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Kolme 
Osakesäästötilisalkkua 
sijoittajalle 
		

Ammattilaisten valitsemat osakkeet. Strategioissa hyödynnetty maailman johtavaa 
sijoitustutkimusta ja sijoittajan työkaluja. 

 

www.sijoittaja.fi/osakesaastotili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakesäästötilisalkut ovat välittäjäriippumattomia mallisalkkuja. Ne eivät ole ostettavissa Sijoittaja.fi:stä, eikä Sijoittaja.fi saa 
ansaintaa tekemistäsi sijoituspäätöksistäsi. Valitse sopivin välittäjä osakesäästötilille vertailutyökalun avulla.  
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Salkkuesittelyt 

Olemme suunnitelleet kolme osakesalkkua, jotka mielestämme parhaiten soveltuvat osakesäästötilille.  

Osakesäästötilillä sijoittajan ei tarvitse maksaa veroa myyntivoitoista tai osingoista. Verot maksetaan varoja 
nostettaessa. Sijoittaja hyötyy siten korkoa korolle -ilmiöstä osinkojen ja myyntivoittojen 
uudelleensijoittamisen myötä. 

Mielestämme osakesäästötilistä saa parhaimman hyödyn seuraavasti: 

• sijoittamalla vakaisiin laatuyhtiöihin, jotka pitkässä juoksussa tuottavat indeksiä paremmin 
matalammalla riskillä 

• sijoittamalla osinkoa kasvattaviin yhtiöihin, jolloin sijoittaja saa maksimaalisen hyödyn verottomista 
osingoista ja tulevaisuudessa kasvavista osinkovirroista 

• sopivan aktiivisella kaupankäynnillä, jossa sijoitetaan nousevan kurssitrendin momentum-
osakkeisiin  

Sijoittajan tehtäväksi jää miettiä, mikä salkuista sopii parhaiten omaan sijoitustyyliin. Tyylejä voi myös 
yhdistellä tai hakea salkuista sijoitusideoita.  

Ole oma salkunhoitajasi ja rakenna itsesi näköinen salkku. 

 

OSAKESÄÄSTÖTILISALKUT KUULUVAT  

SIJOITTAJA.FI:N OSAKESÄÄSTÖTILIPALVELUUN 

www.sijoittaja.fi/osakesaastotili 

 

Maltillinen Kasvava 
osinko Aktiivi
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Maltillinen 
 

Osakesäästötilisalkku Maltilliseen olemme valinneet kymmenen tunnettua vakaata laatuyhtiötä. Salkku päivitetään 

kerran kuukaudessa ja salkkumuutoksista raportoidaan Osakesäästötilipalvelun tilanneille. Osakkeet on valittu 

hyödyntäen Sijoittaja.fi:n kehittämää Osaketyökalua. Salkku sisältää korkeat laatupisteet saaneita ja matalan 

kurssiriskin yhtiöitä. Näistä Sijoittaja.fi:n salkunhoitotiimi on valinnut 10 parasta osaketta. Salkun tavoitteena on 

tarjota vakaata tuottoa yli ajan ja osakemarkkinaa matalampaa riskiä. 

 

Osingon kasvattajat 
Osingon kasvattajat sisältää kymmenen osaketta, joilla kaikilla on vakaa ja kasvava kuuden vuoden osinkohistoria. 

Lisäksi olemme huomioineet osinkoennusteen ja suosineet osakkeita, joiden osingon kasvutrendi jatkuu. Salkku 

päivitetään kerran kuukaudessa. Osingon kasvattajiin sijoittaminen on tunnettu sijoitusstrategia, jolla on saanut 

historiassa hyvää tuottoa. Sijoitustutkimusten mukaan strategia on parempi kuin perinteinen korkean osinkotuoton 

osakkeisiin sijoittaminen. Usein korkea osinkotuotto ennakoi osingon laskua, kuten on tapahtunut esimerkiksi 

Nordean ja Sammon tapauksessa. Osingon kasvattajat soveltuvat erityisesti henkilöille, jotka tavoittelevat korkeaa 

osinkovirtaa tulevaisuudessa. Salkun tavoitteena onkin tarjota kasvavaa osinkovirtaa. 

 

Aktiivi 
Aktiivi sisältää kymmenen parhaan nousutrendin momentum-osaketta. Nousutrendi on laskettu alle 3/6/12 

kuukauden kokonaistuotosta, joka on sijoitustutkimuksessa käytetty momentumin mittari.  

Osakevalinnoissa on lisäksi huomioitu osakkeen likviditeettiriski, jotta salkun osakkeet soveltuvat aktiiviseen 

kaupankäyntiin. Olemme painottaneet valinnoissa momentum-osakkeita, joiden viimeisen kuukauden tuotto on 

suhteessa paras. Salkku soveltuu aktiiviselle kaupankävijälle, joka seuraa markkinatrendejä ja suosii lyhyen tähtäimen 

voittajaosakkeita. Salkku päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa.  
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Sijoittajilta sijoittajalle 
Sijoittaja.fi on sijoittajan tietopalvelu, joka on rakennettu vain sijoittajien etuja ajatellen. Sijoittaja.fi tarjoaa 

puolueetonta tietoa sijoittamisesta sekä yksityis- ja ammattikäyttöön soveltuvat sijoittajan työkalut, jotka auttavat 

säästämään kuluissa, pienentämään riskiä ja parantamaan tuottoa. 

Toimipiste sijaitsee Oulussa jokivarressa. Meillä työskentelee yli 10 eri osa-alueen ammattilaista.  Sijoittaja.fi on osa 

Investment Intelligence Oy:tä. 

 

Salkunhoitajat 
 

 
TIMO HEIKKILÄ, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, PERUSTAJA (KTM, TMC, HHJ) 

Puh. 0400 763 509, timo.heikkila@sijoittaja.fi 

Sijoitus- ja rahoitusalan ammattilainen. Osake- ja markkina-analyysit, ETF:t, sijoitusstrategiat. Kahden ammattimaisille 

sijoittajille suunnatun AIFM-rahaston pääsalkunhoitaja. Sijoitusyhtiön osakesalkunhoitaja. Aiemmin toiminut 

managerina Veraventuressa ja rahoituspäällikkönä Finnverassa. 

Timon artikkelit, #minunsijoitustarinani, LinkedIn 

 

HANNU HUUSKONEN, TOIMITUSJOHTAJA, PERUSTAJA (KTM, CEFA) 

Puh. 050 422 6331, hannu.huuskonen@sijoittaja.fi 

Sijoittaja, ETF-pioneeri ja varainhoitoalan ammattilainen. Osake- ja markkinastrategi, ETF:t, korot ja sijoitusstrategiat. 

Kahden ammattimaisille sijoittajille suunnatun AIFM-rahaston salkunhoitaja. Sijoitusyhtiön pääsalkunhoitaja. Aiemmin 

Taaleritehtaan omaisuudenhoidon yksi perustajista ja salkunhoitaja. Analyytikkona Mandatumissa. 

Hannun artikkeileihin, #minunsijoitustarinani, LinkedIn 
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Vastuuvapauslauseke 

Tee sijoituspäätökset itsenäisesti ja tutustu huolellisesti sijoituskohteisiin ja niiden riskeihin. Osakesijoittamiseen liittyy 

aina riski menettää sijoitettua pääomaa, eikä mennyt tuotto ole tae tulevasta. Sijoittaja.fi / Investment Intelligence tai 

sen palveluksessa olevat henkilöt eivät vastaa tekemistäsi sijoituspäätöksistäsi ja/tai niiden aiheuttamista välittömistä 

tai välillisistä vahingoista. Emme tarjoa yksilöllistä sijoitusneuvontaa, emmekä ole Finanssivalvonnan valvoma 

sijoituspalveluyritys. www.sijoittaja.fi/vastuuvapauslauseke 

 

 

 

 


