyttöön. Selkeä 
pääpaino esitutkimuksessa oli taloudellisen kyvykkyyden mittarin luomisessa, 
muut tulokset olivat enemmän viitteellisiä ja suuntaa antavia pienen otoksen 
vuoksi. 

57 esitestilomaketta 60:stä palautettiin määräaikaan mennessä. Ne jakau-
tuivat seuraavasti:     
  
 Lyhyen koron rahasto konttoriasiakkaat  14 (ryhmä 1) 
 Lyhyen koron rahasto internetasiakkaat 13 (ryhmä 2) 
 Osakerahasto konttoriasiakkaat 15 (ryhmä 3) 
 Osakerahasto internetasiakkaat 15 (ryhmä 4) 
 
Koska esitestiä ei ollut mahdollista toteuttaa OP-Rahastoyhtiön asiakaskunnan 
keskuudessa, eivät kaikki esitestiin osallistuneet henkilöt olleet Osuuspankin tai 
OP-Rahastoyhtiön asiakkaita. Jako konttori- ja internetasiakkaisiin tehtiin sen 
mukaan, mikä oli esitestattavan henkilön ilmoitus hänen pankin tai rahaston 
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käyttötavastaan. Esitestilomake oli ryhmillä muutoin samanlainen, mutta inter-
netasiakkailta kysyttiin internetin käytön syytä.   

Esitestin vastaukset koodattiin ja tietojen analysointi suoritettiin sekä 
Winsteps-ohjelmistolla että SPSS:llä. Ensin esitellään Winstepsillä tuotettu Ra-
schin mallin mukainen kuva, jossa sekä osiot että henkilöt on asetettu samalle 
mitta-asteikolle. Raschin mallin mukaisessa tarkastelussa sekä henkilöt, että 
osiot on järjestetty vaikeustason mukaisesti. Kuvassa 17 on osioiden jakauman 
keskiarvo asetettu arvoon 50 ja skaalaustekijäksi on valittu 10, jonka mukaisesti 
on johdettu osioiden paikat jakaumassa ja lopuksi määritelty henkilöiden vas-
taava jakauma suhteessa osioiden jakaumaan. Kuvasta 17 voidaan huomata, 
että esitesti oli helppo, koska henkilöiden keskiarvo oli 62,43 (suurempi kuin 
50). Henkilöt (persons) on esitetty kuviossa numeroina. Kaksi ensimmäistä nu-
meroa kertovat henkilön vastaajanumeron (1−57) ja kolmas numero (1−4) ker-
too vastaajan ryhmän. Kuviosta nähdään, että huonoimman pistemäärän esites-
tistä sai henkilö 21, joka kuului ryhmään kolme eli osakerahasto jakelujanavana 
konttori (213). Vastaavasti parhaan pistemäärän saivat henkilöt 31, ryhmänä 
lyhyen koron rahasto jakelukanavana internet, sekä 39, ryhmänä osakerahasto 
jakelukanavana pankkikonttori.  

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, kuinka hyvin osiot soveltuvat malliin. Ku-
vassa 20 on esitetty osioiden liittyminen malliin infit-periaateella. Infit-periaate 
tarkoittaa sitä, että vastaajan vastauksia tarkasteltaessa, painotetaan enemmän 
vastaajan kykytason läheisyydessä sijaitsevia vääriä vastauksia. Törmäkangas ja 
Törmäkangas (2009) ovat käyttäneet tästä nimitystä lähipainotusperiaate. Toi-
nen mahdollinen tarkastelumalli on outfit-periaate, jossa painotetaan enemmän 
virheitä, jotka ovat etäämmällä vastaajan kykytasosta. Tästä käytetään nimitys-
tä etäpainotusperiaate. Kuvassa 20 osiot sijoittuivat suositeltujen raja-arvojen -2 
− +2 väliin, joten osioita ei voida karsia tämän perusteella.  

Tutkimuksen esitestin osioiden seuraava tarkastelu suoritettiin klassisen 
osioanalyysin perusteella. Klassisen osioanalyysin avulla tarkastellaan osioiden 
oikeiden ja väärien vastausten hyvyyttä. Tämä tarkastelu suoritettiin Jyväsky-
län yliopistossa toimivan Koulutuksen tutkimuslaitoksen Classica- tietokoneoh-
jelman avulla. Siinä keskeisinä osina olivat osioiden eri vastausvaihtoehtojen 
biseriaalinen ja pistebiseriaalinen korrelaatio (Koulutuksen tutkimuslaitos 
2005). Näiden tulosten avulla pystytään tarvittaessa muuttamaan kysymysten 
vastausvaihtoehtoja. Menettelyn tavoitteena on, että kaikissa jäljelle jääneissä 
osioissa olisi neljä mahdollisimman hyvää vastausvaihtoehtoa.  

Kaikkien näiden vaiheiden jälkeen päädyttiin lopullisten osioiden valin-
taan ja joidenkin osioiden vastausvaihtoehtojen hiomiseen. Jotta lopullisen ky-
selyn tulokset olisivat tilastollisesti päteviä, piti löytää 40 mitattavalle kykyalu-
eelle hyvin jakautunutta osiota. Kasvatustieteellisessä kyvykkyystutkimuksessa 
on päädytty kokemuksen ja harkinnan perusteella siihen, että 35−40 oikein va-
littua osiota pystyy erottelemaan vastaajien osaamisen ja siten pistemääräja-
kauman riittävällä tarkkuudella. Tässä tutkimuksessa lopullisten osioiden va-
linnassa piti huomioida myös se, että osioita jäisi jäljelle kaikista kyvykkyyden 
mallin viidestä osa-alueesta. Osioiden karsinnassa huomioitiin myös esitestauk-
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sessa saatu vastaajien palaute osioiden epäselvyydestä tai epäjohdonmukai-
suudesta. Esitestauksen osioista karsittiin enemmän helppoja kuin vaikeita osi-
oita, koska esitesti oli osoittautunut helpoksi testiksi. Lisäksi usean osion vasta-
usvaihtoehtoja pyrittiin muuttamaan vaikeammiksi. 

Tutkimuksen toisen osan eli kuluttajan asenteen ja sosiaalisen normin sekä 
tutkimuksen taustatietojen osalta esitutkimuksesta saatiin parannusehdotuksia 
mm. kysymysten esittämismuotoon. Nämä muutokset toteutettiin lopulliseen 
kyselylomakkeeseen. 

4.4 Varsinainen kyselytutkimus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tavallisen suomalaisen rahasto-
sijoittajan kyvykkyys tehdä sijoituspäätös, jota pidetään tässä tutkimuksessa 
taloudellisena kyvykkyytenä. Tutkimukseen haluttiin saada mahdollisimman 
laaja valtakunnallinen tutkittavien peitto. Osuuspankkien omistama OP-
Rahastoyhtiö Oy ilmoitti halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Se myös il-
moitti samalla, että se pystyy erottamaan asiakaskunnastaan ne asiakkaat, jotka 
ovat tehneet rahastomerkinnän internetin välityksellä sekä myös ne, jotka ovat 
tehneet rahastomerkinnän pankkikonttorissa. 

Kysely suoritettiin lomakekyselynä postin välityksellä 7.3.2005–29.3.2005. 
Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 3 200 kappaletta ja ne jakautuivat neljään 
800 henkilön ryhmään: 
 

Ryhmä 1 Lyhyen koron rahasto OP-Euro, jakelukanava konttori 
Ryhmä 2 Lyhyen koron rahasto OP-Euro, jakelukanava internet 
Ryhmä 3 Osakerahasto OP-Delta, jakelukanava konttori 
Ryhmä 4 Osakerahasto OP-Delta, jakelukanava internet 

 
Tutkimuksen otannan poimintakriteereinä käytettiin lisäksi vähintään 18 vuo-
den ikää, ei-ammattimaista sijoittajastatusta, suomenkielisyyttä ja enintään 
100 000 euron arvosta sijoituksia ko. rahastoon. Lisäksi henkilöllä ei saanut olla 
muun tyyppisiä sijoitusrahastosijoituksia OP-Rahastoyhtiön hallinnoimissa si-
joitusrahastoissa. Tämä tarkoitti sitä, että OP-Euron asiakkailla saattoi olla vain 
lyhyen koron rahastosijoituksia ja OP-Deltan asiakkailla vain osakerahastoja. 
Poiminta kyselyyn tehtiin ehdot täyttävistä henkilöistä tiekoneohjelma Excelin 
satunnaislukugeneraattorin avulla. Tutkimuksen lopullinen kyselylomake on 
liitteenä 1. 

Tutkimuksen kohteeksi haluttiin osuudenomistajamäärältään mahdolli-
simman suuret ja pitkään toimineet rahastot, sillä nämä kriteerit mahdollistavat 
laajan tarkastelun vastaajien taustamuuttujien suhteen. Parhaiten kriteerit täyt-
tivät OP-Rahastoyhtiön rahastot OP-Euro ja OP-Delta.  Seuraavassa on esitelty 
rahastojen perustietoja 28.2.2005 rahastoraporttien (liite 2) perusteella: 
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Rahasto OP-Euro  OP-Delta 
Tyyppi: Lyhyen koron rahasto Osakerahasto 
Vertailuindeksi: 3 kk euribor indeksi Hex-Portfolioind. 
Perustamispäivä: 25.3.1996  25.2.1988 
Osuuden omistajia: 66 372 kpl  26 918 kpl 
Rahaston koko: 1 065,8 meur 592,4 meur  

 
Tämän tutkimuksen aihealue on kuluttajan varallisuuteen liittyvä. Aikaisempi-
en tutkimusten perusteella se on aihealue, joka saattaa johtaa alhaiseen vasta-
usprosenttiin erityisesti postin välityksellä toteutetussa kyselyssä (Aaker ym. 
2001, 221). Aikaisempien kokemusten perusteella kyselytutkimukseen liittyvillä 
palkinnoilla ja arvonnoilla on todettu olleen positiivinen vaikutus vastauspro-
senttiin (Malhotra ym. 2003, 238). Näistä syistä päätettiin, että kyselyyn vastan-
neilla oli mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa oli palkintona yksi 500 euron 
arvoinen lisäpääomaa rahastosijoitukseen sekä 10 kappaletta OP-Rahastoyhtiön 
mainoslahjaesineitä. Arvontaan osallistuttiin täyttämällä ja palauttamalla erilli-
nen arvontalipuke (liite 3) kyselylomakkeen kanssa samassa palautuskuoressa. 
Sekä kyselyn lähettämisen että palautuneiden kyselylomakkeiden ja arvontali-
pukkeiden käsittelyn toteutti OP-Rahastoyhtiö. Tällä tavoin toimien asiakkai-
den tietosuoja toteutui parhaalla mahdollisella tavalla, eikä tutkijalle syntynyt 
mahdollisuutta saada haltuunsa OP-Rahastoyhtiön asiakkaiden henkilötietoja. 
Tutkija sai tietää vain niiden asiakkaiden henkilöllisyyden, joilla oli jotain ky-
syttävää tai palautetta tutkijalle. Näitä tapauksia oli vain muutamia. Kolme 
henkilöä halusi itselleen oikeat vastaukset sekä yksi henkilö tiedusteli runsaasti 
palautusajan päättymisen jälkeen, onko vielä mahdollista palauttaa kysely. 

Kyselyyn saatiin 983 hyväksyttyä vastausta, hylättyjä vastauksia oli yh-
teensä 5. Hylätyt vastaukset olivat liian puutteellisia tai niissä oli maininta vain 
arvontaan osallistumisesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada mahdolli-
simman hyvin tutkimuksen perusjoukkoon yleistettävissä olevia tutkimustu-
loksia. Satunnaisotannalla toteutetun otannan perusteella saadut 983 hyväksyt-
tyä vastausta antaa noin 3 prosentin keskivirheen keskihajonnasta. Vastauspro-
sentiksi saatiin 30,71 %. Vastaukset jakautuivat ryhmittäin seuraavasti: 
 

Ryhmä Vastauksia Vastausprosentti 
Ryhmä 1 (Euro, konttori) 172     21,50 
Ryhmä 2 (Euro, internet) 266  33,25 
Ryhmä 3 (Delta, konttori) 216  27,00 
Ryhmä 4 (Delta, internet) 329  41,12 
Yhteensä 983  30,71 

 
Hyväksyttyjen vastausten osalta voidaan todeta, että osakerahaston osuuden-
omistajat (R3 ja R4) olivat aktiivisempia vastaajia kuin lyhyen koron rahaston 
osuudenomistajat (R1 ja R2). Vastaavasti internetin käyttäjät (R2 ja R4) olivat 
aktiivisempia vastaajia kuin konttoriasiakkaat (R1 ja R3). Hyväksyttyjen vasta-
usten osalta voidaan todeta, että mikään ryhmä ei erityisesti ”boikotoinut” tut-
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kimusta. Tutkimuksen vastausprosentti vastaa hyvin tämän tyyppisten tutki-
musten vastausprosentteja. Tutkimuksen populaation tietoja ei ole saatavilla, 
jotta kadon määrää voisi arvioida.  

4.5 Tutkimusaineiston kuvailu 

Tarkastelemalla tutkimusaineistoa taustamuuttujien suhteen saadaan selkeä 
kuva tutkimuksen kohteena olleiden sijoitusrahastojen osuudenomistajista. 
Koska tutkimuksessa vastaajat on jaettu neljään eri ryhmään, voidaan samalla 
tehdä havaintoja mahdollisista eroista ryhmien välillä. 

Tutkimukseen vastanneista 61,24 % oli miehiä ja 38,76 % naisia (taulukko 
16) Suurimmillaan sukupuoliero oli ryhmässä 4, jossa lähes 80 % vastaajista oli 
miehiä naisten osuuden jäädessä reiluun 20 %:iin. Naisten suhteellinen osuus 
oli suurimmillaan ryhmässä 1, jossa naisten osuus oli 62,21 % ja miesten 37,79 
%. Ryhmä 1 oli ainoa, jossa naisten suhteellinen osuus oli suurempi kuin mies-
ten suhteellinen osuus. Miesten suhteellinen osuus internetin välityksellä rahas-
tomerkinnän tehneiden määrästä (ryhmä 2 + ryhmä 4) oli 70 %, naisten osuu-
den jäädessä 30 %:iin.        

TAULUKKO 16  Tutkimukseen osallistuneet sukupuolijaon perusteella  

Sukupuoli 
Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
Mies 65 37,79 155 58,27 120 55,56 262 79,64 602 61,24 
Nainen 107 62,21 111 41,73 96 44,44 67 20,36 381 38,76 
Yhteensä 172 100,00 266 100,00 216 100,00 329 100,00 983 100,00 
 
Tutkimukseen vastanneiden ikäjakaumassa suurin ryhmä olivat 26–35-vuotiaat 
(taulukko 17). Ikäjakaumassa on havaittavissa yksi erittäin mielenkiintoinen 
tulos. Yhtään yli 65-vuotiasta rahastosijoittajaa ei vastannut tähän kyselyyn ja 
56–65-vuotiaidenkin osuus oli vain 1,1 %. Fredriksson (2002) totesi tutkimuk-
sessaan, että varallisuus keskittyy Suomessa iäkkäämmille henkilöille, miehille 
ja ruotsia äidinkielenään puhuville. Hän käytti tutkimuksessaan aineistona ve-
rottajan tietokannasta saatua aineistoa. Fredrikssonin tutkimuksen mukaan 17 
% suomalaisista sijoitusrahaston osuudenomistajista on yli 65-vuotiaita. Säylän 
(2007) tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiailla oli toiseksi suurimmat rahastosijoi-
tukset eri ikäluokista. Tämän tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiaat eivät omista 
tutkimuksen kohteena olevia rahastoja ja 56–65-vuotiaatkin hyvin vähäisessä 
määrin. Mahdollinen selitys tälle tutkimustulokselle on se, että ko. ikäryhmät 
eivät halua vastata tällaisiin kyselyihin. Toisena mahdollisena selityksenä voi-
daan pitää verotuksellista seikkaa. Mikäli yli 55-vuotiaat henkilöt haluavat op-
timoida perintö- ja lahjaverotusta omien perillistensä suhteen, kannattaa heidän 
tehdä rahastosijoitukset henkilövakuutusten avulla (Manninen 2000; Hoppu 
2004). Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö ottaa itselleen säästöhenkivakuutuksen, 
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johon sijoitetut varat sijoitetaan esimerkiksi kyseisiin rahastoihin. Vakuutuksen 
tuotto muodostuu rahastojen tuotosta, mutta lahjoitus- tai perintöverotustilan-
teessa henkilön perilliset maksavat vähemmän perintö- tai lahjaveroa kuin suo-
rassa rahastosijoituksessa. Mikäli nämä vakuutussäästöt ovat rahastosidonnai-
sia, on niiden osuudenomistajana vakuutusyhtiö, ei yksityinen henkilö. Tästä 
syystä kyseiset vakuutuksenottajat eivät ole tämänkaltaisen tutkimuksen vas-
taajien joukossa. 

TAULUKKO 17  Tutkimukseen osallistuneet ikäluokittain 

 

Ikä 
Ryhmä 

1  
Ryhmä 

2  
Ryhmä 

3  
Ryhmä 

4  Kaikki  
  kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
18−25 35 20,35 49 18,42 31 14,35 33 10,03 148 15,06 
26−35 45 26,16 92 34,59 54 25,00 105 31,91 296 30,11 
36−45 38 22,09 60 22,56 56 25,93 103 31,31 257 26,14 

46−55 52 30,23 63 23,68 74 34,26 82 24,92 271 27,57 
56−65 2 1,16 2 0,75 1 0,46 6 1,82 11 1,12 
yli 65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Yhteensä 172 100,00 266 100,00 216 100,00 329 100,00 983 100,00 
 
Tutkimukseen vastanneiden jakauma koulutuksen perusteella kertoo sen, että 
vastanneet henkilöt ovat keskimääräistä korkeammin koulutettuja (Taulukko 
18). Tilastokeskuksen tutkimuksen (Tilastokeskus 2005) mukaan korkeakoulu- 
tai yliopistotutkinnon suorittaneita on Suomessa 11,3 % yli 15-vuotiaasta väes-
töstä. Tähän tutkimukseen vastanneista heitä oli 32,0 %. Korkeimmin koulutet-
tuja henkilöitä oli erityisen paljon internetiä jakelutienään käyttäneissä ryhmis-
sä, 41,35 % ryhmässä 2 ja 38,91 % ryhmässä 4. Vastaavasti tutkimukseen vas-
tanneiden joukossa oli koko väestöön verrattuna huomattavasti vähemmän 
vain perus-, keski- tai kansakoulun käyneitä. Tutkimuksessa heitä oli 5,9 %, kun 
Tilastokeskuksen tutkimuksen (Tilastokeskus 2005) mukaan heitä on yli 15-
vuotiaista suomalaisista 36,6 %. Tutkimuksessa alhaisimman koulutustason 
edustajia oli suhteellisesti eniten ryhmässä 1, missä heitä oli 12,79 %. Vastaavas-
ti ryhmässä 2 heitä oli vähiten eli 2,63 %.  

Tutkimukseen vastanneiden jakauma asuinpaikan suhteen kertoo sen, että 
tutkimukseen vastanneissa on enemmän kaupunkilaisia, kuin yli 15-vuotiaassa 
väestössä keskimäärin (taulukko 19). Kuntaliiton tilaston mukaan vuonna 2005 
kaupungeissa asui 62,8 % väestöstä ja muissa kunnissa 37,2 % väestöstä (Kunta-
liitto 2006). Tässä tutkimuksessa kaupunkilaisten osuus oli 74,4 % ja muiden 
kuntien osuus 25,6 %. Tässä tutkimuksessa internetiä jakelutienään käyttäneet 
olivat useimmiten kaupungeissa asuvia. Ryhmässä 2 kaupunkilaisia oli 81,6 % 
ja 4 ryhmässä heitä oli 72,0 %. Ei-kaupunkilaisuus oli suurimmillaan ryhmissä 3 
ja 1 prosenttiosuuksin 31,0 % ja 27,3 %.  
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TAULUKKO 18  Tutkimukseen osallistuneet koulutuksen perusteella 

Koulutus 
Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
Yliopisto tai kor-
keakoulututkinto 29 16,86 110 41,35 48 22,22 128 38,91 315 32,04
Ammatti- 
korkeakoulu 29 16,86 43 16,17 28 12,96 51 15,50 151 15,36
Opistotasoinen  
tutkinto 45 26,16 42 15,79 52 24,07 77 23,40 216 21,97
Ammatillinen  
tutkinto 30 17,44 40 15,04 53 24,54 39 11,85 162 16,48
Yo-tutkinto 17 9,88 24 9,02 23 10,65 17 5,17 81 8,24 
Kansa-, keski- tai  
peruskoulu 22 12,79 7 2,63 12 5,56 17 5,17 58 5,90 
Yhteensä 172 100,00 266 100,00 216 100,00 329 100,00 983 100,00
 
 

TAULUKKO 19  Tutkimukseen osallistuneet asuinpaikan mukaan 

 

Asuinpaikka 
Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
Kaupunki 
yli 50 000  
asukasta 85 49,42 158 59,40 84 38,89 150 45,59 477 48,52 
Kaupunki 
alle 50 000  
asukasta 40 23,26 59 22,18 65 30,09 90 27,36 254 25,84 
Kuntakeskus,  
ei kaupunki 23 13,37 24 9,02 36 16,67 48 14,59 131 13,33 
Haja-asutusalue 
 24 13,95 25 9,40 31 14,35 41 12,46 121 12,31 
Yhteensä 172 100,00 266 100,00 216 100,00 329 100,00 983 100,00 
 
Tutkimukseen vastanneiden jakauma Osuuspankin asiakkuusiän perusteella 
kertoo, että koko aineistossa sekä jokaisessa neljässä alaryhmässä reilusti yli 60 
% vastaajista oli ollut yli 15 vuotta Osuuspankin asiakkaana (taulukko 20). Eni-
ten yli 20 vuoden Osuuspankki-asiakkuusikää oli ryhmässä 4 (59,0 %) ja vähiten 
ryhmässä 1 (45,9 %). Euroopan Unionin tekemä vähittäispankkitutkimus (Eu-
ropean Commission 2006) kertoo, että suomalaisten vähittäispankkiasiakkaiden 
keskimääräinen asiakkuusikä on 17,44 vuotta, mikä on korkein arvo koko tut-
kimuksessa. EU:n vähittäispankkitutkimuksen mukaan koko tutkimuksessa 
mukana olleiden 25 EU-maan pankkiasiakkaiden pankkiasiakkuuden keski-ikä 
on 9,74 vuotta. Suomen jälkeen pankkiuskollisimmat maat olivat Hollanti (14,33 
vuotta), Tanska (12,06 vuotta) ja Ruotsi (11,82 vuotta). Lyhimmät pankkiasiak-
kuudet olivat tutkimuksen mukaan Latviassa 3,11 vuotta, Kreikassa 4,34 vuotta 
ja Slovakiassa 4,49 vuotta. Tutkimus pyrki selittämään myös pitkien pank-
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kiasiakkuus ikien syitä. Tutkimuksen mukaan kuluttajien pankkiasiakkuuden 
pitkäaikaisuuteen vaikuttivat hallinnolliset esteet, informaation asymmetria ja 
hintojen läpinäkyvyys, tuotteiden ristiin myynti, asiakkaiden mieltymykset ja 
valinnat ja irtautumismaksut. Hallinnollisia esteitä ovat mm. suoraveloitusso-
pimusten siirtämisen vaikeus ja muuttuneiden pankkitilitietojen informointi. 
Informaation asymmetria ja hintojen läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että asiak-
kaan on vaikea verrata mutkikkaasti ilmoitettuja ja niputettuja palveluiden hin-
toja. Tuotteiden ristiin myynnissä niiden hintojen läpinäkyvyys usein heiken-
tyy. Asiakkaiden mieltymykset ja tottumukset tiettyyn pankkiin ja sen henkilö-
kuntaan lisäävät sidosta pankkia kohtaan. Useassa EU-maassa on käytössä ir-
tautumismaksu, minkä tarkoituksena on korvata pankin kustannuksia asiak-
kaan siirtyessä pankista toiseen.  

TAULUKKO 20  Tutkimukseen osallistuneet Osuuspankin asiakkuusiän perusteella 

Asiakkuusikä 
Op:ssa 

Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
En ole  
asiakas 1 0,58 2 0,75 2 0,93 2 0,61 7 0,71 
Alle vuoden 4 2,33 5 1,88 4 1,85 2 0,61 15 1,53 
1−5 vuotta 21 12,21 32 12,03 16 7,41 24 7,29 93 9,46 
5−10 vuotta 16 9,30 19 7,14 24 11,11 23 6,99 82 8,34 
10−15 vuotta 19 11,05 35 13,16 27 12,50 47 14,29 128 13,02 
15−20 vuotta 32 18,60 38 14,29 33 15,28 37 11,25 140 14,24 
Yli 20 vuotta 79 45,93 135 50,75 110 50,93 194 58,97 518 52,70 
Yhteensä 172 100,00 266 100,00 216 100,00 329 100,00 983 100,00 
 
Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden asiakkuusikä OP-rahastossa kertoo 
sen, että yli 90 % asiakkaista on ollut alle 6 vuotta rahaston asiakkaana (tauluk-
ko 21). Suurin ryhmä 42,01 % oli ollut asiakkaana 1–3 vuotta. Merkittävää tässä 
vertailussa on se, että ryhmissä 1 ja 2 lyhyen koron rahastossa suositeltava sijoi-
tushorisontti on kuukausia, kun taas osakesijoittamisessa, ryhmissä 3 ja 4 se on 
useita vuosia. Tämä rahastojen luonteesta johtuva ero näkyy selvästi tutkimus-
aineistossa. 

Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden päätöksentekorooli on selkeästi 
päätöksiin osallistuva (taulukko 22). Vain reilu 4 % vastaajista ei osallistunut 
kotitalouden sijoituspäätöksiin.   
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TAULUKKO 21  Tutkimukseen osallistuneet OP-rahaston asiakkuusiän perusteella  

Rahasto-
asiakkuusikä 

Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
Alle vuoden 54 31,40 58 21,80 45 20,83 58 17,63 215 21,87 
1−3 vuotta 102 59,30 161 60,53 46 21,30 104 31,61 413 42,01 
3−6 vuotta 14 8,14 44 16,54 89 41,20 122 37,08 269 27,37 
6−10 vuotta 1 0,58 3 1,13 18 8,33 35 10,64 57 5,80 
Yli 10 vuotta 0 0,00 0 0,00 18 8,33 10 3,04 28 2,85 
Yhteensä 171 99,42 266 100,00 216 100,00 329 100,00 982 99,90 
 

TAULUKKO 22   Tutkimukseen osallistuneet päätöksentekoroolin mukaan 

Roolini kotitalou-
den sijoituspää-
töksissä 

Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
Päätän sijoitusasi-
oista 96 55,81 162 60,90 102 47,22 227 69,00 587 59,72 
Osallistun päätök-
siin muiden kans-
sa 70 40,70 92 34,59 98 45,37 94 28,57 354 36,01 
En osallistu pää-
töksiin 6 3,49 12 4,51 15 6,94 8 2,43 41 4,17 
Yhteensä 172 100,00 266 100,00 215 99,54 329 100,00 982 99,90 
 
Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden sijoitusrahastoon sijoittamat summat 
ovat varsin kohtuullisia (taulukko 23). Koko aineistossa yli 65 % sijoituksista oli 
suuruudeltaan alle 5 000 euroa. Suurimpana ryhmänä koko aineistossa oli 
1001–5000 euroa, joka edusti 41,51 % kaikista vastanneista. Osakerahastossa alle 
10 000 euron sijoituksia oli 93,06 % (ryhmä 3) ja 86,02 % (ryhmä 4). Yli 20 000 
euron sijoituksia osakerahastossa oli 2,31 % (ryhmä 3) ja 4,26 % (ryhmä 4). Ly-
hyen koron rahastossa (ryhmät 1 ja 2) oli enemmän suuria yli 20 000 euron sijoi-
tuksia, 9,30 % ryhmässä 1 ja 19,17 % ryhmässä 2. Selityksenä tähän rahastojen 
väliseen eroon voitiin pitää rahastojen riskitason eroa. Lyhyen koron rahaston 
sijoitus on verrattavissa riskitasoltaan pankkitalletukseen, kun taas osakerahas-
ton vertailukohtana on osakesijoitus. Mielenkiintoinen ero jakeluteiden välillä 
oli se, että kummassakin rahastossa internetiä jakelutienään käyttäneiden hen-
kilöiden osuudet sijoitusten suuruuden suhteen olivat suurempia jo 1 001−5 000 
euron vastausvaihtoehdosta alkaen. Internetin käyttäjät tekevät suurempia si-
joituksia enemmän kuin pankkikonttoria jakelukanavanaan käyttävät asiak-
kaat.   
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TAULUKKO 23  Tutkimukseen osallistuneet sijoitusrahastosijoituksen suuruuden mu-
kaan   

Sijoituksen 
määrä rahas-
tossa 

Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
Alle 1000 
euroa 69 40,12 35 13,16 80 37,04 56 17,02 240 24,42
1001−5000 
euroa 48 27,91 92 34,59 98 45,37 170 51,67 408 41,51
5001−10000 
euroa 21 12,21 53 19,92 23 10,65 57 17,33 154 15,67
10 001−15 000 
euroa 8 4,65 20 7,52 8 3,70 21 6,38 57 5,80 
15 001−20 000 
euroa 9 5,23 15 5,64 2 0,93 11 3,34 37 3,76 
Yli 20 000 
euroa 16 9,30 51 19,17 5 2,31 14 4,26 86 8,75 
Yhteensä 171 99,42 266 100,00 216 100,00 329 100,00 982 99,90
 
Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden sijoituskerrat sijoitusrahastoon kerto-
vat asiakkaiden erilaisesta sijoituskäyttäytymisestä (taulukko 24). Yhteensä lä-
hes puolet kaikista vastanneista oli sijoittanut rahastoon joko kerran (24,62 %) 
tai yli 10 kertaa (25,03 %). Toinen puolikas vastaajista jakautui näiden äärivas-
tausvaihtoehtojen väliin. Usein toistuvat sijoituskerrat kertovat jatkuvasta ja/tai 
suunnitelmallisesta sijoittamisesta, jota pankit ja rahastoyhtiöt pyrkivät asiak-
kailleen tarjoamaan. Kerran tai kaksi kertaa sijoittaneita oli enemmän osakera-
hastosijoittajissa, 47,22 % ryhmässä 3 ja 47,11 % ryhmässä 4. Vastaavat luvut 
lyhyen koron rahastossa olivat 37,21 % ryhmässä 1 ja 32,71 % ryhmässä 2. Yli 10 
kertaa sijoittaneita oli eniten ryhmässä 1 (32,56 %) ja vähiten ryhmässä 4 (16,72 
%). Pankkikonttoria jakelutienään käyttäviä asiakkaita oli suhteellisesti enem-
män yli 10 kertaa sijoittaneiden joukossa kummassakin rahastossa. 

TAULUKKO 24  Tutkimukseen osallistuneet sijoituskertojen mukaan  

Sijoituskertojen 
määrä 

Ryhmä 
1  

Ryhmä 
2  

Ryhmä 
3  

Ryhmä 
4  Kaikki  

 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
Kerran 50 29,07 35 13,16 75 34,72 82 24,92 242 24,62 
2 kertaa 14 8,14 52 19,55 27 12,50 73 22,19 166 16,89 
3 kertaa 16 9,30 41 15,41 16 7,41 46 13,98 119 12,11 
4 kertaa 8 4,65 22 8,27 9 4,17 24 7,29 63 6,41 
5-10 kertaa 27 15,70 45 16,92 25 11,57 49 14,89 146 14,85 
Yli 10 kertaa 56 32,56 71 26,69 64 29,63 55 16,72 246 25,03 
Yhteensä 171 99,42 266 100,00 216 100,00 329 100,00 982 99,90 
 
Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden muut sijoitukset jakautuivat yhdeksän 
tarjotun vastausvaihtoehdon mukaisesti, niin että pankkitalletus oli kaikkien 
vastanneiden kesken suosituin sijoituskohde (taulukko 25). Vastaajista 72,8 % 
ilmoitti omistavansa pankkitalletuksen sijoituskohteena. Pankkitalletuksessa on 
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ongelmallista sen tulkitseminen sijoituskohteeksi. Osa vastaajista ei pidä pank-
kitalletusta sijoituskohteena, vaan heidän mielestään pankkitili on juoksevia 
maksuja ja tuloja varten. 70 tutkimukseen vastannutta henkilöä ei ilmoittanut 
mitään muuta sijoituskohdetta kuin rahastosijoituksen. Tämän vastauksen suh-
teellisen suureen osuuteen saattoi vaikuttaa taloudellisten tietojen kyselyissä 
havaittu vastaajien varovaisuus omien varallisuustietojensa luovuttamisessa. 
Toiseksi yleisin sijoituskohde oli muut sijoitusrahastosijoitukset, joita oli koko 
aineistossa 53,8 %:lla. Tässä kohdassa on syytä mainita tutkimuksen poiminta-
kriteereissä ollut rajaus, jonka perusteella osakerahastoasiakkailla sai olla OP-
Rahastoyhtiössä vain samantyyppisiä muita rahastosijoituksia eli osakerahasto-
asiakkailla osakerahastoja ja lyhyen koron rahaston asiakkailla vain korkora-
hastoja. Tämä tutkimus ei kerro sitä, olivatko muut rahastosijoitukset jonkin 
muun rahastoyhtiön rahastoja. Ryhmässä 4 muita sijoitusrahastosijoituksia oli 
84,4 %:lla kun ryhmässä 1 niitä oli vain 15,1 %:lla. 

TAULUKKO 25  Tutkimukseen osallistuneiden muut sijoitukset  

   
Pankki-
talletus 

Joukko 
laina 

Muu 
sij.rahasto 

Vakuutus- 
sij. 

Pörssi
osake

Muu 
osakesij.

Sij. 
kiinteistö 

Sij. 
asunto Metsä 

Ryhmä 1 kpl 116 8 26 30 17 2 2 6 10 
 % 67,4 4,7 15,1 17,4 9,9 1,2 1,2 3,5 5,8 
Ryhmä 2 kpl 198 13 127 83 73 10 12 15 33 
 % 74,4 4,9 47,7 31,2 27,4 3,8 4,5 5,6 12,4 
Ryhmä 3 kpl 156 9 97 64 73 13 13 27 31 
 % 72,2 4,2 44,9 29,6 33,8 6 6 12,5 14,4 
Ryhmä 4 kpl 246 34 279 136 201 33 28 38 60 
 % 74,8 10,3 84,8 41,3 61,1 10 8,5 11,6 18,2 
Kaikki kpl 716 64 529 313 364 58 55 86 134 
 % 72,8 6,5 53,8 31,8 37,0 5,9 5,6 8,7 13,6 
 
Kolmanneksi suosituin sijoituskohde oli pörssiosakkeet. Niitä oli koko aineis-
tossa 37,0 %:lla vastaajista. Eniten eli 61,1 % niitä oli ryhmässä 4 ja vähiten eli 
9,9 % ryhmässä 1. Neljänneksi suosituin sijoituskohde oli vakuutussijoitukset, 
joita oli kaikista vastaajista 31,8 %:lla. Eniten eli 41,3 % vakuutussijoituksia oli 
ryhmässä 4 ja vähiten eli 17,4 % ryhmässä 1. Kaikkein vähiten sijoituksia oli ko-
ko aineistossa sijoituskiinteistöissä (5,6 %), pörssin ulkopuolisissa osakesijoituk-
sissa (5,9 %) ja joukkolainoissa (6,5 %). Säylän (2007) tutkimuksen mukaan 
suomalaisista kotitalouksista 17 %:lla oli sijoitusrahastosijoitus, 19 %:lla pörs-
siosakkeita, 22 %:lla vakuutussijoitus, 1 %:lla joukkolaina, 11 %:lla metsäomai-
suutta ja 12 %:lla sijoitusasunto. Tässä tutkimuksessa kaikkien vastaajien osalta 
ainoastaan sijoitusasuntoja oli vähemmän kuin Säylän (2007) tutkimuksessa. 
Tämän tutkimuksen vastaajat ovat siten sijoittaneet useampaan sijoituskohtee-
seen kuin suomalaiset keskimäärin.  
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TAULUKKO 26  Tutkimukseen osallistuneiden sijoitustiedon tärkein tietolähde  

 
Ryhmä 

1  
Ryhmä 

2  
Ryhmä 

3  
Ryhmä 

4  Kaikki  
Sijoittamistiedon 
tärkein lähde kpl % kpl  kpl % kpl % kpl % 
Opiskellut alaa 11 6,40 23 % 8 3,70 31 9,42 73 7,43 
Perehtynyt  
työpaikalla 1 0,58 26 9,77 13 6,02 32 9,73 72 7,32 

Opiskellut  
lehdistä ja netistä 23 13,37 86 32,33 85 39,35 199 60,49 393 39,98

Ystävät 5 2,91 16 6,02 23 10,65 8 2,43 52 5,29 
Tv:n sijoitusoh-
jelmat 2 1,16 2 0,75 6 2,78 4 1,22 14 1,42 

Pankin Sijoittaja-
kerho 2 1,16 4 1,50 1 0,46 1 0,30 8 0,81 

Pankin yh-
dyshenkilö 125 72,67 100 37,59 74 34,26 37 11,25 336 34,18

Veronmaksajien 
tai Osakesäästä-
jien jäsenyys 

2 1,16 9 3,38 6 2,78 17 5,17 34 3,46 

Yhteensä 171 99,42 266 100,00 216 100,00 329 100,00 982 99,90

 
Tutkimukseen vastanneiden henkilöiden sijoitustiedon tärkeimmäksi tiedon-
lähteeksi osoittautui omatoiminen opiskelu joko lehdistä tai internetistä (tau-
lukko 26). Tämän vaihtoehdon osuus kaikista vastaajista oli 39,98 %. Toinen 
selkeä tiedonlähde oli pankin yhdyshenkilö, 34,14 % koko aineistossa. Mikään 
muu tarjotuista vastausvaihtoehdoista ei ylittänyt 10 prosentin rajaa, joten nä-
mä kaksi vaihtoehtoa olivat selkeästi merkittävimmät. Kahdessa suosituimmas-
sa tiedonlähteessä oli varsin suuria eroja vastaajaryhmien välillä. Omatoiminen 
opiskelu lehdistä ja internetistä oli suurimmillaan 60,49 % ryhmässä 4 ja pie-
nimmillään 13,37 % ryhmässä 1. Vastaavasti pankin yhdyshenkilön suurin 
osuus (72,67 %) oli ryhmässä 1 ja pienin (11,25 %) ryhmässä 4. Koko aineistosta 
reilun 7 prosentin osuudet saivat vaihtoehdot opiskellut alaa (7,43 %) ja perehty-
nyt työpaikalla (7,32 %). Ystävien osuus oli koko aineistossa (5,29 %). Erilaisten 
sijoittamiseen liittyvien järjestöjen osuus oli 3,46 %. Pienimmät osuudet saivat 
TV:n sijoitusohjelmat (1,42 %) ja pankin sijoituskerho (0,81 %). 

Tutkimuksessa kysyttiin internetiä jakelutienään käyttäneiltä vastaajilta 
syytä internetin käyttöön (taulukko 27). Selkeästi tärkeimmäksi syyksi paljastui 
ajallinen vaivattomuus sijoitusrahastoasioiden hoidossa. Tämän vaihtoehdon 
valitsi 71,3 % kaikista kysymykseen vastanneista. Ryhmässä 2 sen osuus oli 77,2 
% ja 66,8 % ryhmässä 4. Toinen tärkeä syy oli taloudellinen edullisuus, jota 20,0 
% vastanneista piti tärkeänä syynä. 24,0 % ryhmässä 4 ja 14,8 % ryhmässä 2 piti 
taloudellista edullisuutta tärkeänä. Tämän tutkimuksen toteutusvaiheessa maa-
lis-huhtikuussa 2005 OP-Rahastoyhtiö antoi 25 prosentin alennuksen internetin 
välityksellä tehdyistä rahaston merkintä- ja lunastusmaksuista osakerahastoissa 
eli ryhmässä 4. Ryhmän 2 osalta edullisuus ei voi merkitä alennusta merkintä- 
tai lunastuspalkkioista, koska niitä ei ole. Ryhmässä 2 taloudellisen edullisuu-
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den vaihtoehdon valinneet (14,8 %) ovat joko ymmärtäneet vaihtoehdon niin, 
että edullisuus syntyy välillisistä kustannuksista tai he ovat ymmärtäneet ky-
symyksen väärin. Pankin henkilökunnan neuvoja ei tarvitse 6,1 % vastaajista ja 
2,0 % vastaajista ei halua tavata pankin henkilökuntaa, minkä syytä ei tässä tut-
kimuksessa selvitetty. Muita syitä oli 1,0 %, joiden joukossa oli muun muassa 
kokeilunhalu. 

TAULUKKO 27  Tutkimukseen osallistuneiden internetiä jakelutienään käyttäneiden 
tärkein syy internetin käyttämiseen  

   Edullisempaa  Vaivattomampaa En halua kohdata En tarvitse pankin Muita syitä 
  kuin konttorissa ajallisesti pankin henkilöstöä henkilöstön neuvoja  
       
Kaikki N=690 138 492 15 38 7 
 % 20,0 71,3 2,2 5,5 1,0 
Ryhmä 2 N=298 44 230 7 14 3 
 % 14,8 77,2 2,3 4,7 1,0 
Ryhmä 4 N=392 94 262 8 24 4 
 % 24,0 66,8 2,0 6,1 1,0 

 



 
 
 

5 SIJOITUSRAHASTOASIAKKAAN  
TALOUDELLISEN KYVYKKYYDEN MITTAUKSEN 
EMPIIRISET TULOKSET  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on sijoitusrahastoasiakkaiden taloudelliseen 
kyvykkyyteen perehtyminen. Taloudellisen kyvykkyyden käsitteen operationa-
lisoinnin avulla rakennetaan kyvykkyyden mittari. Tätä mittaria käyttämällä 
mitataan sijoitusrahastoasiakkaiden kykypistemäärät, jotka kuvaavat heidän 
kyvykkyyttään tehdä sijoituspäätös. Tarkasti mitatut kykypistemäärät muodos-
tavat tämän tutkimuksen ytimen. Kykypistemäärän ominaisuuksiksi haluttiin 
objektiivisuus ja välimatka-asteikollisuus. Näihin tavoitteisiin pyrittiin raken-
tamalla kyvykkyyden mittari ja vastausten käsittely Raschin mallin avulla. Lo-
pullisessa kyvykkyysmittauksessa saatiin 983 hyväksyttyä vastausta. Kyvyk-
kyyden mittaamiseksi kullekin vastaajalle oli esitetty 40 esitestattua monivalin-
takysymystä, joissa kussakin oli neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi oli oikea.   

5.1 Sijoitusrahastoasiakkaan kykypistemäärä 

Raschin mallin yksi etu on se, että tutkimuksen tulokset voidaan esittää ym-
märrettävästi kuvien avulla. Tämän tutkimuksen kolme olennaista tuloskuvaa 
on esitetty kuvissa 25−28. Kuvassa 25 on esitetty 983 vastaajan ja 40 osion ja-
kauma samassa kuvassa. Kuvasta nähdään, että testi oli keskimääräistä hieman 
helpompi, koska vastaajien jakauma on painottunut keskiarvon (50) yläpuolel-
le. Samoin nähdään, että osio 33 on vaikein ja osio 23 on helpoin.  

Kuvassa 26 tarkastellaan osioiden hyvyyttä infit-periaatteella. Tästä ku-
vasta on heti havaittavissa, että A-koodilla merkitty osio on saanut arvon, joka 
poikkeaa muista huomattavasti. Tämän kysymyksen soveltuvuutta on tarkas-
teltava lähemmin. Winsteps-ohjelman avulla saadaan jokaisesta osiosta graafi-
nen kuvaaja, joka kertoo osion soveltuvuudesta kyvykkyyden mittaamisen mal-
liin. Tutkimuksen kaikkien osioiden graafiset kuvaajat ovat liitteessä 4. 
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KUVA 25  Kysymysten ja henkilöiden jakauma kykymittauksessa (40 osiota) 

Kuvassa 27 nähdään osioiden 9 ja 25 soveltuminen malliin. Punainen käyrä ku-
vaa osion odotettuja vastauksia Raschin mallin mukaan. Rastit kuvaavat eri ky-
kytasoisten vastaajien todellisia vastauksia. Kuvassa vaaka-akselina on kyseisen 
osion suhteellisen vaikeuden mittari, joka on saatu vähentämällä henkilön ky-
kyarviosta osion vaikeusaste. Punaisen käyrän ylä- ja alapuolella on viivat, jot-
ka kuvaavat vastausten luotettavuutta. Viivat ovat kaksi kertaa arvioidun kes-

            henkilöt   osiot 
                
  100             .  + 
                     | 
                     | 
                     | 
                .##  | 
                     | 
                     | 
   90                + 
                     | 
              #####  | 
                     | 
                     | 
                    T| 
              .####  | 
   80                +  Osio33 
             .#####  | 
                     | 
            #######  |T 
                     | 
            .######  | 
                    S| 
   70        ######  +  Osio15  Osio26 
          .########  | 
                     |  Osio14  Osio28 
          .########  |  Osio04 
          .########  |  Osio25 
         .#########  |S Osio09  Osio12 
         .#########  | 
   60 .############ M+  Osio10  Osio18 
        .##########  |  Osio20 
        .##########  | 
          .########  |  Osio35 
           ########  |  Osio13  Osio32  Osio37 
         ##########  |  Osio36  Osio39 
          .########  |  Osio22 
   50   .##########  +M 
             ######  |  Osio02  osio29 
            .###### S|  Osio11  Osio27 
             ######  | 
              .####  |  Osio07  Osio31 
               .###  |  Osio06  Osio24  Osio40 
                .##  |  Osio05 
   40            .#  +  Osio17  Osio19 
                 .#  |  Osio08 
                 .#  |S Osio34 
                  . T|  Osio03  Osio16 
                  .  |  Osio01  Osio30 
                     |  Osio21 
                  .  | 
   30                +  Osio38 
                     | 
                     | 
                     | 
                     |T Osio23 
                     | 
                     | 
   20                + 
# = 5 henkilöä, . = 1-4 henkilöä 
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kivirheen etäisyydellä punaisesta käyrästä ja muodostavat näin 95 %:n luotta-
musvyöhykkeen kuvioon. Jotta osio olisi mallin mukaan toimiva, eivät todetut 
vastaukset saa poiketa punaisesta käyrästä liikaa eli merkittävästi yli luotta-
musrajojen. Osio 9 on hyvä esimerkki hyvin toimivasta osiosta. Osion 25 sovel-
tuvuutta malliin on tutkittava tarkemmin, koska todetut vastaukset ylittävät 
selkeästi 95 %:n luottamusvyöhykkeen rajat. Osio 25 oli seuraavanlainen:  
 

Duraatiolla tarkoitetaan joukkovelkakirjalainassa ja korkorahastossa 
                    
              Esitesti    Kysely 

Tunnuslukua, joka kertoo sijoituksen korkotason     21        180 
 Keskimääräistä sijoituksen takaisinmaksuaikaa       31        392 
 Sijoituksen keskimääräisiä kuluja                           5          58 
 Sijoituksen erääntymisaikaa   -         348 

   
Oikea vastaus oli toinen vastausvaihtoehto. Osioita oli muokattu esitestin pe-
rusteella siten, että viimeinen vastausvaihtoehto oli muutettu yllä esitetyksi 
vaihtoehdosta ”Verottajan osuutta korkotuotosta”, joka ei ollut saanut yhtään 
vastausta esitestissä. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että kyseinen vastaus-
vaihtoehto oli liian selvästi vääräksi todettava. Koska esitesti oli helppo, oli lo-
pullisessa kyselyssä tavoitteena muuttaa osioita vaikeampaan suuntaan. Tästä 
syystä viimeinen vastausvaihtoehto muutettiin. Yllä on esitetty vastausvaihto-
ehtojen saamat vastausmäärät sekä esitestissä että lopullisessa kyselyssä. Osio 
25 muuttui lopullisessa kyselyssä tavallaan kahden oikean vastausvaihtoehdon 
osioksi, johon vastaajat eivät osanneet vastata kykytasonsa mukaisesti. Osiosta 
25 tuli huono osio Raschin mallin mukaisessa kyvykkyysmittauksessa, joten se 
poistettiin lopullisesta kyvykkyysarviosta. Näin ollen lopullinen kyvykkyyden 
mittaaminen toteutettiin tässä tutkimuksessa 39 osion perusteella. Kaikki muut 
39 osiota pysyivät sallituissa rajoissa kuvassa 27 esitetyn luottamusvälitarkaste-
lun perusteella (liite 4). Osion 25 kaltaisia tilanteita, jossa esitestin vastausvaih-
toehtoja pyrittiin muuttamaan vaikeampaan suuntaan, oli näiden 39 osion jou-
kossa yhteensä 15. Näissä muutoksissa onnistuttiin muutoin tavoitteen mukai-
sesti. 
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KUVA 26 Osioiden arviointi infit-periaatteella (40 osioita) 

 

KUVA 27  Osioiden 9 ja 25 graafinen arviointi Winsteps-ohjelmiston avulla 

      20      30      40      50      60      70      80      90     100 
      ++-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------++ 
   10 +                                |   A                            +  10 
      |                                |                                | 
    9 +                                |                                +   9 
      |                                |                                | 
    8 +                                |                                +   8 
      |                                |                                | 
    7 +                                |                                +   7 
      |                                |                                | 
    6 +                                |                                +   6 
i     |                                |                                | 
t   5 +                                |                                +   5 
e     |                       C        |                                | 
m   4 +                                |                                +   4 
      |                            H   |                                | 
I   3 +                         I      J                                +   3 
N     |                             L  |                                | 
F   2 +--------------------D-----GM----|---------------B----------------+   2 
I     |                                |    K                           | 
T   1 +                                | P                              +   1 
      |             N    S             |     F E                        | 
Z   0 +------------R-------s-tQ--------|--------------------------------+   0 
S     |                q              r|        O                       | 
T  -1 +   f       k  To                |                                +  -1 
D     |        c e       n             |  p                             | 
   -2 +-------------g--i---------------|--------------------------------+  -2 
      |                 d h      l     m                                | 
   -3 +                                |                                +  -3 
      |                                |     j                          | 
   -4 +                                |                                +  -4 
      |                                |                                | 
   -5 +                                |                                +  -5 
      |                     a     b    |                                | 
   -6 +                                |                                +  -6 
      ++-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------++ 
      20      30      40      50      60      70      80      90     100 
                                 item MEASURE 
  
                        112 3335454455 644 44 43 3 3 2  2   2     1 
henkilöt         224 979471 0302200421 169 23 10 3 5 8  4   5     4    3 
                   T         S         M        S         T 
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Tämän tutkimuksen lopullinen vastaajien kykypistemäärä selvitettiin siis 39 
monivalintakysymyksen avulla. Tämän prosessin keskeiset tulokset on esitetty 
taulukossa 28, joka on Winsteps-ohjelmiston yhteenvetotuloste.  

TAULUKKO 28 Kykypistemäärämittauksen tulokset 

     SUMMARY OF   976 MEASURED (NON-EXTREME) PERSONS 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN      25.5      39.0       59.97    4.42      1.00     .0    .99    -.1 | 
| S.D.       6.8        .0       12.41    1.24       .20    1.0    .51    1.1 | 
| MAX.      38.0      39.0       94.27   10.43      1.73    3.7   5.62    4.3 | 
| MIN.       7.0      39.0       30.23    3.72       .51   -3.5    .12   -2.9 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE   4.75  ADJ.SD   11.46  SEPARATION  2.42  PERSON RELIABILITY  .85 | 
|MODEL RMSE   4.59  ADJ.SD   11.53  SEPARATION  2.51  PERSON RELIABILITY  .86 | 
| S.E. OF PERSON MEAN    .40                                                  | 
| WITH     7 EXTREME PERSONS =   983 PERSONS  MEAN   60.26  S.D.   12.85      | 
| REAL RMSE   4.88  ADJ.SD   11.89  SEPARATION  2.43  PERSON RELIABILITY  .86 | 
|MODEL RMSE   4.73  ADJ.SD   11.95  SEPARATION  2.52  PERSON RELIABILITY  .86 | 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
  MAXIMUM EXTREME SCORE:    7 PERSONS 
  
     SUMMARY OF    39 MEASURED ITEMS 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN     638.6     976.0       50.00     .87       .99     .0    .99     .1 | 
| S.D.     202.8        .0       12.97     .17       .09    2.4    .25    2.4 | 
| MAX.     931.0     976.0       80.98    1.57      1.17    4.8   1.83    5.7 | 
| MIN.     157.0     976.0       24.11     .73       .81   -5.4    .42   -4.5 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE    .90  ADJ.SD   12.94  SEPARATION 14.45   ITEM  RELIABILITY 1.00 | 
|MODEL RMSE    .88  ADJ.SD   12.94  SEPARATION 14.66   ITEM  RELIABILITY 1.00 | 
| S.E. OF  ITEM  MEAN   2.10                                                  | 
 

 
  

Kykymittauksessa vastaajien keskiarvo oli 59,97, keskihajonta 12,41, minimiky-
kyluku 30,23 ja maksimikykyluku 94,27. Tuloksista voidaan havaita, että oikei-
den vastausten keskiarvo oli 39 osiota käsittäneessä testissä 25,5. Pienin oikei-
den vastausten määrä oli seitsemän ja suurin 38. Tuloksista voidaan myös ha-
vaita, että seitsemän henkilöä vastasi oikein kaikkiin 39 osioon. Raschin mallin 
mukaisessa kykymittauksessa tällaiset henkilöt poistetaan aineistosta estimoin-
nin ajaksi, mutta heille arvioidaan kykypistemäärä muiden koehenkilöiden ja-
kauman perusteella. Näiden seitsemän henkilön jakaumaa eri alaryhmiin tar-
kastellaan tässä tutkimuksessa myöhemmin. Taulukossa 29 on esitetty kaikkien 
vastaajien jakauma kykypistemäärän suhteen. Pienin kykypistemäärä on 30,23, 
joka vastaa kykymittauksessa pienintä oikeiden vastausten määrää (7). Pie-
nimmän kykypistemäärän sai tutkimuksessa yksi henkilö. Vastaavasti kykypis-
temäärä 94,27 tarkoittaa 38 oikeaa vastausta mittauksessa. Tämän tuloksen saa-
vutti 23 henkilöä.   
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TAULUKKO 29  Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kykypistemäärät 

Kykypistemäärä, 
Keskiarvo=50.00 
Hajonta=10.00 

Henkilöitä, 
kpl % 

Kumulatiivinen 
% 

30,23 1 0,10 0,10 
32,21 2 0,20 0,31 
34,04 2 0,20 0,51 
35,77 7 0,71 1,22 
37,40 7 0,71 1,93 
38,97 9 0,92 2,85 
40,48 11 1,12 3,97 
41,95 12 1,22 5,19 
43,38 22 2,24 7,43 
44,80 23 2,34 9,77 
46,20 31 3,15 12,92 
47,58 34 3,46 16,38 
48,97 42 4,27 20,65 
50,35 40 4,07 24,72 
51,75 49 4,98 29,70 
53,16 39 3,97 33,67 
54,59 47 4,78 38,45 
56,04 46 4,68 43,13 
57,53 53 5,39 48,52 
59,06 52 5,29 53,81 
60,65 64 6,51 60,33 
62,30 44 4,48 64,80 
64,03 42 4,27 69,07 
65,85 45 4,58 73,65 
67,80 45 4,58 78,23 
69,91 31 3,15 81,38 
72,23 37 3,76 85,15 
74,84 32 3,26 88,40 
77,87 32 3,26 91,66 
81,56 29 2,95 94,61 
86,46 23 2,34 96,95 
94,27 23 2,34 99,29 

106,94 7 0,71 100 
Yhteensä 983 100  

 
Kuvassa 28 on esitetty kuvaa 25 vastaava osioiden ja henkilöiden jakauma käyt-
täen 39 osiota. Jakaumat ovat hyvin samantyyppisiä kuvissa 28 ja 25. Raschin 
mallin yksi hyvä piirre on se, että huonosti aineistoon kiinnittyvät osiot, joissa 
on jokin puutteellisuus, voidaan poistaa aineistosta ilman suuria haittavaiku-
tuksia mittauksen lopputulokseen.       
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       Henkilöt          Osiot 
               
  100            .#  + 
                     | 
                     | 
                     | 
              .####  | 
                     | 
                     | 
   90                + 
                     | 
              .####  | 
                     | 
                    Q| 
                     | 
             .#####  |  Osio33 
   80                + 
            .######  | 
                     | 
                     |Q 
            .######  | 
           .####### S| 
                     |  Osio26 
   70       .######  +  Osio15 
                     |  Osio14  Osio28 
          #########  |  Osio04 
          #########  | 
          .########  |  Osio09  Osio12 
          .########  |S 
                     | 
   60 .############ M+  Osio10  Osio18 
        .##########  |  Osio20 
        .##########  |  Osio35 
         .#########  | 
         .#########  |  Osio13  Osio32  Osio37 
           .#######  |  Osio36  Osio39 
         .#########  |  Osio22 
   50      ########  +M Osio29 
          .########  |  Osio02  Osio11 
            .###### S|  Osio27 
            .######  |  Osio07 
              .####  |  Osio24  Osio31 
              .####  |  Osio06  Osio40 
                .##  |  Osio05 
   40           .##  +  Osio17  Osio19 
                 .#  |  Osio08 
                 .#  |S Osio16  Osio34 
                 .# Q|  Osio01  Osio03 
                  .  |  osio30 
                  .  |  Osio21 
                     | 
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                     | 
                     | 
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                     |Q Osio23 
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KUVA 28 Lopullinen 39 osiolla suoritetun mittauksen jakauma osioiden ja henkilöiden 
osalta 

Taulukosta 28 havaitaan se, että osioiden infit- ja outfit-tarkastelussa, ääriarvot 
olivat -5,4 (infit), -4,5 (outfit), 4,8 (infit) ja 5,7 (outfit). 

Kuvassa 29 on tarkasteltu kysymysten hyvyyttä infit-periaatteella. Tämä 
kuvio on vastaava kuin kuva 26 40 osiolla. Kuvasta 29 havaitaan, että ääriarvo 
on hävinnyt kuviosta. Seuraavaksi on arvioitava kuvassa 29 infit periaatteen 
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mukaisesti -2 pienempien osioiden ja +2 suurempien arvon saaneiden osioiden 
soveltuvuutta. Tarkempi tarkastelu voidaan tehdä siten, että osiot ja henkilöt 
laitetaan kykypistemäärien perusteella samaan kuvioon. Tämä tarkastelu on 
tehty kuvassa 30.  
 

 
      20      30      40      50      60      70      80      90     100 
      ++-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------++ 
    6 +                                |                                +   6 
      |                                |                                | 
      |                                |                                | 
    5 +                                |                                +   5 
      |                       B        |                                | 
      |                            F   |                                | 
    4 +                                |                                +   4 
      |                                I                                | 
      |                         J      |                                | 
    3 +                             M  |                                +   3 
I     |                          G     |                A               | 
T     |                    C      L    |    H                           | 
E   2 +--------------------------------|--------------------------------+   2 
M     |                                |  P                             | 
      |                                |       D                        | 
    1 +                                |      E                         +   1 
I     |             K                  |                                | 
N     |            S      R  rQ       s|                                | 
F   0 +--------------------q-----------|--------------------------------+   0 
I     |                T               |        N                       | 
T     |                                |                                | 
   -1 +   d       j  Oo                |  p                             +  -1 
      |        c         n             |                                | 
Z     |          f                     |                                | 
S  -2 +-------------e--i---------------|l-------------------------------+  -2 
T     |                 g        k     |                                | 
D     |                   h            |                                | 
   -3 +                                |                                +  -3 
      |                                |      m                         | 
      |                                |                                | 
   -4 +                                |                                +  -4 
      |                                |                                | 
      |                                |                                | 
   -5 +                           b    |                                +  -5 
      |                      a         |                                | 
      |                                |                                | 
   -6 +                                |                                +  -6 
      ++-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------++ 
      20      30      40      50      60      70      80      90     100 
                                  ITEM  MEASURE 
  
                       1 12233444 34455 644 44 3 3 3 3  2   2     2 
Henkilöt       1 22 7791 22314209 97632 442 55 1 7 2 2  9   3     3    7 
                   Q         S         M         S         Q 
 

KUVA 29 39 osion arvionti infit-periaatteella  

Kuvasta 30 on havaittavissa oikean vastauksen todennäköisyys, kun osiot on 
asetettu pystyakselille vaikeusjärjestykseen ja vaaka-akselilla on henkilöiden 
kykypistemäärä. Kuvasta on havaittavissa, että osiot soveltuvat hyvin malliin ja 
siten kuvassa 29 havaitut ohjeellisten arvojen (-2 ja +2) ulkopuolella olevat vas-
taukset eivät aiheuta ongelmia. Selittävänä tekijänä ohjeellisia arvoja suurem-
mille arvoille voidaan pitää tutkimuksen otoskoon kasvua. Kun tutkimukseen 
tulee lisää vastaajia, kasvaa erilaisten äärivastausten todennäköisyys. Tämä il-
miö voidaan havaita tässä tutkimuksessa esitestin ja varsinaisen kyselyn tulok-
sia verrattaessa. Kasvatustieteessä tehdyissä tutkimuksissa näiden ohjeellisten 
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infit-raja-arvojen ylitykset on todettu mahdollisiksi, mikäli kuvan 30 tarkastelu 
antaa hyväksyttävän mallin.   
 
MOST PROBABLE RESPONSE: MODE  (BETWEEN "0" AND "1" IS "0", ETC.) 
 20   30     40     50     60     70     80     90    100 
|------+------+------+------+------+------+------+------|     Osiot 
0                                          1            1     Osio33 
0                                   1                   1     Osio26 
0                                  1                    1     Osio15 
0                                 1                     1     Osio14 
0                                 1                     1     Osio28 
0                                1                      1     Osio04 
0                              1                        1     Osio12 
0                              1                        1     Osio09 
0                           1                           1     Osio18 
0                           1                           1     Osio10 
0                          1                            1     Osio20 
0                         1                             1     Osio35 
0                       1                               1     Osio32 
0                       1                               1     Osio37 
0                       1                               1     Osio13 
0                      1                                1     Osio36 
0                      1                                1     Osio39 
0                     1                                 1     Osio22 
0                    1                                  1     Osio29 
0                   1                                   1     Osio02 
0                   1                                   1     Osio11 
0                  1                                    1     Osio27 
0                 1                                     1     Osio07 
0                1                                      1     Osio31 
0                1                                      1     Osio24 
0               1                                       1     Osio06 
0               1                                       1     Osio40 
0              1                                        1     Osio05 
0             1                                         1     Osio19 
0             1                                         1     Osio17 
0            1                                          1     Osio08 
0           1                                           1     Osio34 
0           1                                           1     Osio16 
0          1                                            1     Osio03 
0          1                                            1     Osio01 
0         1                                             1     Osio30 
0        1                                              1     Osio21 
0      1                                                1     Osio38 
0  1                                                    1     Osio23 
|------+------+------+------+------+------+------+------|       
 20   30     40     50     60     70     80     90    100 
  
              112233444344556 4444 3 33  3 2   2    2 
       1 22779122314209976324 4255 1 72  2 9   3    3   7  Henkilöt 
           Q       S        M        S       Q 

 

KUVA 30  Osioiden vaikeuden ja henkilöiden oikein vastaamisen todennäköisyys  

5.1.1 Sijoitusrahastoasiakkaan kykypistemäärän osa-alueet 

Tässä tutkimuksessa mitattu sijoitusrahastoasiakkaan taloudellinen kyvykkyys 
on yksiulotteinen. Tämä tarkoittaa sitä, että Puttosen ja Kivisaaren mallin mu-
kaan määritelty sijoitusrahastoasiakkaan kyvykkyys on mitattu yhtenä koko-
naisuutena, ei esimerkiksi mallin viiden eri osa-alueen summana. Tästä määri-
telmästä huolimatta voidaan tarkastella sitä, kuinka Puttosen ja Kivisaaren mal-
lin mukaisiin eri osa-alueiden osioihin vastaajat vastasivat. Tämän tarkastelun 
tulokset ovat taulukossa 30. 
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TAULUKKO 30  Kyvykkyyden osa-alueiden tuloksia  

 Kyvykkyyden osa-alue Osioiden lukumäärä Kykypistemäärän  
keskiarvo  

Informaatio 20 53,96 
Riskinkantokyky ja  
tuottohalukkuus 10 46,03 

Verotus 4 54,04 
Sijoitushorisontti 3 40,27 
Sijoitussumma 2 36,70 
Yhteensä 39 50,00 
   
Taulukon 30 tuloksista havaitaan, että tutkimuksessa esitettiin kysymyksiä mi-
tatun kyvykkyyden eri osa-alueille erisuuria määriä. Tämän menettelyn taustal-
la on se, että kyseiset osa-alueet ovat sisällölliseltä laajuudeltaan hyvin eriko-
koisia. Keskeisten osa-alueiden osioita oli tutkimuksessa enemmän. Vaikeim-
maksi osa-alueeksi osoittautui verotus, jonka osioiden keskiarvo oli 54,04. Lähes 
yhtä vaikeaksi osoittautui määrällisesti suurin osa-alue eli informaatio, jossa 
osioiden keskiarvo oli 53,96. Helpoimmaksi osa-alueeksi osoittautui sijoitus-
summa, jossa osioiden keskiarvo oli 36,70. Toiseksi helpoin osa-alue oli sijoitus-
horisontti, jonka osioiden keskiarvo 40,27 alitti vielä huomattavasti kaikkien 
osioiden keskiarvon 50,00. 

5.1.2 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli sen hyvyyttä mitata juuri 
sitä, mitä sen on tarkoitus mitata, riittävän kattavasti ja tehokkaasti. Metsämuu-
ronen (2006) jakaa tutkimuksen validiteetin kahteen osaan: ulkoiseen validiteet-
tiin ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoinen validiteetti kuvaa sitä, kuinka yleistettä-
viä tutkimuksen tulokset ovat. Sisäinen validiteetti kuvaa sitä, mittaako tutki-
mus sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Metsämuuronen (2006) jakaa sisäisen 
validiteetin sisällön validiteettiin, rakennevaliditeettiin ja kriteerivaliditeettiin. 
Sisällön validiteetissa tutkitaan sitä, ovatko mittarissa käytetyt käsitteet teorian 
mukaiset ja oikein operationalisoidut sekä kattavatko käsitteet riittävän laajasti 
tarkasteltavan ilmiön. Rakennevaliditeetti muistuttaa sisällön validiteettia, mut-
ta se kuvataan matemaattisesti. Rakennevaliditeetin mittareita ovat konvergent-
ti ja divergentti validiteetti, joita mitataan korrelaatioilla samaa ja eri asiaa mit-
taavien osioiden avulla. Kriteerivaliditeetilla tarkoitetaan mittauksella saadun 
mittarin vertaamista johonkin toiseen mittaustulokseen.  Sen muotoja ovat yh-
täaikaisvaliditeetti, jos mittaukset ovat rinnakkaisia tai ennustevaliditeetti, jos 
pyritään ennustamaan tulevaisuutta. Tutkimusten validiteetin mittaaminen ja 
käsitteen sisältö ovat olleet voimakkaan muutoksen kourissa viimeisten vuosi-
kymmenien aikana. (Nummenmaa ym. 1997, Metsämuuronen 2006.)  

Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia tarkasteltaessa on todettava, että 
tutkimuksen otanta tehtiin kahden varsin suositun ja vanhan sijoitusrahaston 
osuudenomistajien joukossa. Tavoitteena oli saada kattava otos keskimääräisis-
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tä suomalaisista sijoitusrahastoasiakkaista. Tutkimuksessa käytetty kyvykkyy-
den mittari perustuu sekä käytännössä että tiedemaailmassa hyväksyttyihin 
seikkoihin. Vastaavasti tutkimuksessa käytetty Raschin malli on osoittautunut 
toimivaksi menetelmäksi erilaisten kyvykkyyksien mittaamisessa.   

Tämän tutkimuksen sisäisen validiteetin kohdalla voidaan tarkastella si-
sällön validiteettia. Tutkimuksessa taloudellinen kyvykkyys on operationalisoi-
tu kyvykkyydeksi tehdä sijoituspäätös. Tämä kyvykkyys on aikaisempien tut-
kimusten mukaan hyvin keskeistä erilaisten sijoittamiseen liittyvien sijoituskoh-
teiden valinnassa, niin myös sijoitusrahastoissa. Tutkimuksessa käytetyn mitta-
rin sisäistä validiteettia voidaan tarkastella kuvassa 29 esitetyn infit-periaatteen 
pohjalta, jonka perusteella tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan arvioida 
hyväksi. Tutkimuksessa käytettiin 39 erilaista osioita kyvykkyyden selvittämi-
seen. Yleisesti kyvykkyyden mittaamiseen käytetään 30–35 osioin mittareita 
(Bond & Fox 2001). Mikäli osioiden määrää olisi kasvatettu, olisi silloin riskee-
rattu tutkimuksen vastausprosenttia. Tämän tutkimuksen rakennevaliditeettia 
ei voitu arvioida, sillä Raschin mallin mukainen kyvykkyyden mittaaminen on 
yksiulotteinen ja se ei mahdollista konvergentin ja divergentin validiteetin mit-
taamista. Myöskään kriteerivaliditeetille ei löytynyt tässä tutkimuksessa vertai-
lukohdetta. 

Mittauksen luotettavuutta ja toistettavuutta mitataan reliabiliteetin avulla. 
Metsämuuronen (2006) mainitsee sen mittaustavoiksi rinnakkaismittauksen, 
toistomittauksen tai sisäisen konsistenssin. Rinnakkais- ja toistomittauksissa 
reliabiliteetin mittaamiseen käytetään mittaustulosten korrelaatiota. Sisäisen 
konsistenssin eli sisäisen yhtenevyyden mittaukseen perustana on mittarin sa-
tunnainen puolittaminen ja näiden puoliskojen välisen korrelaation mittaami-
nen. Cronbachin alfa on yleisin sisäisen konsistenssin mittari.  
Cronbachin alfa määritellään 
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missä k on käytettävissä olevien ei-rinnakkaisten mittareiden määrä. Varianssi-
en summa tarkoittaa k:n mittarin varianssien summaa ja summan varianssi tar-
koittaa k:n mittarin mittalukujen summapistemäärän varianssia. (Nummenmaa 
ym. 1997.) 

Tämän tutkimuksen reliabiliteetin arviointi tapahtuu sisäisen konsistens-
sin arvioinnin avulla. Tutkimuksessa ei tehty rinnakkaismittausta eikä toisto-
mittausta. Bond ja Fox (2001) esittävät, että Raschin mallilla toteutettujen mitta-
usten reliabiliteetin arviointiin voidaan käyttää henkilön erottelun luotetta-
vuusindeksiä. Raschin mallia käyttävät ohjelmistot laskevat tämän indeksin. Se 
määritellään seuraavasti: 
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missä 2
pSA on henkilön varianssi, ennustettu mittaus virheestä ja 2

pSD on henki-
lön varianssi, ennustamaton. 

Bondin ja Foxin (2001) mukaan tämän indeksin tulkinta on samanlaista 
kuin Cronbachin alfan. Metsämuuronen (2006) toteaa, että Cronbachin alfan 
arvot, jotka ovat alle 0,60 eivät ole hyväksyttävissä. Hair, Black, Babin, Ander-
son & Tatham (2006) määrittelevät hyväksyttäväksi alarajaksi 0,60 – 0,70 arvoja. 
Cronbachin alfan arvot vaihtelevat 0–1 välillä. Tässä tutkimuksessa henkilön 
erottelun luotettavuusindeksi saa arvon 0,86 (taulukko 28), jota on pidettävä 
hyvänä arvona, mikä osoittaa tutkimuksessa käytetyn mittarin hyvää sisäistä 
konsistenssia.  

Yhteenvetona tämän tutkimuksen validiteetista ja reliabiliteetista voidaan 
todeta, että ne molemmat ovat hyvällä tasolla. 

5.2 Vastaukset sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellisen  
kyvykkyyden tutkimusongelmiin 1–5 

Seuraavissa alaluvuissa esitetään vastaukset tämän tutkimuksen tutkimuson-
gelmiin 1–5. Tutkimusongelmaan 6, joka liittyy sijoitusrahastorahastoasiakkaan 
mitattuun kyvykkyyteen ja tuleviin sijoituspäätöksiin, vastataan luvussa 5.3.6, 
joka käsittelee sijoitusrahastoasiakkaan tulevaa päätöksentekoa.  

5.2.1 Sijoitusrahastoasiakkaan mitatun kyvykkyyden selittäminen  
taustamuuttujien avulla 

Tässä tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta taustamuuttujia, joilla oletettiin olevan 
merkitystä asiakkaiden kykypistemääriin. Seuraavaksi käydään läpi sijoitusra-
hastoasiakkaiden kyvykkyystasot taustamuuttujittain. Jokaisen taustamuuttu-
jan kohdalla käydään läpi kaikki vastaajat sekä vastaajat ryhmissä 1-4. Tutki-
musmenetelmänä käytetään varianssianalyysiä taustamuuttujien osalta, paitsi 
sukupuolen kohdalla käytetään T-testiä. 

Varianssianalyysi on tilastollinen menetelmä, T-testin laajennus, joka avul-
la voidaan vertailla kolmen tai useamman ryhmän keskiarvoja. T-testissä ver-
taillaan kahden ryhmän keskiarvoja. (Churchill & Iacobucci 2005.)   

Taulukossa 31 tarkastellaan eri sukupuolten kykypistemääriä aineistossa. 
Miesten kykypistemäärän keskiarvo on koko aineistossa 61,93, kun naisten arvo 
on 57,72. T-testi kertoo koko aineiston kohdalla eron olevan tilastollisesti mer-
kitsevä. Myös ryhmässä 1 ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta ryhmillä 2−4 
ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Huomioitavaa on se, että ryhmässä 4 naisten 
keskiarvo on 67,01, kun miesten vastaava arvo on 65,64. Ryhmän 4 naisten kes-
kiarvo on korkein keskiarvo kaikista ryhmistä, mikä on merkittävä havainto. 
Havainto kertoo siitä, että sijoitusrahastoasiakkaat ovat hyvin erilaisia kyvyil-
tään eri ryhmissä ja että sukupuolten väliset erot kyvykkyydessä eivät ole kai-
kissa ryhmissä samansuuntaisia.  
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TAULUKKO 31  Miesten ja naisten kykypistemäärät  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo 
Sukupuoli       
Mies 602 61,93 53,96 61,68 58,44 65,64 
Nainen 381 57,72 50,72 60,29 56,06 67,01 
Sig.  0,000 0,035      0,400      0,109      0,431 

         
 
Eri-ikäisten vastaajien kykypistemääriä tarkastellaan taulukossa 32. Kaikkien 
vastaajien kykypistemäärän keskiarvossa havaitaan tilastollisesti merkitseviä 
eroja. 18–25-vuotiaat ja 56–65-vuotiaat ovat kyvyltään huonompia kuin muut 
ikäryhmät. Ryhmässä 1 erityisesti 56–65-vuotiaat olivat merkittävästi muita ikä-
ryhmiä huonompia kyvyltään. Lisäksi on hyvä muistaa, että tutkimukseen ei 
saatu yhtään vastausta yli 65-vuotiailta.  

TAULUKKO 32  Ikä ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo 
Ikä       
18−25 148 57,11 52,94 58,49 53,54 62,83 
26−35 296 61,20 54,85 61,23 58,69 65,18 
36−45 257 61,09 52,68 63,09 55,96 65,82 
46−55 271 60,39 48,64 61,11 59,15 68,41 
56−65 11 57,97 41,17 59,16 54,58 63,73 
Yhteensä 983 60,30 51,95 61,10 57,38 65,92 
Anova Sig. 0,02 0,011 0,511 0,102 0,225 

 
 
Koulutustaustaltaan erilaisten vastaajien kykypistemäärää tarkastellaan taulu-
kossa 33. Sekä koko aineistossa että jokaisessa alaryhmässä oli havaittavissa tilas-
tollisesti merkittäviä keskiarvoeroja. Yliopisto- tai korkeakouluopinnot suoritta-
nut vastaaja oli kyvykkyyspistemäärältään keskimäärin kaikkein korkeimmalla 
tasolla koko aineistossa ja kaikissa alaryhmissä. Alhaisimmalla koulutustasolla 
olevat vastaajat eivät kuitenkaan saavuttaneet kaikissa alaryhmissä alhaisinta 
kyvykkyyden keskiarvoa: ryhmässä 1 ja 4 he olivat huonoimpia, mutta ryhmissä 
2 ja 3 he olivat lähellä keskiarvoista kyvykkyyttä. Tämän tuloksen perusteella 
voidaan todeta, että yliopisto- tai korkeakouluopinnot antavat keskimäärin pa-
remmat valmiudet sijoitusrahastosijoittamiseen kuin muu koulutus.  
 
 
 



121 

 
 

TAULUKKO 33  Koulutus ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo
Koulutus       
Yliopisto- tai korkea-
koulututkinto 315 66,67 60,55 65,53 64,85 69,73 

Ammattikorkeakoulu 151 57,99 53,20 59,09 53,33 62,33 
Opistotasoinen  
tutkinto 216 59,90 49,22 58,25 58,88 67,72 

Ammatillinen tutkinto 162 54,17 49,17 52,51 53,80 60,21 
Yo-tutkinto 81 58,02 54,85 63,76 52,69 60,32 
Kansa-, keski- tai  
peruskoulu 58 53,45 46,07 60,96 55,31 58,60 

Yhteensä 983 60,30 51,95 61,10 57,38 65,92 
Anova Sig.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
    

Asuinpaikan vaikutusta kykypistemäärään tarkastellaan taulukossa 34. Koko 
aineiston kohdalla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Ryhmässä 1 ha-
vaittiin kuitenkin selkeä poikkeama keskiarvosta alaspäin:  haja-asutusalueella 
asuvien vastaajien keskiarvo oli 47,56, kun  samassa ryhmässä yli 50 000 asuk-
kaan kaupungissa asuvien vastaajien keskiarvo oli 54,32. Koko ryhmän 1 kes-
kiarvo oli 51,95. Kaksi edellä mainittua ryhmää poikkesivat paljon ryhmän kes-
kiarvosta.  

TAULUKKO 34  Asuinpaikka ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo
Asuinpaikka       
Kaupunki, yli 
50 000  
asukasta 477 60,85 54,32 60,85 58,23 66,02 
Kaupunki, alle 
50 000 asukasta 254 60,39 50,80 62,01 55,25 67,31 
Kuntakeskus,  
ei kaupunki 131 59,07 49,76 61,14 57,65 63,55 
Haja-asutusalue 121 59,27 47,56 60,57 59,28 65,32 
Yhteensä 983 60,30 51,95 61,11 57,39 65,93 
Anova Sig.  0,420 0,009 0,947 0,260 0,416 
   

Sijoituspäätöksen tekemisessä muodostuneen päätöksentekijän roolin vaikutus-
ta kykypistemäärään tarkastellaan taulukossa 35. Tämän tutkimuksen vastaajis-
ta vain 4,1 % oli sellaisia, joilla oli rahastosijoitus, mutta he eivät olleet osallis-
tuneet sijoituspäätöksen tekemiseen. Tämä ryhmä osoittautui kyvyltään koko 
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aineistossa tilastollisesti merkittävästi huonommaksi kuin kaksi muuta ryhmää. 
Ryhmässä 1 tämä ryhmä kuitenkin oli kyvyiltään paras.  

TAULUKKO 35  Rooli sijoituspäätöksissä ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo
Rooli sijoituspäätöksissä      
Päätän sijoitusasiois-
ta 587 61,50 52,20 62,13 58,78 66,22 

Osallistun päätöksiin 
muiden kanssa 354 59,04 51,10 60,73 56,63 65,82 

En osallistu päätök-
siin 41 53,98 57,96 50,27 52,71 58,92 

Yhteensä 982 60,30 51,95 61,11 57,38 65,93 
Anova   Sig.  0,000 0,244 0,010 0,083 0,278 

 
Osuuspankin asiakkuussuhteen pituuden vaikutusta kykypistemäärään tarkas-
tellaan taulukossa 36. Koko aineistossa ja ryhmässä 4 on havaittavissa tilastolli-
sesti merkitseviä eroja. Näitä eroja selittää pieni seitsemän vastaajan poikkeuk-
sellisen kyvykkäiden ryhmä, jonka jäsenet olivat rahastoasiakkaita, mutta eivät 
Osuuspankin asiakkaita. Muutoin pankkisuhteen kestolla Osuuspankkiin ei ole 
selittävää vaikutusta sijoitusrahastoasiakkaan kyvykkyyteen. 

TAULUKKO 36  Osuuspankki-ikä ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo 
Osuuspankki-ikä       
En ole asiakas 7 69,92 53,16 60,48 63,42 94,25 
Alle vuoden 15 55,17 51,44 56,81 54,88 59,09 
1−5 vuotta 93 60,12 52,96 61,32 57,74 66,36 
5−10 vuotta 82 58,53 46,85 60,84 57,68 65,63 
10−15 vuotta 128 59,65 54,39 58,68 54,28 65,58 
15−20 vuotta 140 58,42 52,77 60,44 56,95 62,57 
yli 20 vuotta 518 61,30 51,81 62,08 58,15 66,41 
Yhteensä 983 60,30 51,95 61,11 57,39 65,93 
Anova   Sig.  0,028 0,431 0,867 0,722 0,034 

 
 
Tutkimuksen kohteena olevan sijoitusrahaston asiakkuusiän ja kykypistemää-
rän vaikutusta tarkastellaan taulukossa 37. Tässä tarkastelussa ei ole järkevää 
verrata lyhyen koron rahastoa ja osakerahastoa, sillä näiden tuotteiden sijoitus-
horisontit ovat hyvin erilaiset. Osakerahaston suositeltava sijoitushorisontti on 
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yli 5 vuotta ja lyhyen koron rahaston muutamia kuukausia. Myös rahastojen 
perustamisajankohdat ovat erilaiset (OP-Euro 25.3.1996, OP-Delta 25.2.1988). 
Taulukossa 39 on mielenkiintoinen havainto ryhmissä 1 ja 2. Näissä rahastoissa 
6−10 vuotta asiakkaana olleet henkilöt ovat kyvykkyydeltään huomattavasti 
huonompia kuin lyhyempään rahastossa asiakkaana olleet. Nämä asiakkaat 
olisivat todennäköisesti saavuttaneet muilla sijoitusinstrumenteilla rahoilleen 
paremman tuoton, kuin mitä nyt ovat saavuttaneet.  

TAULUKKO 37  Rahastoasiakkuusikä ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo 
Rahasto-ikä       
Alle vuoden 215 58,20 50,82 62,61 54,89 63,22 
1−3 vuotta 413 59,91 53,12 60,67 58,37 66,07 
3−6 vuotta 269 61,93 49,81 61,63 57,24 66,84 
6−10 vuotta 57 62,32 43,38 47,91 58,03 66,30 
yli 10 vuotta 28 63,47   61,17 67,63 
Yhteensä 982 60,33 52,07 61,11 57,39 65,93 
Anova Sig.  0,010 0,306 0,268 0,283 0,479 

 
Rahastosijoitusten kumulatiivista määrää euroina ja kykypistemäärää tarkastel-
laan taulukossa 38. Tilastollisesti merkitsevät erot on havaittavissa koko aineis-
tossa ja ryhmissä 1 ja 2. Pieniä alle 1000 euron sijoituksia tehneet henkilöt ovat 
kyvykkyydeltään koko aineistossa ja ryhmissä 1 ja 2 muita ryhmiä heikompia. 
Suuria yli 20 000 euron sijoituksia tehneet henkilöt eivät ole tilastollisesti mer-
kitsevästi muita ryhmiä parempia kyvykkyydeltään.  

TAULUKKO 38  Rahastosijoitusten määrä ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo 
Rahastosijoituksen määrä      
Alle 1000 euroa 240 55,36 49,09 57,02 55,28 62,17 
1001−5000 euroa 408 61,14 50,83 59,06 59,10 66,35 
5001−10000 euroa 154 62,70 56,00 62,52 57,43 67,46 
10001−15000 eu- 57 63,86 60,12 66,29 59,19 64,75 
15001−20000 eu- 37 62,66 57,74 62,44 51,78 68,96 
yli 20 000 euroa 86 62,76 56,23 63,71 56,67 68,96 
Yhteensä 982 60,33 52,07 61,11 57,39 65,93 
Anova Sig.  0,000 0,000 0,045 0,283 0,184 

 
Sijoitusrahastoon tehtyjä sijoituskertoja ja kykypistemäärää tarkastellaan taulu-
kossa 39. Koko aineiston kohdalla tilastollisesti merkitsevä ero kerran tai yli 5 
kertaa sijoittaneiden huonompi kyvykkyys kuin 2 tai 3 kertaa sijoittaneiden. 
Paras kyvykkyys koko aineistossa on 3 kertaa sijoittaneilla. Ryhmässä 4 juuri 
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tämä 3 kertaa sijoittaneiden ryhmä saa koko aineiston parhaan kykypistemää-
rän keskiarvon 70,62. Ryhmässä 3 yli 10 kertaa sijoittaneet poikkeavat tilastolli-
sesti merkitsevästi keskiarvosta positiiviseen suuntaan saavuttaen arvon 61,63.    

TAULUKKO 39   Sijoituskerrat ja kykypistemäärä  

 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo 
Sijoituskerrat       
Kerran 242 59,35 50,86 65,24 55,87 65,20 
2 kertaa 166 62,13 54,65 61,47 56,71 66,04 
3 kertaa 119 63,22 54,56 61,47 55,05 70,62 
4 kertaa 63 60,51 55,97 58,60 54,30 66,12 
5−10 kertaa 146 58,59 49,03 58,88 54,42 65,73 
Yli 10 kertaa 246 59,66 52,70 60,79 61,63 63,02 
Yhteensä 982 60,33 52,07 61,11 57,39 65,93 
Anova Sig.  0,017 0,225 0,354 0,010 0,091 
 
Muiden sijoituskohteiden luokkien lukumäärää ja kykypistemäärää tarkastel-
laan taulukossa 40. Tarkastelu on tehty vain koko aineiston osalta, koska vasta-
ukset jakautuvat 10 vastausvaihtoehdon mukaan, minkä vuoksi eri ryhmissä 
vastauksia tulisi eri vaihtoehdoille liian vähän. Koko aineiston osalta havaitaan 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Mielenkiintoinen havainto on kykypistemäärän 
kasvu sijoituskohteiden luokkien lukumäärän kasvaessa aina kuuteen kappa-
leeseen saakka. Tämän jälkeen vähäinen vastausten määrä vaikeuttaa tulosten 
tulkintaa. Näyttäisi siltä, että eri sijoituskohteiden luokkien lukumäärän kasva-
essa sijoitusrahastoasiakkaan mitattu kyvykkyys kasvaa. Tämä havainto voi-
daan tulkita sijoittamiseen liittyvän kokemuksen lisääntymisenä. Lisääntynyt 
kokemus parantaa kyvykkyyttä.    

Sijoitustiedon tärkeintä lähdettä ja kykypistemäärää tarkastellaan taulu-
kossa 41. Tilastollisesti merkitseviä eroja on koko aineistossa sekä kaikissa ryh-
missä.  Tämä kertoo siitä, että tutkimuksen ryhmät ovat hyvin erilaisia tär-
keimmän tiedonlähteen suhteen. Koko aineiston osalta perehtyminen työpai-
kalla sai korkeimman kykypistemäärän keskiarvon 75,91, kun alhaisimman sai 
pankin sijoittajakerho (51,28). Ryhmässä 1 korkein kykypistemäärä oli alan 
opiskelulla (65,03) ja alhaisin TV:n sijoitusohjelmilla (35,35). Ryhmässä 2 kor-
kein kykypistemäärä oli työpaikalla perehtymisellä (79,23) ja alhaisin TV:n sijoi-
tusohjelmilla (50,42). Ryhmien 1 ja 2 välillä oli todella suuria eroja tärkeimmän 
sijoitustiedon lähteiden ja kykypistemäärän keskiarvon välillä. Perehtyminen 
työpaikalla sai ryhmässä 2 kykypistemäärän keskiarvon 79,23 kun ryhmässä 1 
vastaava luku oli 43,38. Ryhmissä 3 ja 4 korkeimmat kykypistemäärät saavat 
perehtyminen työpaikalla 72,67 (ryhmä 3) ja 75,55 (ryhmä 4).  
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TAULUKKO 40  Muiden sijoitusluokkien kappalemäärä ja kykypistemäärä  

 
Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, 
hajonta=10.00  

 Kaikki Kaikki 
  N Keskiarvo 
Muita sijoituksia eri  
luokissa  

0 70 53,01 
1 281 53,63 
2 228 59,77 
3 193 63,77 
4 110 68,38 
5 59 68,96 
6 31 70,07 
7 8 68,16 
8 1 59,06 
9 2 94,26 

Anova Sig.  0,000 
 
 

TAULUKKO 41  Sijoitustiedon tärkein lähde ja kykypistemäärä 

 
 Kykypistemäärä, keskiarvo=50.00, hajonta=10.00   
 Kaikki Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 
  N Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo
Sijoitustiedon tärkein  
lähde       

Opiskellut alaa 73 69,87 65,03 66,21 66,75 75,12 

Perehtynyt työpaikalla 72 75,92 43,38 79,24 72,67 75,55 
Opiskellut lehdistä ja 
netistä 393 62,83 58,37 63,88 58,43 64,76 

Ystävät 52 56,66 55,65 58,92 55,63 55,70 

Tv:n sijoitusohjelmat 14 54,21 35,35 50,42 55,41 63,73 

Pankin Sijoittajakerho 8 51,29 41,17 53,54 53,16 60,65 

Pankin yhdyshenkilö 336 52,32 49,90 52,69 53,10 57,87 

Talousjärjestö 34 66,87 56,72 72,32 59,34 67,84 

Yhteensä 982 60,31 51,95 61,11 57,39 65,93 

Anova Sig.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
Kahden taustamuuttujan yhdysvaikutusta sijoitusrahastoasiakkaan kykypiste-
määrään tutkitaan kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Yhdysvaikutus-
ten kokoomataulukko on esitetty liitteenä 5. Tutkimuksessa havaitut kahden 
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taustamuuttujan yhdysvaikutukset eivät olleet merkittävän suuria. Näistä yh-
dysvaikutuksista esitellään kaksi havaintoa:  
  

1.  Yliopistokoulutuksen saaneet miehet ylsivät kykypistemäärään 69,84, 
kun vastaavan koulutuksen saaneet naiset jäivät pistemäärään 61,25. 

2.  Työpaikallaan sijoitusasioihin perehtyneet naiset saivat korkean kyky-
pistemäärän 76,84, kun taas miesten ryhmän kykypistemäärä oli 74,68.  

 
Yhteenvetona ja vastauksena ensimmäiseen tutkimusongelmaan sijoitusrahas-
toasiakkaan mitatun kyvykkyyden selittämiseen taustamuuttujilla voidaan to-
deta seuraavaa: 
 

1.  Yliopisto- ja korkeakoulutus antaa perustan korkeammalle kyvykkyy-
delle koko tutkimusaineistossa ja kaikissa alaryhmissä. 

2.  Miehet ovat kyvykkäämpiä kuin naiset koko aineistossa. Naisista löy-
tyy kuitenkin huippukyvykäs alaryhmä. 

3.  Erilaisten omistettujen sijoitustuotteiden lukumäärän kasvu lisää sijoi-
tusrahastoasiakkaan kykypistemäärää. Tämä voidaan tulkita niin, että 
kokemus erilaisista sijoitustuotteista lisää sijoitusrahastoasiakkaan ky-
vykkyyttä. Vastaavaa vaikutusta ei ollut pelkillä rahastosijoitusten eu-
ro- tai kappalemäärillä. 

5.2.2 Kyvykkyys ja sijoitusrahastoasiakkaan tuotto/riski-odotukset sekä  
jakelutievalinnat   

Tässä alaluvussa vastataan tämän tutkimuksen tutkimusongelmiin 2 ja 3: 
 

2.  Ovatko riskiltään ja tuotto-odotukseltaan suuremman sijoitusrahaston 
osuudenomistajat kyvykkyydeltään parempia kuin riskiltään ja tuotto-
odotukseltaan pienemmän sijoitusrahaston osuudenomistajat?  

3.  Ovatko sijoitusrahaston osuudenomistajat kyvykkyydeltään saman-
tasoisia kahdessa eri jakelutiessä eli pankkikonttorissa ja internetissä?  

 
Tutkimusongelma 2 on rahoituksen perinteisen riski/tuotto -ajattelun mukai-
nen. Rahoituksen perusoppien mukaan riskillä ja tuotto-odotuksella on selkeä 
yhteys. Sijoituksen suuri tuotto-odotus sisältää suurempaa riskiä eli tuottojen 
heilahtelua kuin pieni tuotto-odotus. Kuvassa 31 on kuvattu erilaisten sijoitus-
kohteiden tuoton ja riskin välistä suhdetta. Tässä kuviossa havaitaan, että osa-
kerahastossa tuotto ja riski ovat huomattavasti suuremmat kuin lyhyen koron 
rahastossa. Riski eli tuottojen heilahteluna, joka voi olla positiivista tai negatii-
vista. Sijoitusten riskiä mitataan yleisesti volatiliteetilla, joka kuvaa sijoituksen 
tuottojen heilahtelua. Tämän tutkimuksen kohteena olevien sijoitusrahastojen 
historialliset tiedot käyvät ilmi viimeisimmistä ennen tutkimuksen otantaa jul-
kaistuista rahastojen kuukausikatsauksista 28.2.2005 (liite 2). Rahastojen tuotot 
ja volatiliteetit olivat seuraavat: 
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 Rahasto  Vuoden tuotto Volatiliteetti 
 OP-Euro  1,97 %  0,3 % 
 OP-Delta  20,7 %  11,4 % 
 
Osakerahastoon liittyvän riskin havainnollistamiseksi voidaan tarkastella OP-
Delta ja OP-Euro sijoitusrahastojen kuukausikatsauksia 28.2.2005 tarkemmin. 
Vuosina 2000−2002 OP-Deltan vuotuiset tuotot olivat -14,9 %, -8,9 % ja -17,1 %. 
OP-Euron vastaavat vuosittaiset tuotot olivat 3,66 %, 3,86 % ja 3,04 %. Vuotuis-
ten tuottojen erot kuvastavat hyvin näiden kahden rahaston erilaista riskiä ja 
tuotto-odotuksia. Esitettyjen seikkojen perusteella on helppo muotoilla tämän 
tutkimuksen tutkimusongelma numero 2. Kuluttajan, joka suunnittelee sijoitus-
ta osakerahastoon esimerkiksi OP-Deltaan, on hyvä olla kyvykkyydeltään sel-
lainen, että hän ymmärtää sijoituksensa riskit ja tuotto-odotukset oikein. Näillä 
perusteilla tutkimusongelma 2 on, ovatko OP-Deltan osuudenomistajat talou-
delliselta kyvykkyydeltään parempia kuin OP-Euron osuudenomistajat. 

KUVA 31  Sijoituskohteiden tuoton ja riskin välinen suhde (Suomen Sijoitusrahastoyh-
distys 2007) 

Tutkimusongelma 3 liittyy pankkien merkittävään jakelutiemuutokseen. Pank-
kien asiakkaat ovat siirtyneet nopeasti ja runsaslukuisesti pois pankkikontto-
reista internetiin hoitamaan pankkiasioitaan. Jakelutiemuutos on suhteellisen 
nuori ilmiö, sillä sitä on alkanut tapahtua laajemmin 1990-luvun puolivälistä 
alkaen. Tässä tutkimuksessa vastaajista lähes 80 % ilmoitti olleensa Osuuspan-
kin asiakkaana yli 10 vuotta. Varmasti nämä asiakkaat ovat joutuneet havaitse-
maan pankin jakelutiemuutoksen ja sen mahdolliset seuraukset. Tutkimukseen 
vastanneista internetiä jakelutienään käyttäneistä asiakkaista oli yli 80 prosent-
tia ollut Osuuspankin asiakkaana yli 10 vuotta. Nämä asiakkaat ovat kokeneet 
jakelutiemuutoksen omakohtaisesti. Heillä on siten myös kokemusta pankki-
konttorista jakelutienä. On hyvä muistaa, että pankkikonttori ja internet eivät 
ole välttämättä kilpailevia jakeluteitä, vaan ne voivat täydentää toinen toisiaan. 
Jakelutiestrategiat liittyvät palvelun tarjoajan eli pankin liiketoimintasuunni-
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telmiin ja asiakaspalvelumalleihin, joita ei tässä tutkimuksessa tutkittu. Tämän 
tutkimuksen kolmannessa tutkimusongelmassa oletettiin, että pankin omista-
man sijoitusrahaston kahden erilaisen rahaston osuudenomistajien taloudelli-
nen kyvykkyys on neutraali jakelutievalinnan suhteen. Tämän neutraaliusolet-
taman taustalla on se tosiasia, että valtaosalla tutkimukseen vastanneilla inter-
netin käyttäjillä on ollut myös pankkikonttorikokemusta. 

Vastausta tutkimusongelmiin 2 ja 3 haettiin t-testin avulla. Vastaajat jaet-
tiin kahteen ryhmään joko rahaston riski/tuotto-odotusten tai valitun jakelutien 
suhteen. Riski/tuotto-jaottelun pohjalta tehty t-testi antaa selkeän tuloksen (tau-
lukko 42). Tämän perusteella vastaus toiseen tutkimusongelmaan on se, että 
osakerahaston osuudenomistajat ovat kyvykkyydeltään parempia kuin lyhyen 
koron rahaston osuudenomistajat, mutta ei tilastollisesti merkitsevällä tavalla.  

TAULUKKO 42  Kykypistemäärän ja rahastotyypin t-testin tulokset  

Kykypistemäärä  
Lyhyen koron rahasto (N=438) Osakerahasto (N=545) Sig. 

Keskiarvo          Poikkeama         Keskiarvo          Poikkeama   
57,51                     12,83 62,54                      12,67 0,564 

 
Tutkimusongelmassa 3 oletettiin, että sijoitusrahastojen osuuden omistajat ovat 
kyvykkyydeltään samantasoisia sekä pankkikonttori- ja internetjakelutiessä. T-
testitulos (taulukko 43) osoittaa, että internetasiakkaiden keskiarvo on 63,77 ja 
pankkikonttoriasiakkaiden 54,97. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Vastauksena 
kolmanteen tutkimusongelmaan voidaan todeta, että sijoitusrahaston osuuden-
omistajat eivät ole kyvykkyydeltään samantasoisia pankkikonttori- ja internet-
jakeluteissä. Internetin jakelutiekseen valinneet asiakkaat ovat kyvykkäämpiä 
kuin pankkikonttoriasiakkaat. Lisäksi voidaan vielä todeta, että Raschin mallin 
mukaisessa kyvykkyyden mittauksessa kaikkiin osioihin oikein vastanneille 
henkilöille tehtävät olivat kykytasoon nähden liian helppoja, eikä mittaus mit-
taa heidän todellista kyvykkyyttään. Tässä tutkimuksessa kaikkiin osioihin oi-
kein vastanneita oli yhteensä seitsemän. He kaikki olivat internetiä jakelutie-
nään käyttäviä, kaksi lyhyen koron rahaston ja viisi osakerahaston osuuden-
omistajaa. 

TAULUKKO 43  Kykypistemäärän ja jakelutien t-testin tulokset  

Kykypistemäärä  

Pankkikonttori (N=388) Internet (N=595) Sig. 
Keskiarvo          Poikkeama         Keskiarvo          Poikkeama   

54,97                     10,72 63,77                      13,16 0,000 
 
Seuraavaksi tarkastellaan sitä, poikkeavatko tutkimuksen neljä vastaajaryhmää 
toisistaan kyvykkyyden suhteen. Tässä tarkastelussa otetaan huomioon sekä 
rahaston riski/tuotto-odotukset että rahaston osuudenomistajan tekemä jakelu-
tievalinta. Tutkimuksen ryhmien 1−4 mahdollisten kyvykkyyserojen selvittämi-
seen käytetään varianssianalyysiä. Tässä varianssianalyysissä käytettiin Schef-
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fen monivertailutestiä, jotta saataisiin selville, poikkeavatko tutkittavien ryhmi-
en kykypistemäärien keskiarvot tilastollisesti niin merkitsevällä tavalla, että ne 
muodostaisivat omia kyvykkyyden alaryhmiä. Taulukossa 44 esitetty varianssi-
analyysi kertoo, että sijoitusrahastoasiakkaiden kykypistemäärän suhteen 
muodostuu neljä homogeenista alaryhmää eli ryhmien kykypistemäärien kes-
kiarvot poikkeavat toisistaan merkittävästi ja ne muodostavat kyvykkyyden 
suhteen erillisiä alaryhmiä. Varianssianalyysin tulosten perusteella ryhmien 
järjestys on: 
  
          1.   Ryhmä 4 (osakerahasto/internet)  65,92 

2.  Ryhmä 2 (lyhyen koron rahasto /internet) 61,10 
3.  Ryhmä 3 (osakerahasto/konttori)  57,38 
4.  Ryhmä 1 (lyhyen koron rahasto /konttori) 51,95 

 
Tämä homogeenisten alaryhmien muodostuminen antaa lisätietoa tutkimuson-
gelmien 2 ja 3 vastauksiin. Mikäli kyvykkyyttä tarkastellaan jakelutien näkö-
kulmasta, ovat kummassakin jakelutiessä osakerahastoasiakkaat kyvykkäämpiä 
kuin lyhyen koron rahaston asiakkaat. Tämä tulos kertoo siitä, että nämä osake-
rahaston asiakkaat ymmärtävät paremmin osakerahastoon sisältyvän suurem-
man riski- ja tuotto-odotuksen kuin lyhyen koron rahaston asiakkaat. Jos va-
rianssianalyysin tulosta tarkastelee riski/tuotto-odotuksen näkökulmasta, ha-
vaitaan yksi mielenkiintoinen ryhmien välinen ero: ryhmän 2 osuudenomistajat 
ovat kyvykkäämpiä kuin ryhmän 3 osuudenomistajat. Lyhyen koron rahaston 
internetasiakkaat ovat kyvykkäämpiä kuin pankkikonttorissa asioivat osakera-
hastoasiakkaat. Tulos on hyvin mielenkiintoinen, mutta tässä tutkimuksessa ei 
pystytä selittämään sen syitä. Voidaan vain todeta tutkimuksen selkeästi kerto-
van sen, että internet houkuttelee sijoitusrahaston jakelutienä kyvykkäitä asiak-
kaita.  
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TAULUKKO 44  Eri ryhmien välinen varianssianalyysi asiakkaiden kykypistemäärän 
suhteen  

Kykypistemäärä: UMEAN=50.00 USCALE=10.00  

  N Keskiarvo Hajonta 
Pankki lyhyet korot (R1) 172 51,95 9,82 
Internet lyhyet korot (R2) 266 61,10 13,27 
Pankki osakerahasto (R3) 216 57,38 10,81 
Internet osakerahasto(R4) 329 65,92 12,68 
Yhteensä 983 60,30 12,98 

 
Anova Sig. = 0,000 
 
Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Kykypistemäärä: UMEAN=50.00 USCALE=10.00  
Scheffe  
 

(I) Vastaajaryhmä (J) Vastaajaryhmä Sig. 

Pankki lyhyet korot Internet lyhyet korot 0,000
  Pankki osakerahasto 0,000
  Internet osakerahasto 0,000
Internet lyhyet korot Pankki lyhyet korot 0,000
  Pankki osakerahasto 0,010
  Internet osakerahasto 0,000
Pankki osakerahasto Pankki lyhyet korot 0,000
  Internet lyhyet korot 0,010
  Internet osakerahasto 0,000
Internet osakerahasto Pankki lyhyet korot 0,000
  Internet lyhyet korot 0,000
  Pankki osakerahasto 0,000

 
Homogeneous Subsets 
Scheffe  
 
Vastaajaryhmä N Subset for alpha = .05 
  1 2 3 4 1 
Pankki lyhyet korot 172 51,95    
Pankki osakerahasto 216  57,38   
Internet lyhyet korot 266   61,10  
Internet osakerahasto 329    65,92 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a   Uses Harmonic Mean Sample Size = 231,985. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 
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Tämän tutkimuksen kykypistemäärän graafinen tarkastelu koko kyvykkyys-
alueella täydentää tutkimuksen numeerisia tuloksia. Kuvan 32 tarkastelussa 
havaitaan, että kyvykkäin ryhmä (4) on yliedustettuna suurilla kykypistemää-
rillä ja vastaavasti aliedustettuna pienillä kykypistemäärillä. Kyvykkyydeltään 
huonoin ryhmä (1) sijoittuu graafisessa tarkastelussa juuri päinvastoin eli ali-
edustettuna kyvykkyyden suurilla pistemäärillä ja yliedustettuna alhaisilla pis-
temäärillä. 
 

 

KUVA 32  Kykypistemäärän graafinen tarkastelu  

5.2.3 Sijoitusrahastoasiakkaiden yli-itseluottamus  

Tämän tutkimuksen neljännessä tutkimusongelmassa etsitään vastausta siihen, 
ovatko tutkimuksen kohteena olleet sijoitusrahaston osuudenomistajat yli-
itseluottavia. Monet ihmisen käyttäytymiseen liittyvät tutkimukset ovat paljas-
taneet, että ihmiset luottavat omiin kykyihinsä enemmän kuin mitä heidän ky-
kynsä todellisuudessa ovat. Tätä ilmiötä kutsutaan yli-itseluottamukseksi. Sillä 
on todettu olevan runsaasti kuluttajalle haitallisia vaikutuksia. Se on ollut erit-
täin suosittu tutkimuskohde perinteisen rahoitustutkimuksen rinnalle tulleen 
ns. behavioral financen piirissä.   

Tässä tutkimuksessa mitattiin sijoitusrahastoasiakkaiden kykypistemäärä 
objektiivisesti, erittäin tarkasti ja laajasti. Mahdollisen yli-itseluottamuksen sel-
vittämiseksi tarvitsee vastaajille esittää vain kysymys heidän omasta arviostaan 
sijoittamiseen liittyvistä kyvyistä. Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioi-
maan väittämää: ”Mielestäni ymmärrän sijoitusmarkkinoita”. Tämän kysymyk-
sen vastaus viisiportaisella vastausvaihtoehdolla (huonosti, välttävästi, tyydyt-
tävästi, hyvin ja kiitettävästi) muodosti vastaajan subjektiivisen kykyarvion. 
Tutkimuksen esitestin yhteydessä testattiin erilaisia subjektiivisen kyvykkyy-
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den kysymyksiä ja päädyttiin saadun palautteen perusteella tähän kysymyk-
seen, joka mittaa laaja-alaisesti sijoittamiseen liittyvää subjektiivista kyvykkyyt-
tä. Koska kysymys esitettiin vastaajille viisiportaisella vastausvaihtoehdolla, 
mahdollistaa vastaajien kykypistemäärien luokittelu viiteen yhtä suureen ryh-
mään ristiintaulukoinnin käyttämisen vastaajien subjektiivisen arvion ja objek-
tiivisen kykypistemäärän vastaavuuden selvittämiseen. Ristiintaulukoinnin 
tulos on esitetty taulukossa 45. Tulos sijoitusrahastoasiakkaiden yli-
itseluottamuksen suhteen on selvä. Tämän tutkimuksen mukaan tutkittujen 
sijoitusrahastoasiakkaiden subjektiivisen ja objektiivisen kyvykkyyden välinen 
suhde on realistinen. 

Yksi mahdollinen selitys vastaajien realistiseen subjektiiviseen kyvykkyy-
den itsearvioon on perusteellisesti toteutettu laaja kyvykkyyden mittaus. Kont-
tinen (1980) toteaa testin itse vaikuttavan testin tuloksiin. Tämän tutkimuksen 
toteutus on seurannut Konttisen esittämää mallia mittaustapahtumien vaiheis-
ta. Kuvan 24 avulla on hyvä arvioida vastaajien kykypistemäärien muodostu-
mista ja tutkimusprosessin etenemistä. Tämän tutkimuksen kyvykkyystestin 40 
tarkoin harkittua ja ennakkoon testattua kysymystä vaikuttivat vastaajien sub-
jektiiviseen arvioon omista kyvyistään. Tutkimus oli laaja verrattuna useimpiin 
muihin taloudellisen kyvykkyyden tutkimuksiin, joissa on esitetty muutamia 
suhteellisen suppeita kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa objektiivisen ja subjek-
tiivisen kyvykkyyden korrelaatio oli 0,58 (p < 0,01). Goldsmith ja Goldsmith 
(1997) saivat vastaavaksi korrelaatioksi 0,50 tutkimuksessaan, joka mittasi Yh-
dysvalloissa sekä objektiivista että subjektiivista taloudellista kyvykkyyttä. Val-
taosassa tutkimuksia löydetään kuitenkin kuluttajien yli-itseluottamusta, jolloin 
kyseistä korrelaatiota ei esiinny. 

TAULUKKO 45  Ristiintaulukointi kykypistemäärän ja oman arvion välillä  

 

Oma arvio                Kykypistemäärän viidennekset (1=huonoin, 5=paras) 
  1 2 3 4 5 
       
Huonosti Kpl 70 49 19 6 0 
 % 34,5 28 8,9 2,9 0 
Välttävästi Kpl 74 63 63 20 8 
 % 36,5 36 29,4 9,7 4,4 
Tyydyttävästi Kpl 50 49 108 119 69 
 % 24,6 28 50,5 57,5 37,7 
Hyvin Kpl 5 13 22 54 74 
 % 2,5 7,4 10,3 26,1 40,4 
Kiitettävästi Kpl 4 1 2 8 32 
 % 2,0 0,6 0,9 3,9 17,5 
Yhteensä Kpl 203 175 214 207 183 
 % 100 100 100 100 100 
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5.2.4 Kyvykkyydeltään eritasoisten sijoitusrahastoasiakkaiden  
sijoitustiedon lähteet 

Aikaisemmat kuluttajan kyvykkyyteen liittyvät tutkimukset ovat saaneet kaksi-
jakoisia tutkimustuloksia kuluttajan kyvykkyyden ja informaation etsinnän 
suhteen. Monet tutkimukset ovat löytäneet negatiivisen yhteyden kuluttajan 
kyvykkyyden ja informaation etsinnän väliltä (Moore & Lehman 1980; Ander-
son ym. 1979). Näiden tutkimusten mukaan kuluttajan kyvykkyys lisää kulutta-
jan luottamusta omiin arviointeihinsa, eikä lisätietoa siten tarvita. Toisaalta on 
tutkimuksia, joissa kuluttajan kyvykkyydelle ja informaation etsinnälle on löy-
detty positiivinen suhde (Johson & Russo 1984; Punj & Staelin 1983). Näiden 
tutkimusten mukaan kyvykkäillä kuluttajilla on paremmat edellytykset lisäin-
formaation etsintään ja he hyötyvät tästä verrattuna kyvyttömiin kuluttajiin. 

Tämän tutkimuksen viidennen tutkimusongelman tavoitteena oli saada 
selville, poikkeavatko kyvykkyydeltään eritasoiset sijoitusrahastoasiakkaat toi-
sistaan tärkeimmän sijoitustietouden lähteen osalta. Sijoitusrahastoasiakkaiden 
kyvykkyys mitattiin välimatka-asteikollisen tarkasti ja sen perusteella voitiin 
määritellä kyvykkäät ja kyvyttömät sijoitusrahastoasiakkaat. Näistä käytetään 
kansainvälisesti käytettyjä nimityksiä ekspertit ja noviisit. Yleisesti käytetty me-
netelmä näiden ryhmien määrittelemiseksi on jakaa tutkimusaineisto kahteen 
mahdollisimman yhtä suureen osaan käytetyn kyvykkyysmittarin mukaan. 
Näin muodostettiin kaksi ryhmää: ekspertit 506 sijoitusrahaston osuudenomis-
tajaa ja noviisit 476 sijoitusrahaston osuudenomistajaa. Taulukossa 29 olevasta 
kykypistemäärän yhteenvedosta voidaan todeta, että alhaisin pistemäärä, jolla 
henkilö luokiteltiin ekspertteihin, oli 59,06. Tätä pistemäärää pienemmän arvon 
saaneet olivat noviiseja. Vastaajia pyydettiin nimeämään tärkein sijoitustiedon 
lähde annetuista vaihtoehdoista. Koska tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli 
mitata sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys mittausmenetelmäl-
lä, joka käsitti 40 monivalintatehtävää, päädyttiin sijoitustietouden lähteen va-
linnassa tähän tärkeimmän vaihtoehdon nimeämiseen, jotta kyselystä ei muo-
dostuisi liian pitkä. Liian pitkien kyselyiden tiedetään vähentävän vastauspro-
senttia. Tärkeimmän tiedonlähteen vastausvaihtoehdoiksi annettiin oletettavien 
vastausten lisäksi erilaisia sijoittamiseen liittyviä järjestöjä, kerhoja ja TV-
ohjelmia. Nämä vaihtoehdot eivät saaneet suurta suosiota, mutta niiden merki-
tys on kuitenkin selkeä.   

Eksperttien tärkein tiedonlähde oli omatoiminen opiskelu lehdistä ja in-
ternetistä, jota ilmoitti käyttävänsä 50,6 % vastaajista. Toiseksi tärkein tiedon-
lähde oli pankin yhdyshenkilö (14,6 %) ja kolmanneksi tärkein työpaikalla pe-
rehtyminen (13,0 %). Yli 10 % osuuden sai vielä alan opiskelu 11,3 %. Noviisien 
ryhmässä tärkein tiedonlähde oli pankin yhdyshenkilö (55,0 %). Toiseksi tär-
kein omatoiminen opiskelu lehdistä ja internetistä (28,8 %) ja kolmanneksi tär-
kein ystävät (7,1 %).   

Viidenteen tutkimusongelmaan pyrittiin vastaamaan aineiston ristiintau-
lukoinnilla. Ristiintaulukoinnissa vertailtiin eksperttien ja noviisien tärkeintä 
sijoitustietouden lähdettä. Tulokset on esitetty taulukossa 46. Tulosten mukaan 
sekä eksperttien että noviisien kaksi tärkeintä sijoittamistiedon lähdettä olivat 
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samoja, mutta niiden järjestys oli eri ja prosenttiosuuksissa oli suuret erot. Eks-
perteillä selkeästi tärkein tiedon lähde oli omatoiminen opiskelu lehdistä tai 
internetistä. Tämä vaihtoehto sai 50,6 % vastauksista. Noviisien ryhmän tärkein 
tiedon lähde oli pankin yhdyshenkilö (55,0 % vastauksista). Noviisien ryhmässä 
omatoiminen tiedonhankinta lehdistä ja internetistä sai 28,8 % vastauksista ja se 
oli tärkeimmistä tiedonlähteistä toisella sijalla. Eksperteillä toiselle sijalle sijoit-
tui pankin yhdyshenkilö 14,6 %:n kannatuksella. Noviiseilla kaksi suurinta vas-
tausvaihtoehtoa saivat 83,8 % vastauksista, kun eksperttien kohdalla vastaava 
luku oli 65,2 %. Eksperteillä tärkein tiedonlähde on siis hajautunut laajemmalle 
kuin noviiseilla. Eksperttien kohdalla kahden tärkeimmän lisäksi myös kaksi 
muuta vastausvaihtoehtoa sai yli 10 prosentin kannatuksen: perehtyminen työ-
paikalla 13,0 % ja opiskellut alaa 11,3 %. Näiden vaihtoehtojen vastausprosentit 
olivat noviiseilla 1,3 % ja 3,4 %. Noviiseilla ystävät oli kolmanneksi yleisin vas-
taus 7,1 %, kun vastaava luku eksperteillä oli 3,6 %. Eksperttien kohdalla on 
vielä mainittavaa, että Veronmaksajien Keskusliiton ja Osakesäästäjien jäsenyys 
oli tärkein tiedon lähde 5,5 %:lla vastaajista. Nämä järjestöt ovat puolueettomia 
kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät kannustamaan taloudellisesti järkevään toi-
mintaan verotuksen ja osakesäästämisen alueella. 

TAULUKKO 46  Ristiintaulukointi noviisien ja eksperttien tärkeimmästä tiedonlähteestä  

Ryhmä                                                    Sijoittamistiedon lähde 

  Opiskel- 
lut alaa 

Pereh- 
tynyt  
työssä 

Opiskellut
 lehdistä 
 ja netistä

Ystävät

Tv:n 
sijoi- 

tusoh- 
jelmat 

Pankin 
Sijoitta-
jakerho

Pankin 
yhdys- 
henkilö 

VMK:n 
tai 

OKS:n 
jäsenyys

Yhteensä

Noviisit Kpl 16 6 137 34 9 6 262 6 476 

 % 3,4 1,3 28,8 7,1 1,9 1,3 55,0 1,3 100 

Ekspertit Kpl 57 66 256 18 5 2 74 28 506 

 % 11,3 13,0 50,6 3,6 1,0 0,4 14,6 5,5 100 

Yhteensä Kpl 73 72 393 52 14 8 336 34 982 

 %  7,4 7,3 40,0 5,3 1,4 0,8 34,2 3,5 100 
 
Samaa tutkimusongelmaa voidaan tarkastella vielä ekspertin ja noviisin tulkin-
taa tiukentamalla niin, että kumpaakin ryhmää edustaa 25 % vastaajista kyky-
pistemäärän ääripäistä. Näin saadaan tutkimustulos, jossa eksperttien ja no-
viisien määrittely on tehty tiukemmilla ehdoilla ja tutkimusaineiston keskimää-
räisen kyvykkyyden henkilöt on jätetty pois tarkastelusta. Tämän tarkastelun 
tulos on esitetty taulukossa 47. 

Tärkeimmät tiedonlähteet säilyivät samoina 25 % parhaan ja 25 % huo-
noimman (ankarammin määritellyt noviisit ja ekspertit) kykypistemäärän vas-
taajien joukossa kuin taulukossa 46, mutta prosenttiosuudet muuttuivat. Ryh-
mässä ekspertit 25 % tärkein tiedon lähde oli omatoiminen opiskelu lehdistä ja ne-
tissä 47,5 % (50,6 %). Suluissa mainittu luku viittaa vertailulukuun taulukossa 
46. Ryhmässä noviisit 25 % pankin yhdyshenkilön osuus oli 67,7 % (55,0 %). Toi-



135 

 
 

selle sijalle tuli perehtyminen työpaikalla 22,0 % (13,0 %) ja kolmanneksi opiskellut 
alaa 14,6 % (11,3 %). Vastaavasti noviisit 25 % -ryhmässä toiseksi tuli omatoimi-
nen opiskelu lehdistä ja netistä 19,3 % (28,8 %) ja kolmanneksi ystävät 6,5 % (7,1 %). 
Merkittävää oli että ekspertit 25 % -ryhmässä pankin yhdyshenkilö oli vasta jae-
tulla neljännellä sijalla 5,7 % (14,6 %). 

TAULUKKO 47  Ristiintaulukointi tiukemmin määriteltyjen eksperttien ja noviisien tär-
keimmästä tiedonlähteestä 

Ryhmä                                                    Sijoittamistiedon lähde 

  Opiskel- 
lut alaa 

Pereh- 
tynyt  
työssä 

Opiskel- 
lut  

 lehdistä 
 ja netis-

tä 

Ystävät 
Tv:n sijoi- 

tusoh- 
jelmat 

Pankin 
Sijoitta- 
jakerho 

Pankin 
yhdys- 
henkilö 

VMK:n tai 
OKS:n 

jäsenyys 
Yhteensä 

Huonoin 
1/4 Kpl 6 1 47 16 4 4 162 3 243 

 % 2,4 0,4 19,3 6,5 1,6 1,6 66,6 1,2 100 

Paras 
1/4 Kpl 38 57 123 9 1 1 15 15 259 

 % 14,6 22,0 47,4 3,4 0,3 0,3 5,7 5,7 100 

Yhteensä Kpl 44 58 170 25 5 5 177 18 502 

 %  8,7 11,5 33,8 4,9 0,9 0,9 35,2 3,5 100 

 

Yhteenvetona ja vastauksena viidenteen tutkimusongelmaan voidaan todeta, 
että sijoitusrahaston osuudenomistajien tärkein sijoitustiedon lähde poikkeaa 
huomattavasti sen perusteella, kuinka hyvä heidän taloudellinen kyvykkyyten-
sä on. Kyvyiltään hyvät hankkivat tietoa omatoimisesti lehdistä ja internetistä, 
kun taas kyvyltään huonot turvautuvat pankin yhdyshenkilöön.      

5.3 Empiiriset tulokset sijoitusrahastoasiakkaiden tulevista  
sijoituspäätöksistä The Theory of Planned Behavior -mallin 
avulla esitettyinä 

Tämän tutkimuksen kuvaus The Theory of Planned Behavior -viitekehyksessä 
on esitetty kuvassa 33. Tutkimusta ei ole toteutettu kokonaisuudessaan oheisen 
viitekehyksen mukaisesti, sillä siitä on jätetty pois kuluttajien todellisen käyt-
täytymisen mittaaminen. Todellisen käyttäytymisen mittaaminen tutkimuksen 
kontekstissa olisi tarkoittanut sitä, että samoille kuluttajille olisi lähetetty sopi-
van ajan (esim. kolme kuukautta) kuluttua uusi kysely siitä, ovatko he ostaneet 
lisää sijoitusrahasto-osuuksia. Tällainen menettely ei ollut mahdollista tässä 
tutkimuksessa taloudellisista syistä, eikä myöskään asiakkaiden tietosuojaky-
symysten vuoksi. Rahaan ja varallisuuteen liittyvät tutkimukset ovat herkkiä 
tutkimusalueita kuluttajien keskuudessa ja niiden vastausprosentit ovat olleet 
usein alhaisia. Tässä tutkimuksessa päädyttiin kaikkien edellä mainittujen syi-
den vuoksi yhteen kyselykertaan. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat osoit-
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taneet, että kuluttajan aikomus korreloi merkittävästi käyttäytymisen kanssa. 
Ajzen (1988) esittää aikomuksen ja käyttäytymisen välisen korrelaation suu-
ruuksia yhteenvedossa seitsemässä eri tutkimuksessa. Tutkimusten aihealueina 
ovat mm. äänestyskäyttäytyminen presidentin vaaleissa, marihuanan polttami-
nen, e-pillereiden käyttäminen sekä kirkossa käynti pääsiäisen aikana. Korre-
laatiot näissä tutkimuksissa aikomuksen ja toteutuneen käyttäytymisen välillä 
vaihtelevat välillä 0,72–0,96. Kuvassa 33 on esitetty puuttuva osa eli ostaminen  
sekä puuttuvat polut katkoviivalla. 

Tutkimuksessa mitattiin kuluttajien sijoitusrahastojen ostamiseen liittyviä 
asenteita viiden keskeisen uskomuksen ja niiden voimakkuuden avulla. Usko-
musten valinnan perustaksi otettiin Suomen Pankkiyhdistyksen (2003) aikai-
sempien tutkimusten perusteella neljä keskeisintä sijoituskohteen valintaan liit-
tyvää tekijää. Nämä tekijät olivat vuoden 2003 tutkimuksessa tärkeysjärjestyk-
sessä (suluissa vuoden 2001 kyselyn tulokset): 
 

l.  turvallisuus 69 % (70 %) 
2.  tuotto 54 % (60 %) 
3.  vaivattomuus 48 % (49 %) 
4.  rahaksi muuttamisen helppous 47 % (51 %). 

 
Nämä tulokset olivat vastauksia kysymykseen ”Minkä verran seuraavilla teki-
jöillä on vaikutusta valitessanne säästämis- ja sijoituskohdetta?” Viidenneksi 
uskomuskysymykseksi otettiin kuluttajan Osuuspankkiryhmään kuulumisen 
tärkeyttä mittaava kysymys. Suomalaiset pankkiasiakkaat ovat erittäin pank-
kiuskollisia ja tästä syystä haluttiin tutkimuksessa mitata tätä uskomusta. 

Subjektiiviseen normiin liittyvät uskomukset valittiin kahden muuttujan 
osalta perinteisen lähihenkilöpiirin keskuudesta. Tutkimukseen haluttiin ottaa 
mukaan myös tutkimuksen toteutusaikana suhteellisen voimakkaana käynyt 
lehdistökirjoittelu ja sen vaikutus siihen, kuinka suomalaisten kuluttajien pitäisi 
sijoittaa suomalaisiin sijoituskohteisiin. Tässä kirjoittelussa vedottiin yliopistol-
liseen tutkimukseen ja artikkeleissa haastateltiin usein mm. Helsingin kauppa-
korkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttosta. Koska asenteiden kohdalla 
mitattiin pankkiryhmittymäuskollisuutta, haluttiin subjektiivisen normin koh-
dalla mitata pankin henkilökunnan vaikutusta. 

Käyttäytymiseen liittyviä asenteita mitattiin siihen liittyvien uskomusten 
ja niiden voimakkuuden avulla. Vastaavasti subjektiivista normia mitattiin 
normatiivisten uskomusten voimakkuudella viitehenkilöä tai viitetahoa koh-
taan ja halukkuuden voimakkuudella toimia viitehenkilön tai viitetahon mu-
kaan. Menettely on Ajzenin (1988) mallin mukainen. 
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työtoverit 

tieto

liittyvät uskomukset 

Turvallinen 

Säilyvyys 
OP-yhmässä 

Hyvä tuotto 

sijoitus 
Hyvä likviditeetti 

Vaivattomuus 

Perheenjäsenet 
Ystävät ja 

Yliopistollinen 

Kykyuskomus 

Asenne rah.sij.
kohtaan

Subjektiivinen
normi

Mitattu kyky 

Käyttäytymiseen

Normatiiviset
uskomukset Aikomus ostaa

rahastoja Ostaminen 

.201** 

.435** 

.187** 

.370** 

.261** 

.529 

.413 

.627 
.659 
.745 

.803 

.824 
.536 

.495 

.391** 

R-square=0,275 

Pankin 
henkilökunta 

KUVA 33  Tutkimuksen The Theory of Planned Behavior -malli, koko aineisto 
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5.3.1 PLS Pathin sisäinen malli 

Tutkimuksen mallin testaamiseen käytetään PLS Path -mallinrakentamis-
ohjelmaa. PLS Pathin sisäisen malli avulla pyritään estimoimaan malliin liitty-
viä regressiokertoimia. Tutkimuksen tämän osan keskeinen kysymys oli, miten 
mitattu kyky mahdollisesti vaikuttaa kuluttajan lisäsijoituspäätöksiin. Mitatun 
kyvyn mittarina käytettiin Raschin mallin mukaan mitattua kykypistemäärää. 
Ajzen (1988) toteaa, että The Theory of Planned Behavior -mallissa kontrolli-
muuttujia voivat olla mm. informaatio, taidot, kyky, tunteet ja pakkomielteet, 
jotka hän määrittelee sisäisiksi kontrollitekijöiksi. Ulkoisiksi kontrollitekijöiksi 
hän määrittelee mahdollisuudet sekä riippuvuuden muista henkilöistä. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään selvittämään ainoastaan henkilön mitatun taloudel-
lisen kyvykkyyden vaikutusta. On täysin selvää tutkimuksen kontekstissa, että 
jos henkilöllä ei ole lisäsijoitettavaa varallisuutta, ei hänellä ole kovin suuria 
aikomuksia lisäsijoituksiin. Muiden mahdollisten kontrollitekijöiden selvittä-
minen ja niiden keskinäiset suhteet jäävät jatkotutkimusten aiheeksi. 
 

TAULUKKO 48  PLS Pathin sisäisen mallin tulokset  

    
Muuttuja Korrelaatio Beta-kerroin Selitysaste 
Koko aineisto    
Asenne 0,421 0,370  
Subj. normi  0,285 0,187 0,207 
Mitattu kyky 0,256 0,261 0,275 
Ryhmä 1    
Asenne 0,436 0,286  
Subj. normi 0,503 0,403 0,306 
Mitattu kyky 0,142 0,204 0,350 
Ryhmä 2    
Asenne 0,419 0,434  
Subj. normi 0,187 0,079 0,184 
Mitattu kyky 0,219 0,274 0,257 
Ryhmä 3    
Asenne 0,534 0,442  
Subj. normi 0,380 0,251 0,344 
Mitattu kyky 0,290 0,249 0,405 
Ryhmä 4    
Asenne 0,325 0,289  
Subj. normi 0,217 0,145 0,104 
Mitattu kyky 0,003 0,017 0,105 
Ekspertit    
Asenne 0,436 0,401  
Subj. normi 0,226 0,126 0,196 
Mitattu kyky 0,083 0,062 0,201 
Noviisit    
Asenne 0,463 0,394  
Subj. normi 0,355 0,249 0,258 
Mitattu kyky 0,120 0,168 0,288 
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Taulukossa 48 on esitetty PLS-analyysin keskeiset tulokset sisäisen mallin osal-
ta. Tämän analyysin tarkoituksena on selittää kuluttajan aikomusta ostaa lisää 
sijoitusrahasto-osuuksia. Selittävinä muuttujina ovat asenne, subjektiivinen 
normi ja mitattu kyky. Koko aineistossa mallin selitysasteeksi saatiin 27,5 %. 
Taulukossa 48 on laskettu mallin selitysaste myös The Theory of Reasoned Ac-
tion -mallin avulla. Tutkimuksen koko aineistossa mitatun kyvyn lisääminen 
malliin lisäsi selitysasteen 20,7 %:sta 27,5 %:iin.  

PLS Pathin sisäisen mallin tavoite on saada mahdollisimman hyvä seli-
tysaste selitettävälle muuttujalle (Hulland 1998). PLS-mallille ei lasketa LISREL-
mallin kaltaisia mallin soveltuvuuteen liittyviä tunnuslukuja (model fit) (Bar-
clay ym. 1995). Arvioitaessa mallin hyvyyttä Falk ja Miller (1992) pitävät hyväk-
syttävänä tasona 10 %:n selitysasteen ylittävää tasoa. Tässä tutkimuksessa mal-
lin selitysaste ylitti selkeästi 10 %:n rajan, joten tulosta voidaan pitää hyväksyt-
tävänä. Mitatun kyvyn lisääminen malliin paransi mallin selitysastetta 6,8 pro-
senttiyksikköä. 

5.3.2 PLS Pathin sisäisen mallin vertailu aikaisempaan tutkimukseen 

Armitage ja Conner (2001) ovat tehneet meta-analyysin The Theory of Planned 
Behavior -menetelmää käyttäneistä tutkimuksista. Heidän analyysinsä käsittää 
185 itsenäistä tutkimusta. Armitage ja Conner käyttivät meta-analyysissään 
menetelmänä korrelaatioden analysointia. Meta-analyysin tulokset tämän tut-
kimuksen tutkimusalueen muuttujia vastaavasti sekä tämän tutkimuksen tu-
lokset on esitetty taulukossa 49. Vertailemalla havaitaan, että tutkimuksen kor-
relaatiot ja selitysasteet ovat alhaisempia kuin Armitagen ja Connerin meta-
analyysin vastaavat luvut. Suurin ero on kontrollimuuttujan ja aikomuksen vä-
lisessä korrelaatiossa. Tämän eron todennäköinen selittävä tekijä on se, että tut-
kimuksessa käytettiin ainoastaan yhtä kontrollimuuttujaa eli mitattua kykyä. 
Mikäli tutkimukseen olisi lisätty muita kontrollimuuttujia (esim. tarvittavat va-
rat lisäsijoituksiin), olisivat korrelaatiot ja selitysaste todennäköisesti kasvaneet. 

Armitagen ja Connerin meta-analyysi The Theory of Planned Behaviorista 
käsitti tutkimuksia käyttäytymistieteen eri alueilta. Mukana oli ainoastaan yksi 
tutkimus, joka käsitteli kuluttajan käyttäytymistä sijoittamiseen liittyvissä asi-
oissa. Tämä tutkimus oli East R. ”Investment Decisions and The Theory of 
Planned Behaviour” (1993). Eastin artikkelissa raportoitiin kolmea erillistä tut-
kimusta (taulukko 50), jotka oli tehty englantilaisten yhtiöiden yksityistämiseen 
liittyvien osakemyyntien yhteydessä. Kaksi tutkimusta käsitteli energiayhtiöi-
den yksityistämistä ja yksi tutkimus British Telecomin yksityistämistä. Tutki-
musten tavoitteena oli selvittää tekijät, jotka vaikuttivat yksityisten henkilöiden 
päätöksiin osallistua osakemyynteihin. Tämän lisäksi haluttiin testata The 
Theory of Planned Behavioria sijoittamiseen liittyvässä kontekstissa. 
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TAULUKKO 49  Tutkimuksen tulosten vertailu Armitagen ja Connerin meta-analyysin 
tuloksiin  

Suhde Tutkimus-
ten määrä

Korrelaa-
tio 

Selitys- 
aste 

Tämän 
tutkimuksen 
korrelaatio 

Tämän 
tutkimuksen 

selitysaste 
Multiple-korrelaatio 
(asenne+subj.normi+ 
kontrolli) aikomukseen 

154 0,63 0,39 0,52 0,27 

Asenne−aikomus 
 korrelaatio 115 0,49 0,24 0,42 0,17 
Subj. normi − aikomus  
korrelaatio 137 0,34 0,12 0,28 0,08 
Kontrollimuuttuja− 
aikomus korrelaatio 144 0,43 0,18 0,26 0,06 
Käyttäytymiseen liitty-
vät uskomukset −  
asenne korrelaatio 

42 0,50 0,25 0,43 0,19 

Normatiiviset usko-
mukset − subj. normi 
korrelaatio 

34 0,50 0,25 0,39 0,15 

Kontrolliuskomukset − 
mitattu kontrolli korre-
laatio 

18 0,52 0,27 0,20 0,04 

 
 

TAULUKKO 50  TPB:n tulokset yksityistämiseen liittyvien osakemyyntien yhteydessä 
Englannissa  

Muuttuja Korrelaatio  
aikomukseen Beta-kerroin Selitysaste 

Tutkimus 1 (N = 57 )    
Asenne 0,54 0,23  
Sub. normi 0,54 0,29 0,36 
Kontrolli 0,44 0,35 0,50 
Aikaisempi kokemus 0,55 0,28 0,56 
Tutkimus 2 (N = 47 )    
Asenne 0,51 0,35  
Subj. normi 0,35 0,10 0,27 
Kontrolli 0,34 0,20 0,37 
Aikaisempi kokemus 0,54 0,31 0,43 
Tutkimus 3 (N = 134 )    
Asenne 0,56 0,34  
Subj. normi 0,58 0,37 0,48 
Kontrolli 0,37 0,08 0,50 
Aikaisempi kokemus 0,52 0,31 0,57 
Tämä tutkimus (N = 983 )    
Asenne 0,42 0,37  
Subj. normi 0,28 0,19 0,21 
Mitattu kyky 0,26 0,26 0,27 
 
East käytti kontrollimuuttujina tutkimuksessa 1 seuraavia muuttujia: vastaajalla 
on tarvittavat varat sijoitukseen; vastaaja tietää, kuinka osakkeita ostetaan ja 
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myydään sekä vastaaja tietää riskeistä. Tutkimuksissa 2 ja 3 kontrollimuuttujina 
olivat: vastaajalla on tarvittavat varat sijoitukseen, vastaaja tietää osakemarkki-
noista sekä vastaajalla on tarvittava aika osakesijoituksen tekemiseen. Näistä 
kontrollimuuttujista selkeästi merkittävin oli tarvittavien varojen omistaminen. 
Tämän tutkimuksen näkökulmasta oli mielenkiintoista todeta, että kuluttajan 
kyvykkyyden arviointi perustui itsearviointiin omista sijoitusmarkkinoihin liit-
tyvistä kyvyistä. 

East on lisännyt The Theory of Planned Behavioriin yhden selittävän 
muuttujan eli aikaisemman kokemuksen. Hän perustelee lisäystä muiden tutki-
joiden tuloksilla, jotka puoltavat sen lisäämistä malliin (Bentler & Speckart 1979;  
Marsch & Matheson 1983). Näiden tutkimusten mukaan aikaisemmalla koke-
muksella on suora vaikutus aikomukseen. Eastin tutkimuksissa aikaisempi ko-
kemus lisäsi mallin selitysastetta kaikissa kolmessa tutkimuksessa. Tässä tutki-
muksessa ei aikaisempaa kokemusta otettu omaksi erilliseksi muuttujaksi, kos-
ka hyvin tarkan ja perusteellisen objektiivisen kyvyn mittauksen oletetaan sisäl-
tävän aikaisemman kokemuksen. Tutkimuksessa suoritettiin korrelaatioiden 
mittaus aikomuksen ja aikaisempaa kokemusta kuvaavien muuttujien välillä. 
Korrelaatiot olivat seuraavat: 

 
         Korrelaatio  
Rahastosijoitusten määrä, euroja − aikomus      0,031 
Rahaston asiakkuus, vuosia − aikomus      0,040 
Osuuspankin asiakkuus, vuosia − aikomus      0,054 
 

Mikään korrelaatioista ei saavuta tilastollisesti merkitsevää tasoa.  

5.3.3 PLS Pathin ulkoinen malli 

Tutkimuksen tulokset PLS-mallin ulkoisen mallin osalta esitetään taulukossa 
51. Ulkoisen mallin tulosten tulkinta PLS Path -mallissa on faktorianalyysin tu-
losten tulkinnan mukaista. Chin (1998) määrittelee, että faktorilataukset, jotka 
ovat suurempia kuin 0,50 ovat vielä hyväksyttäviä. Koko aineiston tarkastelus-
sa käyttäytymiseen liittyvissä uskomuksissa suurimman latauksen (0,745) saa 
säilyvyys OP-ryhmässä. Tämä muuttuja oli ainoa uskomus, joka ei perustunut 
aikaisempaan sijoittamiseen liittyvään tutkimustietoon. Suomen Pankkiyhdis-
tyksen tutkimuksen mukaiset neljä tärkeintä sijoituskohteen valintakriteeriä 
saivat pienempiä latauksia kuin säilyvyys OP-ryhmässä.  

Pienimmän latauksen (0,413) koko aineistossa sai turvallinen sijoitus. Se oli 
ainoa koko aineiston lataus, joka alitti 0,50 rajan. Selityksenä tähän alhaiseen 
lataukseen oli ryhmän 4 antama alhainen tulos 0,210. Rahastosijoittamisen vai-
vattomuuden ja hyvän likviditeetin saamat lataukset 0,659 ja 0,627 olivat suurem-
pia kuin Suomen Pankkiyhdistyksen tutkimuksen tärkein kriteeri, hyvä tuotto, 
joka sai tässä tutkimuksessa latauksen 0,529. Tämän tuloksen selityksenä voivat 
olla rahastosijoittamisen todelliset ominaisuudet kuluttajien mielestä. Rahasto-
sijoittaminen on vaivatonta ainakin suoriin osakesijoituksiin verrattuna. Osta-
malla rahasto-osuuksia osakerahastosta kuluttaja saa samalla omistuksia useas-
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ta kymmenestä osakeyhtiöstä ja käytännön toimenpiteet hoituvat rahastoyhtiön 
toimesta. Tämä on vaivatonta verrattuna esimerkiksi suoriin osakesijoituksiin. 
Hyvä likviditeetti on perusteltua taas siksi, että kuluttajalle rahasto-osuuksien 
ostaminen ja myyminen tapahtuu hyvin nopeasti. Rahastoyhtiöllä on sääntöjen-
sä mukaan osto- ja myyntitoimenpiteiden toteuttamiseen muutaman päivän 
toimitusajat, mutta käytännössä rahasto-osuuden ostaminen ja myyminen ta-
pahtuvat saman päivän aikana. Hyvän tuoton saama lataus oli suuruusjärjes-
tyksessä vasta neljännellä tilalla. Mahdollinen selitys tähän on kuluttajien eri-
lainen suhteellinen arviointi hyvästä tuotosta. Tutkimuksessa mitatut usko-
mukset olivat suhteellisia käsitteitä, joihin vaikuttaa se, mitä kukin kuluttaja 
ymmärtää hyvällä tuotolla ja mihin sitä verrataan. Pitäisikö sijoitusrahasto OP-
Deltan vuoden 2004 tuottoa 21,3 % verrata vertailuindeksin Hex-
Portfolioindeksin 21,4 % tuottoon, Nokian osakkeen -13,6 % tuottoon, Exel Oy:n 
osakkeen 93,3 % tuottoon tai kolmen kuukauden euribor-indeksin vuosituot-
toon 2,14 %? Jokainen sijoittaja tekee omat vertailunsa oman kyvykkyytensä, 
omistuksiensa ja kokemuksiensa perusteella.  

TAULUKKO 51  PLS Pathin ulkoisen mallin tulokset  

        
Uskomukset Kaikki Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä3 Ryhmä 4 Ekspertit Noviisit 
Käyttäytymiseen  
liittyvät uskomukset        
 Hyvä tuotto 0,529 0,509 0,427 0,587 0,467 0,573 0,523 
 Turvallinen sijoitus 0,413 0,673 0,625 0,600 0,210 0,351 0,469 
 Hyvä likviditeetti 0,627 0,701 0,587 0,710 0,514 0,536 0,721 
 Vaivattomuus 0,659 0,709 0,644 0,664 0,617 0,671 0,646 
 Säilyvyys  
OP-ryhmässä 0,745 0,782 0,720 0,713 0,816 0,724 0,779 
        
Normatiiviset  
uskomukset        
 Perheenjäsenet 0,803 0,822 0,846 0,779 0,757 0,838 0,780 
 Ystävät ja työkaverit 0,824 0,859 0,804 0,804 0,823 0,756 0,864 
 Yliopistollinen tieto 0,536 0,704 0,518 0,567 0,298 0,464 0,607 
 Pankin henkilökunta 0,495 0,553 0,486 0,421 0,508 0,469 0,493 
 
Tulos korkeasta latauksesta OP-säilyvyydestä indikoi sitä, että pankkiryhmit-
tymäuskollisuus on merkittävä tekijä tämän tutkimuksen kuluttajien käyttäy-
tymistä selitettäessä. Tämä tutkimustulos on behavioral finance -
tutkimussuunnan tutkijoille mieluinen. Perinteisen rahoituksen teorian mukaan 
osakerahastoon sijoittaneet henkilöt hakevat korkeaa tuottoa ja lyhyen koron 
rahastoon sijoittaneet henkilöt turvallista sijoitusta. Tässä tutkimuksessa saatiin 
tulokseksi, että kaikissa ryhmissä säilyvyys OP-ryhmässä on merkittävin us-
komus. Mihin tämä korkea pankkiryhmittymäuskollisuus perustuu, jää jatko-
tutkimusten selvitettäväksi.  

Normatiivissa uskomuksissa koko tutkimusaineistossa korkeimmat lata-
ukset saivat ystävät ja työkaverit (0,824) ja perheenjäsenet (0,803). Yllättävä tu-
los oli pankin henkilökunnan latauksen jääminen alle 0,50 rajan arvoon 0,495. 
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Tämän tuloksen tulkinta on se, että vahvasta Osuuspankkisitoutumisesta ei 
seuraa suoraa sitoutumista pankin henkilökuntaan. Tulos on hyvin mielenkiin-
toinen. Tämä tutkimus toteutettiin tarkoituksellisesti tavallisten alle 100 000 
euroa sijoittaneiden rahastosijoittajien keskuudessa. Perinteisesti suurempien 
yksityissijoittajien asiakassegmentissä eli ns. private banking -segmentissä luo-
daan selkeää mielikuvaa asiakkaille omasta henkilökohtaisesta yhdyshenkilöstä 
eli pankkiirista. Tässä asiakassegmentissä on todennäköisesti luotu korkea si-
toutuminen juuri tähän henkilöön, joka asiakkaan varoja hoitaa.  Tutkimukseen 
mukaan otettu yliopistollinen tieto ja sen vaikutus saavutti latauksena arvon 
0,536, mikä oli selkeästi pankin henkilökunnan saamaa arvoa korkeampi, mutta 
ystävien ja työkavereiden sekä perheenjäsenten arvoja olennaisesti pienempi. 

5.3.4 PLS Pathin ulkoisen mallin vertailu aikaisempaan tutkimukseen 

East (1993) testasi The Theory of Planned Behavioria englantilaisten valtion yh-
tiöiden yksityistämiseen liittyvien osakemyyntien yhteydessä. Hän mittasi 
käyttäytymiseen liittyviä uskomuksia ja normatiivisia uskomuksia korrelaatioi-
na asenteeseen ja subjektiiviseen normiin taulukon 52 esittämällä tavalla. 

TAULUKKO 52  Eastin tutkimuksen asenteeseen ja subjektiiviseen normiin liittyviä korre-
laatioita (East 1993) 

 
Tutkimus 1 
N = 57 

Tutkimus 2 
N = 47 

Tutkimus 3 
N = 134 

Korrelaatio asenteeseen    
Voiton tekeminen 0,57 0,53 0,52 
Turvallinen sijoitus 0,55 0,35 0,29 
Bonuksen saaminen osakekaupassa 0,31 0,26 0,41 
Varojen siirtäminen pankkitilille 0,09 0,31 0,26 
    
Korrelaatio subjektiiviseen normiin    
Perhe 0,46 0,49 0,55 
Ystävät 0,36 0,45 0,56 
Kaupalliset sijoitusneuvojat 0,19 0,37 0,32 
Työväenpuolue -0,16 0,09 0,22 
Konservatiivipuolue 0,14 0,14 0,15 
 
Eastin tutkimus antoi kuvan, että suorissa osakesijoituksissa voiton tekeminen 
eli hyvä tuotto oli tärkein asenteeseen vaikuttava uskomus. Turvallinen sijoitus 
oli toiseksi tärkein ja osakemyynteihin liittyvä bonus oli kolmanneksi tärkein 
uskomus. Osakemyynteihin liittyvä bonus tarkoittaa sitä, että ostamalla osak-
keita sijoittaja voi saada bonuksena osakkeita tietyn ajan kuluttua. Suomen val-
tio on käyttänyt samantyyppistä bonusjärjestelmää myydessään omistamiaan 
yrityksiä sijoittajille. 

Subjektiiviseen normiin liittyvissä uskomuksissa perheen ja ystävien rooli 
on tärkein. Englantilaiseen sijoituskäyttäytymiseen liittyvät kaupalliset sijoitus-
neuvojat, jotka konsultoivat korvausta vastaan sijoittajia. Heidän merkityksensä 
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oli kohtalainen. Poliittisten puolueiden vaikutus subjektiiviseen normiin oli vä-
häinen.  

Eastin (1993) tutkimuksista löytyy selkeästi yhtäläisyyksiä tähän tutki-
mukseen, erityisesti perheen ja ystävien vaikutuksesta subjektiiviseen normiin. 
Eastin tutkimusta arvioitaessa on otettava huomioon, että Englanti kuuluu pe-
rinteiseen markkinasidonnaisten sijoitusten alueeseen. Englannissa on huomat-
tavasti pidempi historia markkinasidonnaisten sijoitusten osalta kuin Suomes-
sa. Kansalaiset ovat joutuneet tutustumaan markkinaehtoiseen sijoittamiseen, 
koska esimerkiksi eläkejärjestelmän sijoituksissa kansalaisten on otettava kan-
taa sijoituskohteiden valintaan. Lisäksi Eastin tutkimus on toteutettu suorien 
osakesijoitusten alueella. Suorat osakesijoitukset ovat enemmän riskiä sisältäviä 
sijoituksia kuin tutkimuksen sijoitukset lyhyen koron rahastoon tai osakerahas-
toon. 

5.3.5 PLS Path -mallin reliabiliteetista  

Ulkoisen mallin reliabiliteetin mittaukseen suosittelevat Barclay ym. (1995) sekä 
Chin (1998) Fornellin ja Larckerin (1981) kehittämää sisäisen reliabiliteetin mit-
taria. Se voidaan määritellä ulkoisessa mallissa seuraavasti: 
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Fornell ja Larcker (1981) väittävät, että heidän kehittämänsä mittari on parempi 
sisäisen reliabiliteetin mittari kuin Cronbachin alfa. Nunnallyn (1978) tulkinnan 
mukaan sisäisen reliabiliteetin raja-arvona voidaan pitää arvoa 0,70. Yllä maini-
tun kaavan mukaan lasketut sisäiset reliabiliteetit tässä tutkimuksessa olivat 
käyttäytymiseen liittyvissä uskomuksissa 0,736 ja normatiivisissa uskomuksissa 
0,766. Kumpikin uskomusryhmä ylitti 0,70 raja-arvon, joten tutkimuksen sisäi-
sen reliabiliteetin voidaan todeta olevan hyvä. 

5.3.6 Sijoitusrahastoasiakkaan taloudellisen kyvykkyyden vaikutus tuleviin 
lisäsijoituspäätöksiin 

Tämän tutkimuksen kuudennessa tutkimusongelmassa selvitettiin sijoitusra-
hastoasiakkaan taloudellisen kyvykkyyden vaikutuksia tuleviin lisäsijoituspää-
töksiin. PLS Path -mallinrakentamisen avulla saatiin selkeä vastaus tähän on-
gelmaan. Koko aineistossa mitatun kyvyn lisääminen tulevaan käyttäytymistä 
selittävään malliin lisäsi mallin selitysasteen 20,7 prosentista 27,5 prosenttiin. 
Beta-kertoimet olivat asenteelle 0,370, subjektiiviselle normille 0,187 ja mitatulle 
kyvykkyydelle 0,261, mikä kertoo sen, että mitattu kyvykkyys on huonompi 
selittävä tekijä kuin asenne, mutta parempi kuin subjektiivinen normi. Kaikkein 
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kyvykkäimmässä ryhmä 4:ssä mallin selitysaste oli huonoin (10,5 prosenttia) ja 
mitatun kyvyn Beta-kertoimen arvo oli 0,017.  

Tutkimusongelmaan 6 vastausta etsittäessä saatiin käytetyn tutkimusme-
netelmän ansiosta myös faktorilataukset mallissa olleille käyttäytymiseen liitty-
ville uskomuksille ja normatiivisille uskomuksille. Näistä tuloksista nousi odot-
tamattomia faktorilatauksia. Mielenkiintoisin niistä oli sijoitusrahastoasiakkai-
den vahva sidos ja riippuvuus Osuuspankista. Hämmästyttävästi kaikissa ala-
ryhmissä, myös ekspertit-noviisit-jaottelun huomioon ottaen, tärkeimmäksi fak-
torilataukseksi nousi varojen säilyvyys Osuuspankissa. Jos tarkastelemme tätä 
tulosta perinteisen rahoitusteorian oppien mukaisesti, olisi osakerahastosijoitta-
jalle keskeistä hyvä tuotto ja lyhyen korkorahaston sijoittajalle turvallinen sijoi-
tus. Vahvan Osuuspankki-sidoksen lisäksi mielenkiintoisena tuloksena voidaan 
mainita normatiivisten uskomusten osalta pankin henkilökunnan saamat alhai-
set faktorilataukset. Kun nämä kaksi tulosta yhdistetään, päädytään seuraavaan 
lopputulokseen: tutkimukseen vastanneet sijoitusrahaston osuudenomistajat 
ovat vahvasti sidoksissa Osuuspankkiin, mutta eivät Osuuspankin henkilökun-
taan.  

Yhteenvetona tutkimuksessa käytetyn The Theory of Planned Behaviorin 
ja PLS Pathin toimivuudesta voidaan todeta, että näiden mallien ja mallintes-
taamisohjelmien avulla saatiin uutta tietoa sijoitusrahastoasiakkaiden käyttäy-
tymisestä, asenteista sekä uskomuksista. Mallia testaamalla saatiin suositeltavi-
en rajojen sisäpuolella pysyneitä reliabiliteettilukuja. Kokonaisuudessaan tut-
kimuksen mallin rakentaminen ja testaaminen toimivat hyvin valittujen mallien 
ja ohjelmien puitteissa.               

5.3.7 Havaintoja PLS Path -mallin tuloksista tutkimuksen eri alaryhmissä 

PLS Path -mallinrakentamisen tulosten esittämisessä on se hyvä ominaisuus, 
että tulosten graafinen esittäminen on helppoa. Tämän tutkimuksen kaikkien 
alaryhmien (ryhmät 1-4, ekspertit ja noviisit) tulokset on esitetty kuvan 33 mal-
lin mukaisesti tämän tutkimuksen liitteessä 6. Taulukossa 53 on esitetty poimin-
toja PLS Path -analyysin keskeisiä tuloksia koko aineistosta sekä alaryhmistä. 

PLS Path -mallinrakentamisen tulosten ja taulukossa 53 esitettyjen poimin-
tojen perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen alaryhmäkohtaisesta tarkas-
telusta löydetään sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Kaikille ryhmille oli yhtenäistä 
vahva uskomus rahojen säilyttämisestä Osuuspankkiryhmässä. Ryhmässä 1 
muista ryhmistä poikkeavana havaintona oli subjektiivisen normin korkein be-
ta-arvo regressioanalyysissa (0,403), kun muissa ryhmissä se oli asenteella. Vas-
taavasti ryhmässä 2 pienin beta-arvo oli subjektiivisella normilla (0,079). Nämä 
kaksi ryhmää poikkesivat toistaan vain jakelutievalinnan perusteella. Havaittu 
ero voidaan selittää sillä, että ryhmän 2 henkilöt eivät käyttäytymisessään anna 
paljoa arvoa muiden ihmisten odotuksille, kun vastaavasti ryhmän 1 henkilöt 
antavat paljon arvoa muiden odotuksille.  Ryhmässä 3 oli havaittavissa kaik-
kein korkein regression selitysaste (40,5 %), lisäksi hyvä tuotto sai pienimmän 
faktorilatauksen käyttäytymiseen liittyvissä uskomuksissa. Ryhmä 4:ssä havait-
tiin se, että kyvyn beta-kerroin oli todella pieni (0,017). Tämä ryhmä oli kuiten-
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kin kykypistemäärältään selkeästi kyvykkäin ryhmä. Tuloksen perusteella näyt-
tää siltä, että kyvykkäät henkilöt eivät arvosta kykyänsä tulevien aikomusten 
suhteen. Ryhmä 4:ssä hyvä tuotto oli käyttäytymiseen liittyvien uskomusten 
faktorilatauksista neljännellä sijalla. Hyvän tuoton suhteellisesti huonot faktori-
lataukset ryhmissä 3 ja 4 oli yllättävä tulos. Ryhmässä 4 yliopistollinen tieto 
(0,298) sai huonoimman faktorilatauksen normatiivisissa uskomuksissa, mikä 
kuvastaa ryhmän vähäistä uskoa yliopistolliseen tietoon.   

TAULUKKO 53  Poimintoja PLS Path -mallinrakentamisen tuloksista  

 Tarkaste-
lun kohde 

Kaikki R1 R2 R3 R4 Ekspertit Noviisit 

Regressio        
Suurin beta Asenne Subj. 

normi 
Asenne Asenne Asenne Asenne Asenne 

Pienin beta Subj. 
normi 

Kyky Subj.  
normi 

Kyky Kyky Kyky Kyky 

Selitysaste 27,5 35 25,7 40,5 10,5 20,1 28,8 
Käytt. uskomukset       

Suurin  
lataus 

Säilyvyys 
OP 

Säilyvyys 
OP 

Säilyvyys 
OP 

Säilyvyys 
OP 

Säilyvyys 
OP 

Säilyvyys 
OP 

Säilyvyys 
OP 

Pienin  
lataus 

Turval-
lisuus 

Hyvä 
tuotto 

Hyvä  
tuotto 

Hyvä 
tuotto 

Turval- 
lisuus 

Turval- 
lisuus 

Turval- 
lisuus 

Norm. uskomukset       
Suurin  
lataus 

Ystävät Ystävät Perh.jäs. Ystävät Ystävät Perh.jäs. Ystävät 

Pienin  
lataus 

Pankin 
henk. 

Pankin 
henk. 

Pankin 
henk. 

Pankin 
henk. 

Yliop.  
tieto 

Yliop. 
tieto 

Pankin 
henk. 



 
 
 

6 POHDINTA 

6.1 Tutkimuksen tulosten pohdintaa 

Tässä tutkimuksessa tutkimustehtävänä oli tuottaa uutta tietoa tavallisten suo-
malaisten sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellisesta kyvykkyydestä ja sen mit-
taamisesta. Tutkimuksessa haluttiin uutta tietoa nopeasti kasvaneiden sijoitus-
kohteiden omistajista, minkä vuoksi tutkimuksen kohteeksi valittiin sijoitusra-
haston osuudenomistajat. Vuonna 2005 arvioitiin 700 000−800 000 suomalaisella 
olevan sijoitusrahastosäästöjä. Nämä säästöt ovat markkinaehtoisia eli muutok-
set rahoitusmarkkinoilla vaikuttavat säästöjen määrään.  

Taloudellisen kyvykkyyden käsitteeseen ja siihen liittyvään tutkimukseen 
perehtymisen yhteydessä havaittiin, että yksiselitteistä taloudellisen kyvykkyy-
den määritelmää tai taloudellisen kyvykkyyden mittaustapaa ei ole löydetty. 
Taloudellinen kyvykkyys luokitellaan kuluttajan kyvykkyyden yhdeksi osa-
alueeksi. Sen tärkeyttä korostetaan yksilön ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin 
edistäjänä. Taloudellisella kyvykkyydellä on useita eri ulottuvuuksia ja se on 
vahvasti sidoksissa yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin. Kuluttajan taloudellinen 
kyvykkyys muuttuu ajassa, sillä taloudelliseen kyvykkyyteen liittyvät tuotteet 
ja palvelut kehittyvät nopeasti. Taloudellisen kyvykkyyden mittaamisessa on 
käytetty kolmea eri mittausmenetelmää: objektiivinen, subjektiivinen ja opera-
tionalisoitu mittaus. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole löytäneet ylivertaista 
mittausmenetelmää. Kaikilla mittausmenetelmillä on omat etunsa ja haittansa. 
Taloudellisen kyvykkyyden mittauksessa korostetaan entistä enemmän laajoja 
koko kansakuntaa koskevia tutkimustuloksia, joita voidaan käyttää kansalais-
ten taloudellisen kyvykkyyden kehittämisohjelmien luomiseen ja tulosten seu-
rantaan. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin testata kasvatustieteissä paljon käytettyä ob-
jektiivista kyvykkyyden mittaamismenetelmää, Raschin mallia, taloudellisen 
kyvykkyyden mittaamiseen. Mallin käyttäminen edellytti, että taloudellinen 
kyvykkyys määritellään niin, että se voidaan testata 35−40 monivalintatehtäväl-
lä. Tähän taloudellisen kyvykkyyden operationalisointiin käytettiin Puttosen ja 
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Kivisaaren sijoituskohteen valintamallista modifioitua sijoitusrahaston valinta-
mallia. Tutkimuksessa taloudellinen kyvykkyys operationalisoitiin sijoitusra-
hastoasiakkaan kyvyksi valita sijoitusrahasto. Iso-Britannian taloudellisen ky-
vykkyyden lähtötasomittaus osoitti, että taloudellisen kyvykkyyden vaikein 
osa-alue on sijoitustuotteiden valinta. Mikäli tämä tulos pätisi Suomessa, oltai-
siin silloin tutkimuksessa oltu liian vaativalla osaamisen alueella huomioon ot-
taen koko kansakunta. Tämän tutkimuksen perusjoukolle taso ei kuitenkaan 
ollut liian vaativa. Iso-Britannian tutkimuksessa perusjoukkona oli kansakun-
nan koko aikuisväestö, kun vastaavasti tässä tutkimuksessa suomalaiset sijoi-
tusrahastoasiakkaat. Vaativalla taloudellisen kyvykkyyden osa-alueella tehtä-
vässä kyvykkyysmittauksessa on erityisenä ongelmana alhaisen kyvykkyyden 
vastaajat, joiden kohdalla vaarana on, että kyvykkyys ei yllä valitun kyvyk-
kyysmittarin asteikolle. Tämän tutkimuksen osalta käytetty mittausmenetelmä 
ja huolellinen esitestaus vähensivät tätä vaaraa. Raschin mallin perusteiden 
mukaisesti kyvykkyys mitattiin tutkimuksessa 40 esitestatulla vaikeusasteel-
taan eritasoisen monivalintakysymyksen avulla. Tutkimuksessa käytetyt 40 
monivalintatehtävää voisivat muodostaa rungon kansainväliselle sijoitusrahas-
toasiakkaiden taloudellisen kyvykkyyden mittaukselle, mutta näiden tehtävien 
käyttäminen koko kansakunnan taloudellisen kyvykkyyden mittaamiseen joh-
taisi huonoon tulokseen. Mikäli Raschin mallia haluttaisiin käyttää muun kuin 
tutkimuksessa käytetyn kohderyhmän taloudellisen kyvykkyyden mittaami-
seen, pitäisi monivalintatehtävien rakennetta muotoilla kulloisellekin kohde-
ryhmälle sopivaksi. 

Leskinen ja Raijas (2005) totesivat taloudellisen kyvykkyyden käsiteana-
lyysissään, että taloudellisen kyvykkyyden määritelmiä on useita. Tämän tut-
kimuksen arvioinnissa taloudellisen kyvykkyyden teoriaan on käytetty Leski-
sen ja Raijaksen (2005) esittämää mallia kotitalouden talouden ja rahoituksen 
dynamiikasta (kuva 4). Mallissa kotitalouden toimien ytimessä on kotitalouden 
resurssien hallinta, jonka keskeisten toimien (suunnittelun, valinnan ja toteu-
tuksen) keskeisenä osatekijänä taloudellinen kyvykkyys on. Leskisen ja Raijak-
sen (2005) mallia tarkasteltaessa huomataan, että kotitalouden talouden ja ra-
hoituksen toimialue käsittää kotitalouden koko elämänpiirin. Kotitalouden 
toimet eri markkinoilla vaativat taloudellista kyvykkyyttä muiden taitojen ohel-
la. Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita tutkimuksen luonteen vuoksi raja-
tusta kotitalousryhmästä. Kotitalouden objektiivisen ja välimatka-asteikollisen 
kykypistemäärän mittaamisessa onnistuttiin tutkimuksessa hyvin. Tämä mitta-
us vaati kuluttajilta vastaukset 40 monivalintatehtävään. 

Mikäli tehtävänä olisi valtakunnallinen kaikkien kotitalouksien taloudelli-
sen kyvykkyyden mittaaminen, nousisi silloin keskeiseen rooliin taloudellisen 
kyvykkyyden määrittely niin, että se voitaisiin kattavasti monivalintatehtävillä 
mitata. Tämän mallin kehittäminen jää jatkotutkimusten tehtäväksi. Nyt toteu-
tettu tutkimus vahvistaa sen, että Raschin mallin avulla kyvykkyys voidaan 
mitata luotettavasti, kun mitattava ilmiö voidaan mallintaa niin, että siitä saa-
daan tarvittava määrä monivalintatehtäviä. Samalla toteutettu tutkimus vahvis-
ti sen, että kotitalouden taloudellinen kyvykkyys on hyvin laaja, monitahoinen 
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ja mutkikas ilmiö, jonka laaja mittaaminen on hyvin vaativaa.  Aikaisemmin 
toteutetut tutkimukset, joissa kotitalouksien taloudellinen kyvykkyys selvitet-
tiin muutamalla monivalintatehtävällä, tuntuvat käsitteen laajuus huomioon 
ottaen epätoivoisilta yrityksiltä. Taloudellisen kyvykkyyden käsitteen ympäril-
tä tarvitaan vielä runsaasti lisää tutkimusta. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkimustehtävä konkretisoitui jokaiselle 
vastaajalle mitatun kykypistemäärän selvittämiseen. Tutkimusongelmat liittyi-
vät kaikki tähän Raschin mallin mukaan mitattuun välimatka-asteikolliseen 
tunnuslukuun. Sijoitusrahastoasiakkaiden taustamuuttujista kyvykkyyden par-
haaksi selittäjäksi osoittautui koulutus. Tämä tulos saavutettiin myös Iso-
Britannian ja Australian kyvykkyysmittauksissa. Koulutuksen tason kasvaessa 
kehittyi myös kuluttajan taloudellinen kyvykkyys. Myös tutkittujen sijoitusra-
hastojen osuudenomistajien joukossa oli keskimääräistä enemmän korkeasti 
koulutettuja henkilöitä. Koulutuksen vaikutuksen arvioinnissa on mielenkiin-
toista havaita, että kaupallisessa koulutuksessa opetetaan tämän tutkimuksen 
osioihin liittyviä asioita. Tutkimuksessa ei selvitetty koulutuksen suuntautu-
mista, vaan ainoastaan sen taso. On oletettavaa, että vastaajien joukossa oli run-
saasti muidenkin alojen kuin kaupallisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Vai-
kuttaako korkea koulutus kuluttajien yleiseen arviointi- ja analysointikykyyn 
vai johtaako korkeampi koulutus sellaisiin tehtäviin, joissa joutuu tekemisiin 
taloudellisten asioiden kanssa? Nämä ovat kysymyksiä, joihin tutkimuksessa ei 
pystytty vastaamaan. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tehdä johto-
päätös, että taloudellisen kyvykkyyden koulutusta pitää suunnata ensisijaisesti 
vähän koulutetuille henkilöille. 

Sukupuolen merkitys taloudellisen kyvykkyyden selittäjänä oli selkeä tut-
kimuksessa. Miehet saivat korkeampia pistemääriä kuin naiset. Tutkimus löysi 
kuitenkin merkittävän poikkeaman tähän tulokseen. Sukupuolijaon mukaisessa 
tarkastelussa löytyi naisten huippuryhmä, joka saavutti korkeimman kykypis-
temäärän koko tutkimuksessa. Nämä naiset olivat internetiä käyttäviä osakera-
hastoasiakkaita (ryhmä 4). Tämä tulos kertoo, että pelkästään sukupuoli ei ole 
hyvä selittäjä kyvykkyydelle koko tutkimusaineistossa. Naisten taloudellisen 
kyvykkyyden tuleva kehitys voidaan ennustaa hyväksi, koska naisten suhteel-
linen osuus korkeammassa koulutuksessa on suurempi kuin miesten. Koska 
tutkimus osoitti, että koulutus on hyvä selittäjä taloudelliselle kyvykkyydelle, 
tulee naisten taloudellisen kyvykkyyden taso tulevaisuudessa nousemaan ja se 
voi jopa ohittaa miesten tason.  

Sijoittamiseen liittyvä kokemus selitti myös taloudellista kyvykkyyttä. 
Vastaava tulos löydettiin myös Iso-Britanniassa ja Australiassa. Kokemus ei 
ilmennyt tutkimuksessa sijoitusrahastosijoitusten suuruuden tai sijoituskertojen 
muodossa, vaan erityyppisten sijoitustuotteiden omistamisen määränä. Useissa 
tutkimuksissa on havaittu, että sijoittaminen tapahtuu tietyssä hierarkkisessa 
järjestyksessä, jossa edetään yksinkertaisimmista tuotteista monimutkaisempiin 
(Harrison 2002, 20). Kokemuksen lisääntyessä kasvava taloudellinen kyvykkyys 
on hyvin looginen tulos tutkimuksessa. Tämän tuloksen perusteella voitaisiin 
arvioida taloudellisen kyvykkyyden valmennuksen kohdentamista. Erityisesti 
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valmennuksen kohteeksi voitaisiin valita henkilöt, joilla on vähän kokemusta 
erilaisista sijoitustuotteista, mutta tulevaisuudessa heillä olisi odotettavissa si-
joituskohteiden valintaa.  

Useissa taloudellisen kyvykkyyden mittauksissa on havaittu, että erityi-
sesti nuorten ja ikääntyneiden taloudellinen kyvykkyys on huonompaa kuin 
muiden ikäryhmien. Tässä tutkimuksessa tehtiin sama havainto. Näille ryhmil-
le pitäisi kohdentaa ryhmien erityispiirteet huomioon ottavaa valmennusta.  

Tämän tutkimuksen taloudellisen kyvykkyyden mittaustulokset antoivat 
tuloksen siitä, että internet sijoitusrahaston jakelutienä houkuttelee kyvyk-
käämpiä kuluttajia kuin perinteinen pankkikonttori. Tämä tulos on uusi kulut-
tajien taloudellisen kyvykkyyden mittauksen ympäristössä. Aikaisemmin ei ole 
verrattu sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellista kyvykkyyttä eri jakeluteissä. 
Tutkimuksen kummassakin rahastossa sekä koko aineistossa internetiä käyttä-
vät asiakkaat olivat kyvykkäämpiä kuin pankkikonttoriasiakkaat. Kuinka tähän 
tulokseen pitäisi suhtautua kuluttajan ja palvelun tarjoajan kannalta? Kuluttajat 
ilmoittivat tärkeimmäksi syyksi internetin käyttöön joustavuuden. He ovat jou-
tuneet investoimaan tiekone- ja tietoliikennelaitteisiin sekä niiden käytön op-
pimiseen. He ovat saaneet investointiensa vastikkeeksi joustavuuden ajan ja 
paikan suhteen hoitaessaan pankkiasioita. Palvelun tarjoajan eli pankin on vas-
taavasti pitänyt luoda asiakkaille mahdollisuus asioida pankkiasiansa interne-
tin välityksellä. Nämä ovat olleet merkittäviä investointeja sisältäen myös in-
vestoinnit tietoliikenteen turvallisuuteen. Pankkien liiketoiminnan kannalta 
suuria päätöksiä ovat olleet pankkien päätökset erilaisten jakelukanavien sovit-
tamisesta oman liiketoiminnan johtamiseen. Pankkien on pitänyt päättää, mitkä 
ovat kahden merkittävän jakelukanavan, pankkikonttorien ja internetin, väliset 
suhteet. Ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä? Kuinka 
konttori- ja henkilöresurssit kohdennetaan? Kuinka erilaisten jakeluteiden käyt-
täminen hinnoitellaan? Näiden kysymysten vastauksien ja monien muiden pää-
tösten seurauksena pankit ovat voineet päätyä ratkaisuissaan erilaisiin liiketoi-
mintamalleihin. Tämä on nähtävissä Suomen pankkimarkkinoilla, joilla on vii-
me vuosina nähty uusien pankkien perustamista ja vanhojen pankkien siirty-
mistä uusien ulkomaalaisten omistajien haltuun. Uusien pankkien joukossa on 
konttoriverkostoon panostavia (Nooa) sekä internetiin panostavia (eQ-pankki). 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella pankkien olisi hyvä tietää asiak-
kaidensa taloudellisen kyvykkyyden taso liiketoiminta- ja palvelumalleja suun-
nitellessaan.  
 Pankkien jakelutiemuutokset ovat olleet huomattavia. Internetin suosion 
kasvu on ollut nopeaa, mutta internet on tuonut mukanaan myös ongelmia. 
Mikäli pankin internetpalvelu ei toimi, joutuu asiakas vaikeaan tilanteeseen 
pankkiasioinnissaan. Suomalaisten vahva pankkiuskollisuus on joutunut koe-
tuksella tällaisessa tilanteessa. Ongelmatilanteesta yksi esimerkki on Sampo-
pankin internetpankin ongelmat keväällä 2008, minkä seurauksena 40000 suo-
malaista vaihtoi pankkia. (Helsingin Sanomat 2009). Toinen internetpankin on-
gelma on joustavuus ja vapaus. Sama ongelma on kaikessa vapaassa ja nopeas-
sa tiedonvälityksessä, mikäli sitä käytetään väärin. Pyramidihuijaukset (esim. 
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WinCapita) ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta toiminnasta sijoittamiseen liitty-
vässä internetin käytössä. Talouselämän (2008, 30) mukaan suomalaiset ovat 
olleet väkimäärään suhteutettuna yliedustettuina tietyissä pyramidihuijausket-
juissa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella todellinen riskiryhmä on alhai-
sen taloudellisen kyvykkyyden henkilöt, joista valtaosa oli pankkikontto-
riasiakkaita. Toivottavasti nämä henkilöt eivät käytä internetiä aktiivisesti 
muuhun sijoitustoimintaan, koska silloin he ovat alttiita erilaisille väärinkäy-
töksille. Vapaan tiedonsiirron mukana tulleita ongelmia ei ratkaista pelkästään 
teknisesti tai valvonnalla. Parhaat tulokset kuluttajien turvaamisessa saadaan 
kehittämällä kuluttajien taloudellista tietämystä. 
 Kuluttajien yli-itseluottamus on merkittävä ilmiö, jota on tutkittu runsaas-
ti. Sillä on monia haitallisia vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa ei löytynyt mer-
kittävää yli-itseluottamusta. Todennäköinen syy tulokseen on poikkeuksellisen 
tarkka ja pitkä kyselytutkimus, joka vaikutti vastaajien itsearvioon omista ky-
vyistään. Tämän tutkimuksen kyselyn uusiminen siten, että vastaajilta kysyttäi-
siin ensin oma arvio taloudellisesta kyvykkyydestä ja sen jälkeen erillisenä osa-
na suoritettaisiin 40 osion kykymittaus, antaisi mielenkiintoisen vertailutulok-
sen nyt saatuun tutkimustulokseen. Oheisen menettelyn kaltainen kyselytutki-
muksen toteuttaminen ei ollut mahdollista tämän tutkimuksen yhteydessä. 
Vaikka tämä tutkimus ei paljastanut sijoitusrahastoasiakkaiden keskuudessa 
merkittävää yli-itseluottamusta, on kuitenkin oletettavissa, että jossain määrin 
sitä suomalaisten säästäjien ja sijoittajien joukossa esiintyy. Tämän päättelyn 
taustalla ovat lukuisat kansainväliset tutkimukset kuluttajien yli-
itseluottamuksesta. Mikäli yli-itseluottamusta esiintyy suomalaisten sijoitusra-
hastoasiakkaiden keskuudessa, on paras keino sen poistamiseksi kuluttajien 
taloudellisen kyvykkyyden lisääminen. 

Tutkimuksen mukaan sijoitusrahastoasiakkaiden tärkein sijoitustiedon 
lähde on erilainen taloudelliselta kyvykkyydeltään hyvillä (ekspertit) ja huo-
noilla (noviisit) sijoitusrahastoasiakkailla. Ekspertit toimivat omatoimisesti ja 
hakevat tietoa lehdistä ja internetistä. Noviisit luottavat pankin henkilökuntaan. 
Tämä vahva luottamus saattaa johtaa tilanteisiin, joissa asiakas on pankin hen-
kilökunnan johdateltavissa. Mielenkiintoista tärkeimmän tiedon lähteen koh-
dalla tutkimuksessa oli, että eksperteillä toiseksi tärkein tiedon lähde oli pankin 
henkilökunta. Tämä tulos kertoo, että pankin internet-asiakkaat eivät ole aino-
astaan yhden jakelutien varassa, vaan he käyttävät myös pankkikonttoreiden 
palveluja. Tämä tulos olisi otettava huomioon, kun pankit kehittävät jakelutei-
tään ja niiden välisiä toimintamalleja.  

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään taloudellisen kyvykkyyden vaiku-
tusta kuluttajien tulevissa sijoitusrahaston lisäsijoituspäätöksissä. Malliksi valit-
tiin The Theory of Planned Behavior, jota on aikaisemmin käytetty runsaasti 
kuluttajien käyttäytymisen selittämisessä. Mallin testaamiseen käytettiin PLS 
Path -mallinrakentamisohjelmaa, joka toimi tutkimuksessa hyvin. Sijoitusrahas-
toasiakkaiden taloudellinen kyvykkyys oli toiseksi paras lisäsijoitusaikomuksen 
selittäjä. Se oli huonompi selittäjä kuin asenne sijoitusrahastosijoittamista koh-
taan, mutta parempi kuin subjektiivinen normi. Tulos kertoo, että taloudellisel-
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la kyvykkyydellä on merkittävä rooli kuluttajien päätöksenteossa. Tutkimuksen 
tässä osassa alkuperäisenä tarkoituksena oli erityisesti selittää mitatun kyvyn 
vaikutusta aikomukseen. Käytetty PLS Path -mallinrakentamisohjelma antoi 
aikomusta selittävän regressioanalyysin lisäksi faktorilataukset rahastosijoitta-
misen asenteeseen ja subjektiiviseen normiin liittyvistä uskomuksista. Tästä 
faktorianalyysistä löytyi hyvin mielenkiintoinen tutkimustulos. Aikaisemmat 
tutkimukset ovat selittäneet, että hyvällä tuotolla ja turvallisella sijoituksella on 
merkittävä vaikutus sijoituskohteen valintaan.  

Tämän tutkimuksen faktorianalyysissä suurimman faktorilatauksen sai 
varojen säilyminen OP-pankkiryhmittymässä, mikä kertoo vastaajien vahvasta 
sitoutumisesta OP-ryhmittymään. Tulos oli sama kaikissa tutkimuksen neljässä 
alaryhmässä sekä eksperteillä että noviiseilla. Osuuspankit ovat olleet Suomen 
sijoitusalan paras brandi kuluttajien mielestä usean vuoden ajan. Tämä tulos 
käy ilmi Taloustutkimuksen tekemän vuosittaisen branditutkimuksen tuloksis-
ta (Markkinointi & Mainonta 2008, 37). The Theory of Planned Behaviorin tes-
taaminen PLS Path -mallin avulla antaa mielenkiintoisia lisätutkimusaiheita 
kuluttajien asenteisiin ja subjektiiviseen normiin liittyvistä uskomuksista. Tä-
hän tutkimukseen vastanneet sijoitusrahastoasiakkaat olivat olleet keskimäärin 
pitkän aikaa Osuuspankin asiakkaana ja tämän lisäksi heillä on PLS Path -
mallin tulosten perusteella vahva asenteeseen liittyvä uskomus OP-
ryhmittymässä pysymisen hyödyllisyydestä. Markkinoinnissa asiakasuskolli-
suus voidaan mitata kovilla mittareilla, kuten asiakassuhteen kestolla, sekä 
pehmeillä asenteeseen liittyvillä mittareilla. Tämän tutkimuksen tapauksessa 
voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olleet sijoitusrahaston asiakkaat 
ovat palvelun tarjoajan kannalta ihanneasiakkaita, sillä heillä on pitkä asiakas-
suhde ja asenteellinen sitoutuminen OP-ryhmittymään. He eivät välitä, jos esi-
merkiksi rahaston tuotto ei ole aivan markkinoiden huippuluokkaa. He eivät 
myöskään ole erityisen alttiita siirtymään kilpailevien pankkien asiakkaiksi. 
Vaikka asiakkaat ovat erittäin sitoutuneita OP-ryhmittymään, eivät he ole sitou-
tuneita pankin henkilökuntaan. Tulos käy ilmi subjektiivisen normiin liittyvästä 
faktorianalyysistä, jossa pankin henkilökunnan saama faktorilataus on suhteel-
lisen matala. Tämä tulos antaa myös mielenkiintoisia lisätutkimusaiheita. 

Tässä tutkimuksessa nousi esiin kaksi mielenkiintoista kysymystä sijoitus-
rahastoasiakkaiden taustamuuttujista: yli 65-vuotiaiden henkilöiden vähäiset 
rahastosäästöt ja paljon koulutettujen henkilöiden yliedustus rahaston osuu-
denomistajien joukossa. Säylän (2007) tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiailla on 
eri ikäryhmistä toiseksi suurimmat sijoitusrahastosäästöt (24 280 eu-
roa/kotitalous). Tässä tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta yli 65–vuotiailta 
sijoitusrahastotallettajilta. Mahdollinen selitys tähän on, että yli 65-vuotiaat ei-
vät vastaa tutkimuksiin tai että heillä ei ole rahastosijoituksia. Mikäli heidän 
vähäisen rahastojen omistamisensa syynä on verosuunnittelu, joka on toteutet-
tu rahastosijoittamisena vakuutussäästämistuotteiden avulla, ollaan sijoitus-
tuotteiden markkinoilla ongelmallisessa tilanteessa. Tutkimukseen vastanneet 
henkilöt olivat huomattavasti korkeammin koulutettuja kuin väestö keskimää-
rin. 32 % vastaajista oli suorittanut yliopisto- tai korkeakoulututkinnon. Vastaa-
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vasti alhaisimman koulutustason edustajia vastaajien joukossa oli vähemmän 
kuin väestössä keskimäärin. Säylän (2007) tutkimuksessa mitattiin koulutuksen 
sijaan kotitalouden sosioekonomista asemaa. Tarkastelussa keskiarvoa suurem-
pia sijoitusrahastosäästöjä oli yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden kotitalo-
uksissa. Ylempien toimihenkilöiden voidaan olettaa olevan pääsääntöisesti yli-
opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tältä osin tutkimus tukee Säy-
län (2007) tutkimuksen tuloksia. Koulutuksen ja sijoitusrahastosäästämisen vä-
lisen yhteyden pohdinnassa nousevat esiin kysymykset, mahdollistaako koulu-
tuksen tuoma korkeampi tulotaso sijoitusrahastosäästämisen tai vaatiiko sijoi-
tusrahastosäästäminen säästäjältä korkeamman koulutuksen tuottamia henki-
lökohtaisia ominaisuuksia. Ensimmäiseen kysymykseen voidaan vastata myön-
tävästi käyttäen Säylän (2007) tutkimusta. Se kertoo, että tulojen kasvaessa koti-
talouksien ja kotitalouksien jäsenten sijoitusrahastosäästöt kasvavat. Toiseen 
kysymykseen ei saada yksiselitteistä vastausta, mutta tämän tutkimuksen en-
simmäiseen tutkimusongelmaan vastaamisen yhteydessä saadaan vastaus sii-
hen, että sijoitusrahastoasiakkaan koulutus vaikuttaa positiivisesti mitattuun 
kykypistemäärään. 

OECD:n raportin (2005) mukaan kiinnostus kansalaisten taloudellisen ky-
vykkyyden mittaamiseen on suurta, mutta toteutetut mittaukset ovat olleet hy-
vin erilaisia. Mittaukset nähdään tärkeiksi, jotta taloudellisen kyvykkyyden 
koulutusohjelmia voitaisiin mitoittaa ja kohdentaa oikein. Tässä tutkimuksessa 
esitellyt taloudellisen kyvykkyyden mittaukset olivat hyvin erilaisia. Iso-
Britannia on pisimmällä kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden mittauksessa 
ja kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden koulutus- ja kehittämisohjelmissa. 
Iso-Britannian perusteellinen lähtötasomittausprosessi kertoo, että taloudellinen 
kyvykkyys on vahvasti kiinni siinä kulttuuri- ja yhteiskuntataustassa, jossa mit-
taus suoritetaan. Iso-Britannia on varsin monikulttuurinen maa, mikä näkyi 
selkeästi taloudellisen kyvykkyyden mittauksessa ja sen suunnittelussa. Mitta-
uksessa piti mm. huomioida se, että tietyissä kulttuureissa perheen miehet päät-
tävät raha-asiat täysin itsenäisesti. Huolimatta näistä kulttuuri- ja yhteiskunta-
eroista on täysin mahdollisena, että taloudellinen kyvykkyys voitaisiin mitata 
eri maissa yhtenäisellä mittarilla. Tässä tutkimuksessa käytetty Raschin malli 
antaa hyvän lähtökohdan kansainvälisen taloudellisen kyvykkyyden mittauk-
selle ainakin rajatuissa kohderyhmissä. Raschin mallia käytetään kansainvälis-
ten PISA-tutkimusten tutkimusmenetelmänä. Näitä tutkimuksia on tehty jo pit-
kään ja niiden tulosten kansainvälinen vertailu on tavanomaista.  Kansainväli-
nen taloudellisen kyvykkyyden mittaus vaatii maakohtaisten osioiden käyttä-
mistä kunkin maan erilaisuuksien kohdalla, mutta kyvykkyyden keskeisten 
osien suhteen voidaan käyttää samoja osioita. Raschin mallin avulla saadaan 
objektiivista ja välimatka-asteikollista tutkimustulosta, jota voidaan käyttää ta-
loudellisen kyvykkyyden koulutus- ja valmennusohjelmien rakentamiseen. Ra-
schin mallin tuottama kykypistemäärän välimatka-asteikollisuus on uusi omi-
naisuus verrattaessa aikaisempia objektiivisia taloudellisen kyvykkyyden mit-
taustuloksia. Välimatka-asteikollisuus parantaa saatujen tutkimustulosten ver-
tailua ja hyväksikäyttöä. 
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Tutkimuksessa mitattiin suhteellisen vaativan sijoitustuotteen omistajien 
kyvykkyyttä. Raschin mallista voitaisiin rakentaa omat kysymyspatteristot 
myös yksinkertaisempien sijoitustuotteiden asiakkaille. Yksinkertaisin versio 
tarvittaisiin pankkitiliasiakkaan taloudellisen kyvykkyyden mittaaminen. Ra-
schin mallin avulla voidaan mitata erilaisten kuluttajaryhmien taloudellista ky-
vykkyyttä. Ongelmana lähtötilanteessa on taloudellisen kyvykkyyden ääriarvo-
jen rajojen puuttuminen, koska aikaisempaa tutkimustietoa ei ole käytettävissä. 
Voitaneen olettaa, että kansalaisten taloudellisen kyvykkyyden mittarin ääriar-
vot ovat etäällä toisistaan ja kyvykkyyden jakauma on tuntematon. Näiden ar-
vojen mittaaminen on taloudellisen kyvykkyyden kehittämisen lähtökohtia ja 
kulmakiviä. Säännöllisellä mittauksella voidaan seurata kansalaisten taloudelli-
sen kyvykkyyden kehitystä. Tämän lähtötasomittauksen toteuttamisen rajatus-
sa kohderyhmässä on tämän tutkimuksen suurin tutkimusmenetelmäkontri-
buutio.  Kasvatustieteissä pidetään kyvykkyyden mittaamisen tutkimusten saa-
vutuksena kulloinkin mitattavan kyvykkyyden kysymyspankkia, jonka avulla 
tutkimuksia voidaan uusia. Tässä tutkimuksessa kehitettiin ja testattiin talou-
dellisen kyvykkyyden kysymyspankki, joka sisältää 40 monivalintatehtävää. 

6.2 Jatkotutkimuksen aiheita 

Iso-Britannian laaja taloudellisen kyvykkyyden lähtötasomittaus ja tutkimuksen 
tulosten perusteella laadittu taloudellisen kyvykkyyden kehitysohjelma voi olla 
esimerkkinä kansakunnan esimerkillisestä toiminnasta kansalaisten hyvinvoin-
nin edistämiseksi. Suomessa pitäisi toteuttaa laaja kansalaisten taloudellisen 
kyvykkyyden lähtötason mittaus. Tämä tutkimus mittasi sijoitusrahastoasiak-
kaiden taloudellisen kyvykkyyden. Kun puhutaan koko kansakunnan mittauk-
sesta, pitää silloin taloudellinen kyvykkyys operationalisoida tutkimuksessa eri 
tavalla kuin tässä tutkimuksessa. Taloudellisen kyvykkyyden käsitteen tarkem-
pi ja laajempi jatkotutkimus on hyvin keskeistä taloudellisen kyvykkyyden tut-
kimuksessa. Raschin malli on toimiva menetelmä välimatka-asteikollisen kyky-
tuloksen saamiseksi koko kansakunnan kykymittauksessa, mutta se vaatii ta-
loudellisen kyvykkyyden määrittelyn niin, että mitattavasta ilmiöstä voidaan 
rakentaa monivalintatehtäviä. Yhtä merkittävää kuin kattava valtakunnallinen 
kyvykkyyden mittaus on mittauksen tulosten perusteella rakennettava talou-
dellisen kyvykkyyden valmennusohjelma. Kyvykkyyden mittauksia pitäisi tois-
taa tietyin väliajoin, jotta valmennusohjelmien vaikutuksia voitaisiin arvioida. 

Tämä tutkimus toteutettiin taloustieteen opinnäytetyönä. Taloustieteen 
yksi keskeinen tapahtuma on tuotteen osto-/myyntitapahtuma. Tapahtumassa 
on kaksi osapuolta, tuotteen tai palvelun ostaja ja myyjä. Tämä tutkimus keskit-
tyi palvelun ostajan kyvykkyyden selvittämiseen. Mielenkiintoinen tutkimus 
olisi mitata sijoitusrahastojen myyjien taloudellinen kyvykkyys. Tällöin voitai-
siin saada selville sijoitusrahaston kauppatapahtuman tiedollinen tasapaino 
keskimäärin. Merkittävää on todeta, että Euroopan Unionin uusi sijoituspalve-
ludirektiivi MiFID edellyttää ostajan kokemuksen ja osaamisen arviointia, mut-
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ta ei vaadi myyjältä suoritettua sijoittamisalan ammattitutkintoa tai vastaavaa 
osaamista henkilökohtaisesti.   

Tässä tutkimuksessa sijoitusrahastoasiakkaiden asenteisiin liittyvät usko-
mukset olivat behavioral finance -tutkimussuunnan tulosten mukaisia. Asiak-
kaiden vahvan OP-ryhmäuskollisuuden syitä pitäisi tutkia. Tähän tutkimuk-
seen soveltuisivat parhaiten laadullisen tutkimuksen menetelmät. Lisäksi olisi 
mielenkiintoista tutkia muiden pankkiryhmittymien asiakkaita. Suomen pank-
kimarkkinat ovat hyvin keskittyneet ja asiakassuhteet ovat pitkiä. Löytyykö 
pankkiryhmittymien välillä eroja vai ovatko tämän tutkimuksen tulokset laa-
jemminkin yleistettävissä? 

Kuluttajien sijoitustiedon lähteiden tarkempi tutkiminen hyödyntää tule-
vien taloudellisen kyvykkyyden valmennusohjelmien suunnittelua. On varsin 
selvää, että tästä tutkimuksesta puuttuneet alle 18-vuotiaat nuoret, ovat keskei-
nen kohderyhmä tulevaisuudessa taloudellisen kyvykkyyden valmennuksessa. 
Kiinnostavaa olisi selvittää, mitkä ovat menetelmät, jotka antavat parhaan tu-
loksen heidän valmennuksessaan. Lisäksi muiden kyvykkyydeltään huonojen 
ryhmien kohdennettu valmennustapatieto vaatii lisätutkimusta. 

Tutkimuksessa mitattiin sijoitusrahastoasiakkaiden taloudellista kyvyk-
kyyttä. Saatua tutkimustulosta, välimatka-asteikollista kykypistemäärää voi-
daan hyödyntää eri tarkastelukulmista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyn-
tää mm. kuluttajanäkökulmasta, palveluiden tarjoajan näkökulmasta sekä alaa 
valvovan viranomaisen näkökulmasta. Kukin tarkastelu antaa runsaasti jatko-
tutkimusaiheita. 

6.3 Lopuksi 

Taloudellinen kyvykkyys osoittautui hyvin monimuotoiseksi ja monitahoiseksi 
asiaksi. Yhdysvaltojen keskuspankin entisen pääjohtajan Alan Greenspanin pu-
heen sitaatit sivulla 13 kertovat siitä, kuinka taloudellinen kyvykkyys on vah-
vasti yhteiskunnallinen asia ja sillä on varsin monta tarkastelunäkökulmaa. Tätä 
pohdintaa kirjoittaessani syksyllä 2008 ajankohtaisena näkökulmana on kulutta-
jan suojaaminen rikolliselta toiminnalta. Teema on noussut Suomessa esille 
WinCapita -nimisen pyramidihuijauksen myötä. Keskusrikospoliisin (Poliisi, 
2008) tietojen mukaan 10 000 suomalaista on joutunut laittoman pyramidipelin 
kohteeksi. Heidän tekemien sijoitusten määrä on noin 100 miljoonaa euroa. 
WinCapita on väittänyt käyvänsä monimutkaista valuuttakauppaa, jonka vuo-
situotoksi luvattiin 100 prosenttia. Taloudellisesti kyvykäs kuluttaja ymmärtää, 
että lupaus jatkuvasta 100 prosentin vuosituotosta ei ole realistinen ja että siihen 
pitää sisältyä valtava riski. Kun tällaiseen sijoitustuotteiden markkinointiin lii-
tetään suunnitelmallinen rikollinen toiminta, ollaan silloin hyvin vaarallisella 
alueella koko yhteiskunnan kannalta. Erityisesti tavallisia, taloudelliselta ky-
vykkyydeltään huonoja ja keskinkertaisia kansalaisia pitää suojata. Tämän li-
säksi kuluttajilla pitää olla luottamus toimiviin ja rehellisiin rahoitusmarkkinoi-
hin, joilla on jatkuva ja tarkka valvonta. Suomessa tätä valvontatehtävää toteut-
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taa Rahoitustarkastus, jonka internetsivuilta löytyy varoituslista epäilyttävistä 
sijoituspalveluiden tarjoajista. Valitettavasti lista on pitkä. Yleisenä varoituksen 
kohteena on epäilyttävien tahojen kanssa asiointi internetin välityksellä. Inter-
net on antanut kuluttajalle useita hyötyjä, mutta se on valitettavasti tehokas vä-
line myös rikollisten toiminnassa. Pitkällä tähtäimellä kansalaisten taloudellisen 
kyvykkyyden parantaminen on paras keino talousrikollisuutta vastaan. 

Tämän tutkimuksen keskeisen asian, kuluttajan kyvykkyyden kannalta, 
mielenkiintoinen näkökulma on kuluttajan taloudellinen kyvykkyys ja sijoitus-
tuotteiden kaupankäyntiprosessi. Suhteellisen tuore uutinen vakuutusmuotoi-
sen rahastosijoittamisen osalta on Helsingin käräjäoikeuden toukokuussa 2008 
antama tuomio, jossa pankki tuomittiin maksamaan asiakkaalle miljoonan eu-
ron tappiot vakuutusmuotoisessa rahastosijoittamisessa (Helsingin Sanomat 
2008). Merkittävää tuomiossa oli se, että pankki ei ollut antanut asiakkaalle riit-
täviä tietoja, vaikka asiakas oli saanut kyseisen säästöhenkivakuutuksen esit-
teen, ehdot sekä hinnaston ja pankinjohtaja oli tavannut asiakkaan henkilökoh-
taisesti. Asiakas ei ollut lukenut kyseistä materiaalia eikä myöskään ollut ym-
märtänyt, että rahastosijoitukset osakerahastoihin Japaniin ja it-yhtiöihin sisäl-
sivät suurempaa riskiä kuin aikaisempi sijoitus määräaikaisiin pankkitalletuk-
siin. Asiakas ilmoitti, hän luotti pankin henkilökunnan ammattitaitoon. Kaikki 
nämä seikat ovat hyvin mielenkiintoisia tämän tutkimuksen kontekstissa. Sijoi-
tustuotteiden jakelutiet ja tuotteisiin liittyvät palvelut ovat hyvin erilaisia henki-
lökohtaisessa palvelussa pankkikonttorissa ja internetin välityksellä tapahtu-
vassa palvelussa. Mikäli asiakaan sijoitustoiminnan osaamisen tasoa ja koke-
musta ei saada selvitettyä henkilökohtaisessa kontaktissa, voidaanko se selvit-
tää internetin avulla? Asiakas ei lukenut hänelle annettua materiaalia ja oikeu-
den mielestä sijoitusvakuutuksen markkinointimateriaali antoi liian positiivisen 
kuvan tuotteesta. Lisäksi asiakas oli erittäin sitoutunut pankkiin ja pankin yh-
dyshenkilöön. Kuitenkin kaiken taustalla oli asiakkaan huono taloudellinen 
kyvykkyys. Tässä tapauksessa pankin tarjoama palvelu ei ottanut huomioon 
asiakkaan taloudellisen kyvykkyyden tasoa. Mikä olisi ollut tapauksen loppu-
tulos, jos asiakas olisi tehnyt vakuutusratkaisun internetissä, jossa hän olisi lait-
tanut rastin ruutuun, että on ymmärtänyt tekemänsä vakuutusratkaisun ehdot 
ja yksityiskohdat? Sekä palvelun tarjoajalle että kuluttajalle on olennaista toimia 
kuluttajan osaamistasolla. 

Tämän tutkimuksen taloudellisen kyvykkyyden operationalisoinnissa tie-
dolla ja informaatiolla oli hyvin keskeinen rooli. Yleisesti hyväksytty näkemys 
sijoitusmarkkinoilla on se, että informaatio ja tieto ovat koko sijoitusmarkkinan 
keskeisimmät tekijät. Informaation ja tiedon rooli on siten markkinoilla suuri. 
Koska kansalaisten taloudellinen kyvykkyys on merkittävä yhteiskunnallinen 
asia, voidaan siten tarkastella informaation ja tiedon sekä yhteiskunnan kehi-
tyksen välistä suhdetta. Niiniluodon (1992, 99) näkemyksen mukaista tiedon ja 
yhteiskunnan kehityksen välistä suhdetta tarkastellaan taulukossa 54. Taulukon 
tarkastelu tämän tutkimuksen kontekstissa kertoo, että nykyisessä kulutusyh-
teiskunnassa useat tietoon liittyvät seikat ovat erilaisia kuin aikaisemmissa yh-
teiskunnan kehitysvaiheissa. Mikäli kuluttajien taloudellinen kyvykkyys halu-
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taan ottaa vakavaksi, yhteiskunnalliseksi kehittämiskohteeksi, pitäisi silloin 
kiinnittää huomiota Niiniluodon esittämiin tietoon liittyviin näkemyksiin. Jos 
tavoitteeksi otetaan merkittävä taloudellisen kyvykkyyden parantaminen kulu-
tusyhteiskunnassa, havaitsemme, että kehittämistyössä on oltava mukana laajat 
verkostot eri puolilta yhteiskuntaa. Kunkin merkittävän tahon tulee ymmärtää 
oma vastuullinen roolinsa tässä tärkeässä yhteiskunnallisessa hankkeessa. Ku-
lutusyhteiskunnassa tapahtuvasta kehittämistyössä tärkeimpänä tiedon kana-
vana on joukkotiedotus, tärkeimpänä tiedon tuottajan markkinoijat, tärkeimpä-
nä tiedon tyyppinä mainonta ja arvona elämyksellisyys. Laajan taloudellisen 
kyvykkyyden kehittämisohjelman rakentaminen ja toteuttaminen näistä lähtö-
kohdista on vaativa hanke. Se on kuitenkin toteutettavissa laajana yhteiskun-
nallisena hankkeena. Koulun rooli lasten ja nuorten taloudellisen kyvykkyyden 
parantamisessa on keskeinen. Tulevat sukupolvet ovat taloudellisesti aikaisem-
pia sukupolvia vauraampia ja hyvän taloudellisen kyvykkyyden tuomat edut 
ovat koko yhteiskunnalle kiistattomat. Yksilön parantunut taloudellinen ky-
vykkyys edistää hänen itsensä sekä perheen, lähiyhteisön, paikkakunnan ja ko-
ko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Sen hyväksi kannattaa ponnistella.   
 

TAULUKKO 54  Tiedon ja erilaisten yhteiskuntien välinen tarkastelu (Niiniluoto 1992, 99) 
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sisäistäminen, 
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VASTAA TUTKIMUKSEEN JA VOITA 500 EUROA      
SIJOITUSRAHASTOOSI TAI MARIMEKKO -TUOTTEITA 

 
 
Arvoisa vastaanottaja! 
 
Suomessa on noin 500.000 kuluttajalla sijoituksia ja säästöjä sijoitusrahastoissa. Tämä tarkoittaa, 
että jo noin 10 prosentilla suomalaisista on rahastosijoitus ja rahastosijoittajien määrä kasvaa koko 
ajan voimakkaasti. Olen tekemässä rahastosijoittamisesta kauppatieteiden tohtorin tutkintoon 
liittyvää väitöskirjaani Jyväskylän yliopiston Taloustieteiden tiedekunnassa ja OP-Rahastoyhtiö on 
tutkimushankkeeni tukija 
 
Tutkimukseni aiheena on suomalaisen sijoitusrahastoasiakkaan sijoittamiseen liittyvän osaamisen 
selvittäminen. Lisäksi tutkin osaamisen vaikutusta rahastosijoittajan käyttäytymiseen. Tutkimus 
toteutetaan yhteistyössä OP-Rahastoyhtiön kanssa ja kysely toteutetaan OP-Delta ja OP-Euro 
sijoitusrahastojen osuudenomistajien keskuudessa. Vastaajat on valittu satunnaisotannalla OP-
Rahastoyhtiö Oy:n ylläpitämästä asiakasrekisteristä ja asiakastiedot jäävät ainoastaan OP-
Rahastoyhtiö Oy:n tietoon.  
 
Vastauskuoret palautuvat OP-Rahastoyhtiöön ja eivätkä vastaajien henkilötiedot ilmene 
tutkimuksen vastauslomakkeessa. Tämä kysely on tutkimukseni ainoa tiedonkeräystapa, joten 
jokainen vastaus on erittäin tärkeä tutkimukseni onnistumisen kannalta. Vastaaminen on 
kuitenkin vapaaehtoista. OP-Rahastoyhtiö tulee saamaan tutkimustulokset käyttöönsä ja 
hyödyntää niitä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa.   
 
Toimi seuraavasti: 
 
1) Täytä kyselylomake ja palauta se palautuskuoressa OP-Rahastoyhtiöön maanantaihin 
21.3.2005 mennessä.  Vastaa kysymyksiin ripeästi ja sen mukaan, mikä sinusta tuntuu oikealta 
vaihtoehdolta.   
  
2) Jos haluat osallistua arvontaan, täytä erillinen arvontalipuke ja palauta se kyselylomakkeen 
mukana palautuskuoressa OP-Rahastoyhtiöön. Palkkioksi vaivannäöstä arvotaan 
arvontalipukkeen palauttaneiden kesken yksi 500 euron lisäys rahastopääomaan sekä 5 kpl 
Marimekko Mariskooleja ja 5 kpl Marimekko tyynynpäällisiä. Arvonta tapahtuu 23.3.2005 ja 
voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.  
 
OP-Rahastoyhtiön puolesta tutkimuksen yhteyshenkilönä on sijoituspäällikkö Tarja Konttinen. 
Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin mahdollisiin kysymyksiin.  
 
Kiitoksia ajastasi ja arvokkaasta tuesta tutkimustyöni onnistumiseksi! 
 
 
 
 

Antti Pellinen   Tarja Konttinen 
Jyväskylän yliopisto  OP-Rahastoyhtiö Oy        
puhelin: 050 - 522 0358 
sähköposti: pellinen@pp.phnet.fi 
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SÄÄSTÄMISEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ     
 
Vastaa oheisiin monivalintakysymyksiin merkitsemällä rasti mielestäsi oikean vaihtoehdon 
kohdalle. Jokaisessa kysymyksessä on vain yksi oikea vaihtoehto. 
 
1. Rahoitusmarkkinoiden tehtävänä on 

� Välittää rahoitusta rahoitusylijäämäiseltä sektorilta rahoitusta tarvitseville 
� Ylläpitää Suomen Pankkia 
� Ylläpitää Helsingin Pörssiä 
� Myydä suomalaisia osakkeita ulkomaalaisille   
 

2. Euribor-korko on 
 �  Euroalueen päivittäin julkaistava markkinakorko 
 �  Euroopan Keskuspankin määräämä korkotaso 

� Euroalueen kiinteä korko 
� Suomen Pankin määräämä korkotaso   

  
3. 3 kuukauden Euribor-korko oli 21.02.2005 

� 0,53 % 
� 2,13 % 
� 4,53 % 
� 6,33 % 

 
4. Suomen talletussuojajärjestelmä korvaa pankkitallettajan riidattomat ja erääntyneet saamiset 
pankilta tallettajalle pankin maksukyvyttömyystilanteessa 

� 5.000 euroon saakka / pankkiryhmittymä 
� 15.000 euroon saakka / pankkiryhmittymä 
� 25.000 euroon saakka / pankkiryhmittymä 
� kokonaan ilman ylärajaa     
 

5. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä rahoitusmarkkinoilla. Mitä suurempi riski sijoituskohteella 
on, sitä suurempaa tuottoa sijoittaja vaatii. Seuraavista sijoituskohteista suurin riski on 

� Pankkitalletus 
� Nokian osake 
� Osakerahasto 
� Lyhyen koron rahasto  
 

6. Sijoitusrahastojen valvonta kuuluu Suomessa 
� Pörssisäätiölle 
� Suomen Pankkiyhdistykselle 
� Rahoitustarkastukselle 
� Euroopan Keskuspankille 
 

7. Sijoitusrahaston varat omistaa 
 �  Pankki 

� Sijoitusrahastoyhtiö 
� Sijoitusrahaston osuudenomistajat 
� Sijoitusrahaston säilytysyhteisö 



 
8. Sijoitusrahaston vertailuindeksillä tarkoitetaan  
 �  Sijoitusrahastojen vuotuista paremmuusjärjestystä Helsingin Pörssissä 

� Samantyyppisten sijoitusrahastojen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 
� Sijoitusrahaston tuoton vertailua Suomen Pankin ohjauskorkoon 
� Indeksiä, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan 
 

9. Kun arvopapereita yhdistetään arvopaperisalkuksi, niin salkun tuotto on 
 �  Painotettu keskiarvo salkun arvopapereiden tuotosta 

� Salkun arvopapereiden osinkotuotto 
� Salkun parhaiten tuottaneen arvopaperin tuotto 
� Voittoa tuottaneiden arvopapereiden osinkojen ja korkojen summa 
 

10. Joukkolainan maturiteetti on 
 �  Joukkolainan liikkeellelaskijasta käytetty nimitys 

�  Joukkolainaan liittyvästä takaisinmaksun epävarmuudesta käytetty nimitys 
� Joukkolainan korosta käytetty nimitys 
� Joukkolainan laina-ajasta käytetty nimitys 
 

11. Pekka on vaihtamassa asuntoa. Hänellä on normaali palkkatili pankissa, eikä mitään muita 
sijoituksia. Hän saa nykyisen asuntonsa kauppahinnan tänään, mutta hänen tarvitsee maksaa uusi 
asunto vasta 6 kuukauden kuluttua. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on suositeltavin vaihtoehto 
saadun kauppahinnan sijoittamiseksi 6 kuukauden ajaksi   
 �  Osakerahasto 

� Erikoissijoitusrahasto 
� Lyhyen koron rahasto 
� Pitkän koron rahasto  
 

12. Normaali sijoitusrahasto saa sijoittaa saman liikkeellelaskijan arvopapereihin enintään 
 �  25 % 

� 20 % 
� 15 % 
� 10 % 
 

13. 30-vuotias Seppo saa huomattavan lottovoiton ja hänelle jää kaikkien tarpeellisten hankintojen 
jälkeen 100.000 euroa rahaa sijoitettavaksi pitkäaikaisesti. Hänen tavoitteenaan on kasvattaa summa 
mahdollisimman suureksi, jotta hän voisi jäädä sen turvin eläkkeelle 60-vuotiaana. Tähän 
tarkoitukseen parhaiten sopii sijoituksen alkuvuosikymmenenä 
 �  Lyhyen koron rahasto 

� Osakerahasto 
� Pitkän koron rahasto 
� Keskipitkän koron rahasto 
 

14. Kun korkotaso nousee, niin korkorahaston arvo 
 �  Säilyy ennallaan 

� Laskee 
� Nousee 
� Muutoksen suuntaa ei voi arvioida 



 
15. Arvopaperin teoreettisen hinnoittelun lähtökohtana on 
 �  Arvopaperin hinta on odotettujen kassavirtojen nykyarvo 

� Arvopaperin hinta on inflaatiolla korjattu nettoarvo 
� Arvopaperin hinta on indeksillä korjattu markkinahinta 
� Arvopaperin hinta on asiantuntijan laskema arvio oikeasta hinnasta 
 

16. Sijoituskohteen riskillä ja tuotolla on rahoitusteoria mukaan selkeä sidos. Henkilö, joka on 
sijoittanut kaikki varansa Nokian osakkeisiin, hakee yhdistelmää 
 �  Korkea riski – korkea tuotto 

� Korkea riski – matala tuotto 
� Matala riski – korkea tuotto 
� Matala riski – matala tuotto 
 

17. Sijoittajan riskinkantokyvyllä on suuri vaikutus sijoituskohteen valintaan. Riskinkantokykyä 
voidaan mitata väittämällä 

� Mikä on maksimitappio, jonka olen valmis sietämään 
� Mikä on sijoituksen tuotto normaaliolosuhteissa 
� Mikä on sijoituksen tuotto verrattuna pankkitiliin 
� Mikä on odotettavissa oleva voitto 

 
18. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä rahoitusmarkkinoilla. Mitä suurempi riski sijoituskohteella 
on, sitä suurempaa tuottoa sijoittaja vaatii. Seuraavista sijoitusvaihtoehdoista pienin riski on 
 �  Osakerahasto 

� Nokian osake 
� Lyhyen koron rahasto 
� Pitkän koron rahasto 

 
19. Sijoitusrahaston lunastuspalkkio on 
 �  Rahastoyhtiön maksama palkkio, kun se myy arvopapereita 

� Rahastoyhtiön perimä palkkio, kun sijoittaja ostaa rahasto-osuuden 
� Rahastoyhtiön maksama palkkio, kun se ostaa arvopapereita 
� Rahastoyhtiön perimä palkkio, kun sijoittaja lunastaa rahasto-osuuden 

 
20. Riskipreemio on 
 �  Sijoittajan edellyttämä riskittömän koron ylittävä lisätuotto 

� Riskipääoma 
� Riskitön sijoitus 
� Sijoittajan saama riskitön tuotto 

 
21. Arvioitaessa sijoitusrahaston tulevaa kurssikehitystä 
 �  Viimeisen vuoden kehitys kertoo tulevaisuuden kehityksen 

� Korkorahastot tuottavat aina heikommin kuin osakerahastot 
� Suuret rahastot menestyvät varmasti 
� Tulevaa kehitystä ei voida ennakoida varmasti 
 



22. Rahastoyhtiö perii sijoitusrahaston osuudenomistajilta hallinnointipalkkiota, joka maksetaan 
 �  Kerran vuodessa 

� Kerran puolessa vuodessa 
� Kuukausittain 
� Sisältyy rahaston päivittäiseen kurssiin 

 
23. Riskin hajautus sijoittamisessa tarkoittaa 
 �  Varat sijoitetaan useisiin kohteisiin, jolloin riski pienenee 

� Varat sijoitetaan vain riskittömiin kohteisiin 
� Varat sijoitetaan riskittömästi pörssiosakkeisiin  
� Varat sijoitetaan riskittömästi osakerahastoon 

 
24. Sijoitushorisontilla tarkoitetaan 
 �  Aikaa, jonka kuluessa saan sijoittamani pääoman takaisin korkoina ja osinkoina 

� Tulevaisuudessa olevaa noususuhdannetta 
� Aikajaksoa, jonka ajaksi olen sijoittamassa 
� Suomen Pankin ennustetta vuoden 2015 taloudellisesta tilanteesta 

 
25. Duraatiolla tarkoitetaan joukkovelkakirjoissa ja korkorahastoissa 
 �  Tunnuslukua, joka kertoo sijoituksen korkotason 

� Keskimääräistä sijoituksen takaisinmaksuaikaa 
� Sijoituksen keskimääräisiä kuluja 
� Sijoituksen erääntymisaikaa 

 
26. Sijoitusrahasto saa sijoituksistaan myyntivoittoja. Sijoitusrahasto maksaa veroja 
myyntivoitoistaan Suomessa 
 �  29 % 

� 28 % 
� 26 % 
� 0 %  

 
27. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 
 �  Pitkä sijoitushorisontti, korkea tuottotavoite – valitse osakerahasto 

� Pitkä sijoitushorisontti, korkea tuottotavoite – valitse lyhyen koron rahasto 
� Lyhyt sijoitushorisontti, korkea tuottotavoite – valitse lyhyen koron rahasto 
� Lyhyt sijoitushorisontti, matala tuottotavoite – valitse osakerahasto 

 
28. Paavo on rahastosijoittaja, joka seuraa rahastojensa kehitystä päivittäin sanomalehdistä. Hän 
menettää yöunensa, mikäli hänen omistamiensa rahastojen arvot ovat tippuneet edellisen päivän 
arvoista. Paavolle sopii parhaiten rahastosijoituksista 
 �  Osakerahasto 

� Yhdistelmärahasto 
� Lyhyen koron rahasto 
� Pitkän koron rahasto 

 



29. Suunniteltaessa sijoittamista sijoituksen käyttötarkoituksella (esim. kesämökin tai auton osto 
tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa)  
 �  On merkitystä sijoituskohteen valinnassa vain, jos sijoituskohde on ulkomaalainen     

� Ei ole merkitystä sijoituskohteen valinnassa 
� On suuri merkitys sijoituskohteen valinnassa 
� On merkitystä sijoituskohteen valinnassa vain, jos sijoituskohde on korkorahasto 
 

30. Puhuttaessa sijoituskohteen riskistä, sitä parhaiten kuvaa väittämä 
 �  Ilman riskiä ei voi saada merkittäviä tuottoja 

� Riski on kaikissa sijoituskohteissa yhtä suuri 
� Riskiä on vain osakesijoituksissa 
� Vain suurissa sijoituksissa on riskiä     

 
31. Riskiä mitataan sijoittamisessa usein volatiliteetilla, mikä tarkoittaa 
 �  Tappion suuruutta 

� Tappion todennäköisyyttä 
� Tuottojen heilahtelua 
� Tuottojen menetystä 

 
32. Suomen talouteen vaikuttavan ohjauskoron päättää 
 �  Suomen Pankin johtokunta 

� Suomen eduskunnan pankkivaltuusmiehet 
� Suomen hallitus 
� Euroopan Keskuspankin neuvosto 

 
33. TER-luku mittaa 
 �  Rahaston tekemien kauppojen kannattavuutta 

� Rahastoyhtiön perimien palkkioiden osuutta 
� Rahastoyhtiön salkunhoitajan onnistumista 
� Rahastoyhtiön voiton suuruutta 

 
 
 
 
 
34. Sijoitusrahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä maksetaan mahdollisesta myyntivoitosta veroa 
 �  Ansiotulojen veroprosentin mukaisesti 

� Ei lainkaan 
� Pääomatuloveroprosentin mukaisesti 
� 15 % 

 
35. P/E-luku kertoo 
 �  Osakkeen markkinahinnan ja osakekohtaisen voiton suhteen 

� Osakkeen substanssihinnan ja pörssikurssin suhteen 
� Osakkeen todellisen oikean hinnan 
� Osakkeen osingon ja pörssikurssin suhteen 

 



36. Kotimaiset normaalin pankkitalletuksen korot ovat  
 �  Verovapaita 

� Korkotulon lähdeveron alaisia 
� Veroilmoituksessa ilmoitettavia pääomatuloja 
� Osittain verovapaita, muutoin veroilmoituksessa ilmoitettavaa pääomatuloa 

 
37. Erkki on sijoittanut varoja osakerahastoon, jonka kurssi on noussut voimakkaasti, hän päättää 
siirtää rahat saman rahastoyhtiön hallinnoimaan lyhyen koron rahastoon. Muutoksen yhteydessä 
 �  Erkille ei synny myyntivoittoa, koska sama rahastoyhtiö hallinnoi rahastoja 

� Erkki selviää lähdeverolla, jonka rahastoyhtiö perii 
� Erkille syntyy verotettavaa pääomatuloa 
� Erkille syntyy verotettavaa ansiotuloa  

 
38. Miten pitkäksi aikaa olen sijoittamassa? Vastauksena olevaa ajanjaksoa kutsutaan   
 �  Sijoitushorisontiksi 

� Sijoituksen likviditeetiksi 
� Sijoituksen volatiliteetiksi 
� Sijoituksen  substanssiksi 

 
39. Lyhyen koron rahaston läheisin vastine on 
 �  Sijoitus osakkeisiin 

� Sijoitus pitkiin obligaatioihin 
� Sijoitus optioihin 
� Sijoitus pankkitilille 

 
40. Kun sijoituskohde on likvidi, niin 
 �  se on vaikeasti rahaksi muutettava 

� se on helposti rahaksi muutettava 
� se on ylihinnoiteltu 
� se on riskisijoitus 

 
Kiitoksia tämän osion vastauksista. Siirry seuraavalle sivulle! 

 
 

 
    

 
 



 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Laita rasti jokaisen 11 väittämän osalta siihen kohtaan, mikä kuvaa mielipidettäsi. 

                                                                                                                                                                                   en osaa sanoa 

                                                                                                                                                                      lähes eri mieltä           lähes samaa mieltä 

                        eri mieltä                        samaa mieltä   

                       täysin eri mieltä�     �                   �    	 täysin samaa mieltä 
1. Sijoittamalla sijoitusrahastoon odotan saavani rahoilleni hyvän tuoton………………………………… �    �    �    �    �    �    � 

2. Sijoittamalla sijoitusrahastoon odotan tekeväni turvallisen sijoituksen……………………………….... �    �    �    �    �    �    � 

3. Sijoittamalla sijoitusrahastoon odotan tekeväni sijoituksen, joka on helppo muuttaa rahaksi………….. �    �    �    �    �    �    � 

4. Sijoittamalla sijoitusrahastoon odotan tekeväni sijoituksen vaivattomasti…………………………….. �    �    �    �    �    �    � 

5. Sijoittamalla OP-Euro sijoitusrahastoon odotan tekeväni sijoituksen, joka säilyy OP-ryhmittymässä… �    �    �    �    �    �    � 

6. Perheenjäseneni tai läheiseni pitävät rahastosijoittamista hyvänä sijoituksena………………………… �    �    �    �    �    �    � 

7. Läheiset ystäväni tai työkaverini pitävät rahastosijoittamista hyvänä sijoituksena…………………….. �    �    �    �    �    �    � 

8. Yliopistollisen ja tieteellisen tiedon suositus kotimaisten sijoituskohteiden 

suosimisesta vaikuttaa rahastosijoituksiini………………………………………………………………… �    �    �    �    �    �    � 

9. Ostan tulevaisuudessa vielä sijoitusrahasto-osuuksia jostakin sijoitusrahastosta……………………….. �    �    �    �    �    �    � 

10. Ostan tulevaisuudessa vielä sijoitusrahasto-osuuksia OP-Euro sijoitusrahastosta……………………. �    �    �    �    �    �    � 

11. Useimmat minulle tärkeät ihmiset ajattelevat, että minun olisi hyvä sijoittaa sijoitusrahastoihin…….. �    �    �    �    �    �    � 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

12. Pankin henkilökunta on suositellut minulle              13. Ostan sijoitusrahasto-osuuksia,         14. Omasta mielestäni ymmärrän  
rahastosijoittamista hyvänä sijoitusvaihtoehtona   jos ymmärrän rahoitusmarkkinoiden  rahoitusmarkkinoita 

 useita kertoja     toimintaa ja käsitteitä   
 kiitettävästi 

 joitakin kertoja     
 täysin samaa mieltä   
 hyvin 

 yhden kerran     
 jokseenkin samaa mieltä  
 tyydyttävästi 

 ei koskaan      
 en osaa sanoa   
 välttävästi 

 en osaa sanoa     
 jokseenkin eri mieltä   
 huonosti 
      
 täysin eri mieltä 
Kuinka tärkeänä pidät seuraavia väittämiä? Laita rasti jokaisen 10 väittämän osalta siihen kohtaan, mikä kuvaa mielipidettäsi 



                                                                                                                                                                    en osaa sanoa. 

               jonkin verran tärkeää        aika tärkeää 

                  vähän tärkeää                        tärkeää 
                  ei lainkaan tärkeää  �    �              �     	 erittäin tärkeää 
1. Hyvän tuoton saaminen sijoituksilleni on minulle……………………………………………………… �    �    �    �    �    �    � 

2. Turvallinen sijoittaminen on minulle……………………………………………………………………. �    �    �    �    �    �    � 

3. Sijoituksen helppo rahaksi muutettavuus on minulle……………………………………………………       �    �    �    �    �    �    � 

4. Sijoittamisen vaivattomuus on minulle……………………………….………………………………… �    �    �    �    �    �    � 

5. Sijoitusten tekeminen OP-ryhmittymään on minulle……………………………………..…………….. �    �    �    �    �    �    � 

6. Toimiminen perheenjäsenteni tai läheisteni mielipiteen mukaan on minulle.. ………………………… �    �    �    �    �    �    � 

7. Toimiminen läheisten ystävieni tai työkavereitteni mielipiteiden mukaan on minulle  .………………. �    �    �    �    �    �    � 

8. Yliopistollisen ja tieteellisen tiedon suositusten mukaan käyttäytyminen on minulle…………….…… �    �    �    �    �    �    � 

9. Pankin henkilökunnan suositusten mukaan toimiminen on minulle…………………………………….. �    �    �    �    �    �    � 

10. Sijoittaminen OP-Euro sijoitusrahastoon on minulle…………………………….……………………. �    �    �    �    �    �    � 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

11. Sijoittaminen OP-Euro sijoitusrahastoon   12. Sijoittaminen OP-Euro sijoitusrahastoon  13 Arvioi tyytyväisyyttäsi kokonaisuudessaan 
on minulle    on minulle    sijoituksestasi OP-Euro sijoitusrahastoon 

 hyvin palkitsevaa   
 hyvin miellyttävää   
 erittäin tyytyväinen 

 palkitsevaa   
 miellyttävää   
 tyytyväinen 

 jokseenkin palkitsevaa   
 yhdentekevää    
 menettelee 

 huonosti palkitsevaa   
 epämiellyttävää   
 lievästi tyytymätön 

 erittäin huonosti palkitsevaa  
 erittäin epämiellyttävää   
 erittäin tyytymätön 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vastaa oheisiin taustamuuttujakysymyksiin 
 
1. Olen    6. Olen ollut Osuuspankin asiakas  10. Minulla on säästöjä / sijoituksia   
    
 mies        
 en lainkaan        seuraavissa kohteissa(merkitse ne 
    
 nainen        
 alle vuoden        joissa sinulla on sijoituksia) 
         
 1 – 5 vuotta        
 pankkitalletuksissa 
2. Ikäni on        
 5 – 10 vuotta        
 joukkolainoissa 


 18-25        
 10 – 15 vuotta            
 muissa sijoitusrahastoissa kuin OP-Euro 

 26-35        
 15 – 20 vuotta        
 vakuutussijoituksissa 

 36- 45        
 yli 20 vuotta        
 osakesijoituksia pörssiyhtiöissä 

 46-55             
 pörssin ulkopuolisia osakesijoituksia 

 56-65    7. Olen ollut OP-Euro sijoitusrahaston       
 sijoituskiinteistöjä 

 yli 65        osuudenomistaja        
 sijoitusasuntoja 

        
 alle vuoden              
 metsää 
3. Koulutukseni on       
 1 – 3 vuotta 


 yliopisto/ tai korkeakoulututkinto      
 3 - 6 vuotta   11. Sijoittamiseen liittyvän tiedon tärkein  

 ammattikorkeakoulu       
 6 – 10 vuotta         lähteeni on (merkitse vain yksi) 

 opistotasoinen tutkinto      
 yli 10 vuotta        
 olen opiskellut rahoitusta oppilaitoksessa     

 ammatillinen koulu            
 olen perehtynyt sijoittamiseen työssäni 

 yo-tutkinto   8. Olen sijoittanut OP-Euro sijoitusrahastoon      
 olen opiskellut itse lehdistä, internetistä, ymv 

 kansa-, keskikoulu tai peruskoulu      yhteensä         
 olen kuullut sijoittamisesta ystäviltäni 

        
 alle 1000 euroa        
 olen seurannut TV:n sijoitusohjelmia 
4. Asuinpaikkani on       
 1000 – 5.000 euroa        
 pankin oma sijoituskerho tai vastaava 
    
 kaupunki yli 50.000 asukasta      
 5.001 – 10.000 euroa        
 pankin oma yhteyshenkilöni on kertonut 
    
 kaupunki alle 50.000 asukasta      
 10.001 – 15.000 euroa       
 olen Veronmaksajien ja/tai Osakesäästäjien 
    
 kuntakeskus, ei kaupunki      
 15.001 – 20.000 euroa           jäsen 
    
 haja-asutusalue, ei kaupunki       
 yli 20.000 euroa 
         12. Miksi teit rahastomerkinnän Internetissä?  
5. Roolini kotitaloutemme sijoituspäätöksissä 9. Olen sijoittanut OP-Euro sijoitusrahastoon      
 se on edullisempaa kuin konttorissa 
    
 päätän kotitaloutemme sijoituspäätöksistä     yhteensä (jokainen maksusuoritus = 1 kerta)      
 se on ajankäyttöni kannalta vaivattomin tapa 
    
 osallistun kotitaloutemme sijoituspäätöksiin     
 kerran         
 en halua kohdata pankin henkilökuntaa  
    muiden kanssa       
 2 kertaa         
 en tarvitse pankinhenkilökunnan neuvoja  
    
 en osallistu kotitaloutemme sijoituspäätöksiin       
 3 kertaa         
 jokin muu syy, mikä?__________________ 
         
 4 kertaa  
         
 5 – 10 kertaa 
        
 yli 10 kertaa 

Kiitoksia vaivannäöstäsi. Palauta lomake palautuskuoressa OP Rahastoyhtiöön. Muista täyttää ja palauttaa myös erillinen arvontakortti 



palaa sisällysluetteloon 

OP-EURO LYHYEN KORON RAHASTO
KUUKAUSIKATSAUS 28.2.2005

SIJOITUSPOLITIIKKA ARVONKEHITYS 31.12.1996 - 28.2.2005

SALKUNHOITAJAN KATSAUS
Opstock Omaisuudenhoito

PERUSTIEDOT
Salkunhoitaja Miia Viitanen KUMULATIIVINEN TUOTTO
Vertailuindeksi 3KK euribor indeksi 1 kk 3 kk 6 kk 1 v 2 v p.a. 3 v p.a. 5 v p.a.

OP-Euro 0,16 % 0,49 % 0,98 % 1,97 % 2,02 % 2,38 % 2,94 %
Perustamispäivä 25.3.1996 Vertailuindeksi 0,17 % 0,55 % 1,08 % 2,15 % 2,26 % 2,68 % 3,39 %
Merkintäpalkkio ei palkkiota Tuottoero 0,00 % -0,06 % -0,10 % -0,18 % -0,24 % -0,30 % -0,44 %
Lunastuspalkkio kiinteä 8 EUR
Hallinnointipalkkio 0,520 % p.a. VUOSITTAINEN TUOTTO

2000 2001 2002 2003 2004 V alusta
OP-Euro 3,66 % 3,88 % 3,04 % 2,24 % 1,97 % 0,32 %

AVAINLUVUT Vertailuindeksi 4,11 % 4,77 % 3,53 % 2,57 % 2,15 % 0,35 %
Rahaston koko (meur) 1065,8 Tuottoero -0,45 % -0,89 % -0,49 % -0,32 % -0,18 % -0,03 %
Nettomerkinnät (meur) 24,9
Omistajien lukumäärä 66 372 TUNNUSLUKUJA
A-osuuden arvo (eur) 19,83 Volatiliteetti (p.a.) Sharpe Mod. duraatio
B-osuuden arvo (eur) 18,27 OP-Euro 0,3 % 0,29
Viimeisin tuotto-osuus 0,38 eur/B-osuus Vertailuindeksi 0,1 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA RAHASTON JAKAUMA SEKTOREITTAIN
Omaisuusluokka meur %
Osakesidonnaiset erät
Joukkovelkakirjat 738,5 69,3 %
Diskonttoinstrumentit 245,7 23,1 %

Kassa ja muut erät 81,5 7,7 %
Yhteensä 1065,8 100,0 %

SUURIMMAT SIJOITUKSET
Sijoitus meur %
SAMPO 73,8 6,9 %
OKO 66,8 6,3 %
NORDEA 59,1 5,5 %
OUTOKUMPU 41,7 3,9 %
AKTIA 39,5 3,7 %
ABN Amro HdgS 30,0 2,8 %
BANCO DE SABADELL 28,0 2,6 %
SvenskaHandB 24,7 2,3 %
IRISH NATIONWIDE 23,5 2,2 %
LEHMANBROTHE 20,1 1,9 %

8

Helmikuussa rahamarkkinakorot olivat Euroopassa hienoisessa
nousussa. Rahamarkkinakäyrä hieman jyrkkeni 12 kk koron noustessa
4 korkopistettä. Yhdysvalloissa lyhyet markkinakorot olivat selvässä
nousussa USA:n keskuspankin jatkaessa helmikuun kokouksessaan
korkojen nostoa 0.25 %-yksiköllä. Euroopan Keskuspankki leikkasi
euroalueen kuluvan vuoden BKT-ennusteensa 1.6 %:iin
aikaisemmasta 1.9 %:sta. Euroopassa keskuspankkikorkoon ei ole
odotettavissa muutoksia lähikaikoina

Rahaston sijoitustoiminta keskittyy Euroopan
Talousalueeseen kuuluviin valtioihin ja siellä toimiviin
yrityksiin.Rahaston tavoitteena on kolmen kuukauden
markkinakorkoa parempi tuotto, mihin pyritään sijoittamalla
varat lyhytaikaisiin arvopapereihin. Rahaston salkun
keskimääräinen juoksuaika on alle 12 kuukautta. Rahasto voi
käyttää korkojohdannaisia sijoitusten korkoherkkyyden
muuttamiseen ja korkoriskiltä suojautumiseen.
Rahastolla on sekä kasvuosuuksia (A-osuudet) että tuotto-
osuuksia (B-osuudet). B-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena
vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. 
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OP-Euro Vertailuindeksi

Valtiot
2,0 %

Yritykset
16,5 %

Kassa ja muut erät
7,7 %

Pankit tai 
rahoituslaitokset

73,0 %

Kuntasektori 
(kaupungit ja 

kunnat)
0,9 %
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palaa sisällysluetteloon 

OP-DELTA KOTIMAINEN OSAKERAHASTO
KUUKAUSIKATSAUS 28.2.2005

SIJOITUSPOLITIIKKA ARVONKEHITYS 31.12.1996 - 28.2.2005

SALKUNHOITAJAN KATSAUS
Sauli Hämäläinen

PERUSTIEDOT
KUMULATIIVINEN TUOTTO

Vertailuindeksi Hex-Portfolioindeksi 1 kk 3 kk 6 kk 1 v 2 v p.a. 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Delta 7,3 % 6,2 % 20,6 % 20,7 % 34,6 % 10,4 % -1,2 %

Perustamispäivä 25.2.1988 Vertailuindeksi 6,3 % 6,7 % 21,5 % 21,7 % 29,6 % 6,7 % -6,5 %
Merkintäpalkkio 1 %, min 8 eur Tuottoero 1,0 % -0,5 % -0,9 % -1,1 % 5,0 % 3,7 % 5,3 %
Lunastuspalkkio 1 %, min 8 eur
Hallinnointipalkkio 2,03 % p.a. VUOSITTAINEN TUOTTO

2000 2001 2002 2003 2004 V alusta
OP-Delta -14,9 % -8,9 % -17,1 % 26,7 % 21,3 % 7,7 %

AVAINLUVUT Vertailuindeksi -24,9 % -22,3 % -16,7 % 16,2 % 21,4 % 7,9 %
Rahaston koko (meur) 592,4 Tuottoero 9,9 % 13,3 % -0,5 % 10,5 % -0,1 % -0,3 %
Nettomerkinnät (meur) -7,1
Omistajien lukumäärä 26 918 TUNNUSLUKUJA
A-osuuden arvo (eur) 121,45 Volatiliteetti (p.a.) Sharpe Mod. duraatio
B-osuuden arvo (eur) 107,66 OP-Delta 11,4 % 1,6
Viimeisin tuotto-osuus 2,84 eur/B-osuus Vertailuindeksi 11,2 % 1,7

SIJOITUSTEN JAKAUMA RAHASTON TOIMIALAJAKAUMA
Omaisuusluokka meur %
Osakesidonnaiset erät 566,9 95,7 %
Joukkovelkakirjat 0,0 0,0 %
Diskonttoinstrumentit 0,0 0,0 %

0,0 %
Kassa ja muut erät 25,5 4,3 %
Yhteensä 592,45 100,00 %

SUURIMMAT OSAKESIJOITUKSET
Yhtiö meur %
Nokia Oyj 57,8 9,7 %
Fortum Oyj 51,4 8,7 %
Stora Enso Oyj R 49,1 8,3 %
Sampo Oyj A 40,5 6,8 %
Nordea Bank Ab (FDR) 36,3 6,1 %
Tietoenator Oyj 29,3 4,9 %
TeliaSonera AB (EUR) 28,3 4,8 %
Sanoma-Wsoy Oyj B 28,3 4,8 %
UPM-Kymmene Oyj 28,1 4,7 %
Wärtsilä Oyj B 22,9 3,9 %

27

Helmikuussa osakekurssien nousu kiihtyi etenkin Suomessa
yhtiön hyvien tulosjulkistusten vauhdittamina. Hex
portfolioindeksi vahvistui helmikuussa yli kuusi prosenttia ja
OP Deltan arvo vahvistui yli 7 prosenttia. Vuoden alusta Op
Deltan tuotto on jo lähes kahdeksan prosenttia. Suurimmat
muutokset Deltan salkussa olivat UPM:n osakepainon selvä
kevennys ja vastaavasti Nordean painon selvä lisääminen.
Rahaston salkkua muokattiin myös muutoin
defensiivisempään suuntaan.

OP-Delta sijoittaa varansa pääosin suomalaisten julkisesti
noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on
osuuden arvonnousu, johon rahasto pyrkii käymällä
aktiivisesti kauppaa suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla.
Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja sijoitusten
suojaamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.
Rahastolla on sekä kasvuosuuksia (A-osuudet) että tuotto-
osuuksia (B-osuudet). B-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena
vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta.

Salkunhoitaja                     Sauli Hämäläinen ja Mika Leskinen
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OP-Delta Vertailuindeksi

Kassa ja muut erät
4,3 %

Kulutustavarat - ei-
sykliset
2,9 %

Teknologia
6,9 %

Energia
8,7 %

Kulutustavarat - 
sykliset
11,9 %

Rahoitus
14,6 % Teollisuus

16,4 %

Telekommunikaatio
16,6 %

Perusteollisuus
16,8 %

Terveydenhuolto
0,8 %
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Tests of Between-Subjects Effects     
Dependent Variable: Estimated person Measure: UMEAN=50.00 USCALE=10.00    

Source Type III Sum of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

      
SUKUP * IKA 246,1669 4 61,5417 0,3756 0,8262
SUKUP * KOULUTUS 2122,8386 5 424,5677 3,0354 0,0100
SUKUP * ASUINP 905,0439 3 301,6813 1,8370 0,1387
SUKUP * ROOLI 1682,3948 2 841,1974 5,2083 0,0056
SUKUP * OPASIAK 1177,0257 6 196,1709 1,2039 0,3018
SUKUP * EUROSIJO 556,5570 4 139,1392 0,8535 0,4915
SUKUP * EUROMAAR 710,3113 5 142,0623 0,9012 0,4796
SUKUP * KERTOJA 1124,5348 5 224,9070 1,3826 0,2283
SUKUP * SIJLAHDE 2298,8056 7 328,4008 2,8876 0,0055
IKA * KOULUTUS 3601,4922 18 200,0829 1,3829 0,1311
IKA * ASUINP 1404,8993 11 127,7181 0,7624 0,6781
IKA * ROOLI 356,3689 7 50,9098 0,3061 0,9513
IKA * OPASIAK 2716,1127 20 135,8056 0,8132 0,6992
IKA * EUROSIJO 3436,4392 15 229,0959 1,3942 0,1424
IKA * EUROMAAR 3134,3033 19 164,9633 1,0370 0,4143
IKA * KERTOJA 3954,4641 19 208,1297 1,2664 0,1972
IKA * SIJLAHDE 2754,4647 24 114,7694 0,9852 0,4832
KOULUTUS * ASUINP 2432,6042 15 162,1736 1,1136 0,3388
KOULUTUS * ROOLI 1706,2068 10 170,6207 1,1828 0,2983
KOULUTUS * OPASIAK 3949,2309 26 151,8935 1,0438 0,4044
KOULUTUS * EUROSIJO 3342,9473 20 167,1474 1,1629 0,2793
KOULUTUS * EUROMAAR 2348,9622 25 93,9585 0,6552 0,9012
KOULUTUS * KERTOJA 3006,8343 25 120,2734 0,8295 0,7058
KOULUTUS * SIJLAHDE 4695,3462 33 142,2832 1,3461 0,0936
ASUINP * ROOLI 2392,3040 6 398,7173 2,4218 0,0250
ASUINP * OPASIAK 1958,8664 17 115,2274 0,6857 0,8193
ASUINP * EUROSIJO 3547,2022 12 295,6002 1,7944 0,0448
ASUINP * EUROMAAR 3741,7758 15 249,4517 1,5719 0,0750
ASUINP * KERTOJA 3607,7666 15 240,5178 1,4543 0,1155
ASUINP * SIJLAHDE 2821,0305 20 141,0515 1,2083 0,2385
ROOLI * OPASIAK 1520,4540 11 138,2231 0,8357 0,6042
ROOLI * EUROSIJO 2006,3030 7 286,6147 1,7590 0,0921
ROOLI * EUROMAAR 891,4266 9 99,0474 0,6219 0,7791
ROOLI * KERTOJA 1730,6325 10 173,0633 1,0562 0,3938
ROOLI * SIJLAHDE 2034,7322 13 156,5179 1,3497 0,1780
OPASIAK * EUROSIJO 3896,2628 18 216,4590 1,3173 0,1680
OPASIAK * EUROMAAR 5186,3636 26 199,4755 1,2630 0,1714
OPASIAK * KERTOJA 5609,3456 26 215,7441 1,3176 0,1331
OPASIAK * SIJLAHDE 6692,2472 33 202,7954 1,7909 0,0043
EUROSIJO * EUROMAAR 4052,0712 20 202,6036 1,2742 0,1870
EUROSIJO * KERTOJA 7722,9332 20 386,1467 2,4090 0,0005
EUROSIJO * SIJLAHDE 2872,6403 25 114,9056 0,9859 0,4834
EUROMAAR * KERTOJA 3127,0830 25 125,0833 0,7802 0,7706
EUROMAAR * SIJLAHDE 5335,9885 31 172,1287 1,5799 0,0237
KERTOJA * SIJLAHDE 3959,8860 33 119,9965 1,0407 0,4060

  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLS Path malli,r1  

Hyvä tuotto

Turvallinen
sijoitus

Hyvä likviditeetti

Säilyvyys
OP-ryhmässä

Vaivattomuus

Perheenjäsenet

Ystävät ja
työtoverit

Pankin         
henkilökunta  

Yliopistollinen
tieto

Kykyuskomus

Asenne rah.sij.
kohtaan

Subjektiivinen
normi

Mitattu kyky

Käyttäytymiseen
liittyvät uskomukset

Normatiiviset
uskomukset

Aikomus ostaa
rahastoja Ostaminen

-.076

.423

.403

.286 

.204

.509 
.673 
.701 

.709 

.782 

.822 

.859  

.704 
.553 

.608
R2=.356 

R2=.006 

R2=.371 

R2=.179 
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PLS Path malli,r2  

Hyvä tuotto

Turvallinen
sijoitus

Hyvä likviditeetti

Säilyvyys
OP-ryhmässä

Vaivattomuus

Perheenjäsenet

Ystävät ja
työtoverit

Pankin         
henkilökunta  

Yliopistollinen
tieto

Kykyuskomus

Asenne rah.sij.
kohtaan

Subjektiivinen
normi

Mitattu kyky

Käyttäytymiseen
liittyvät uskomukset

Normatiiviset
uskomukset

Aikomus ostaa
rahastoja Ostaminen

.165 

.458

.079

.434 

.274

.424 
.625 
.587 

.644 

.720 

.846 

.804  

.518 
.486 

.472
R2=.257 

R2=.027 

R2=.223 

R2=.210 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLS Path malli,r3  

Hyvä tuotto

Turvallinen
sijoitus

Hyvä likviditeetti

Säilyvyys
OP-ryhmässä

Vaivattomuus

Perheenjäsenet

Ystävät ja
työtoverit

Pankin         
henkilökunta  

Yliopistollinen
tieto

Kykyuskomus

Asenne rah.sij.
kohtaan

Subjektiivinen
normi

Mitattu kyky

Käyttäytymiseen
liittyvät uskomukset

Normatiiviset
uskomukset

Aikomus ostaa
rahastoja Ostaminen

.159 

.399

.251

.442 

.249

.587 
.600 
.710 

.664 

.713 

.779 

.804  

.567 
.420 

.327
R2=.404 

R2=.025 

R2=.107 

R2=.160 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLS Path malli,r4  

Hyvä tuotto

Turvallinen
sijoitus

Hyvä likviditeetti

Säilyvyys
OP-ryhmässä

Vaivattomuus

Perheenjäsenet

Ystävät ja
työtoverit

Pankin         
henkilökunta  

Yliopistollinen
tieto

Kykyuskomus

Asenne rah.sij.
kohtaan

Subjektiivinen
normi

Mitattu kyky

Käyttäytymiseen
liittyvät uskomukset

Normatiiviset
uskomukset

Aikomus ostaa
rahastoja Ostaminen

.241 

.462

.145

.289 

.017

.467 
.210 
.514 

.617 

.816 

.757 

.823  

.298 
.508 

.248
R2=.126 

R2=.058 

R2=.062 

R2=.214 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLS Path malli,eks  

Hyvä tuotto

Turvallinen
sijoitus

Hyvä likviditeetti

Säilyvyys
OP-ryhmässä

Vaivattomuus

Perheenjäsenet

Ystävät ja
työtoverit

Pankin         
henkilökunta  

Yliopistollinen
tieto

Kykyuskomus

Asenne rah.sij.
kohtaan

Subjektiivinen
normi

Mitattu kyky

Käyttäytymiseen
liittyvät uskomukset

Normatiiviset
uskomukset

Aikomus ostaa
rahastoja Ostaminen

.171 

.439

.126

.401 

.062

.573 
.351 
.536 

.671 

.724 

.838 

.756  

.464 
.469 

.327
R2=.209 

R2=.029 

R2=.107 

R2=.193 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLS Path malli,nov  

Hyvä tuotto

Turvallinen
sijoitus

Hyvä likviditeetti

Säilyvyys
OP-ryhmässä

Vaivattomuus

Perheenjäsenet

Ystävät ja
työtoverit

Pankin         
henkilökunta  

Yliopistollinen
tieto

Kykyuskomus

Asenne rah.sij.
kohtaan

Subjektiivinen
normi

Mitattu kyky

Käyttäytymiseen
liittyvät uskomukset

Normatiiviset
uskomukset

Aikomus ostaa
rahastoja Ostaminen

-.028

.442

.249

.394 

.168

.523 
.469 
.721 

.646 

.779 

.780 

.864  

.607 
.493 

.464
R2=.292 

R2=.001 

R2=.216 

R2=.196 
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