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1

Arvo-osuus = arvopaperi (esimerkiksi osake), joka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

O

Taloudellista pääomaa s.
43.

2

Valtionyhtiöllä tarkoitetaan julkista osakeyhtiötä eli osakeyhtiötä, jonka
nimessä on Oyj.

V

Taloudellista pääomaa s.
61.

3

Inflaatiolla tarkoitetaan hintatason pysyvää alenemista.

V

4

Ohjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella.

O

Taloudellista pääomaa s.
92.
Taloudellista pääomaa s.
101.

5

Vähimmäisvarantovelvoite = Yrityksille asetettu velvoite pitää vapaan
oman pääoman määrä tietyn tason yläpuolella.

V

Taloudellista pääomaa s.
101.

6

Apportti = ylikurssirahasto.

V

7

ROCE- ja ROE-tunnusluvut kertovat pääoman tuottoasteesta.

O

8

Käyttökateprosenttia ja sen riittävyyttä eri aloilla vertailtaessa tulee huomioida muun muassa se, kuinka nopeasti eri aloilla liiketoiminnan sitoma
pääoma saadaan vapautumaan.

O

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
74-75.
Mitä tilinpäätös kertoo, s.
259.
Mitä tilinpäätös kertoo, s.
168.

9

Liiketappio/-voitto on pääomarakenteesta riippumaton, sillä vasta sen jälkeen huomioidaan verottajan, vieraan ja oman pääoman omistajien vaateet.

O

Mitä tilinpäätös kertoo, s. 55.

10

Osake voidaan hinnoitella diskonttaamalla kaikki odotettavissa olevat tulevat osingot nykyhetkeen.

O

Moderni rahoitus, s. 94-95,
101.

11

Efektiivinen osinkotuotto on laskenut alhaalle tietyillä markkinoilla. Väite:
Yksi tulkinta sille, että efektiiviset osinkotuotot ovat keskimääräisiä matalampia, on se, että osakkeiden hinnat ovat hyvin korkealla.

O

Opi osakkeet, s. 82.

12

Tilinpäätöstä laadittaessa kyseiselle tilikaudelle kirjautuu myös sellaisia
kuluja, joihin liittyvä maksu tapahtuu vasta seuraavalla tilikaudella.

O

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
27-28.

13

Asiakkaasi lukee päivittäistä markkinakommenttia, jossa yhtenä aamuna
todetaan, että "Osakefutuurit alas, ennakoiden laskuavausta OMX Helsinkiin.". Väite: Osakefutuurien hintojen lasku tarkoittaa sitä, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan aikaisempaa enemmän osakkeista, joiden
kauppa tapahtuu vasta myöhemmin ennalta sovittuna hetkenä.

V

Opi optiot, s. 9.

14

Välirahoitus = yrityksen ostojen ja myyntien eriaikaisuuden rahoitus.

V

Moderni rahoitus, s. 42.

15

OMXH25-indeksi on hyvin yleisesti Suomessa käytetty painorajoitettu
osakemarkkinaindeksi. Väite: Painorajoitus tarkoittaa tässä tapauksessa
sitä, että yhden yhtiön osakesarjojen yhteenlaskettu paino on rajoitettu
korkeintaan kymmeneen prosenttiin indeksistä.

O

Opi optiot, s. 18.

16

Asiakkaasi katsoo sanomalehdestä pörssilistaa ja sen saraketta "vaihto".
Osalle yrityksistä vaihto oli ollut nolla. Väite: Vähäinen vaihto merkitsee
sitä, että osake ei ole kovin likvidi.

O

Opi osakkeet, s. 66.
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17

Mietit miten paljon osakkeen arvo ja tuotto voivat vaihdella tulevan vuoden aikana. Väite: Voit arvioida osakkeen arvon ja tuoton vaihtelun suuruutta tulevan vuoden aikana osakkeen volatiliteetin avulla.

O

Opi osakkeet s. 98-99.

18

Kriisiaikoina osakkeiden korrelaatiot yleensä kasvavat. Väite: Tämä tarkoittaa hajautushyödyn paranemista.

V

Moderni rahoitus, s. 149.

19

Sijoitussidonnaisessa kapitalisaatiosopimuksessa vakuutusyhtiö päättää,
miten asiakkaiden maksuista kertyneet varat sijoitetaan eri sijoituskohteisiin.

V

Finanssivalvonta, wwwsivu.

20

Tutkimusten mukaan yksityissijoittajat sijoittavat keskimäärin liian vähän
osakemarkkinoille.

O

Moderni rahoitus, s. 179.

21

Osakkeen tuottovaatimus voidaan laskea CAPM-mallin avulla seuraavasti: riskitön korko + yrityksen osakkeen beeta.

V

Moderni rahoitus, s. 153.

22

Osakkeiden volatiliteetti on vakio vuodesta toiseen.

V

Moderni rahoitus, s. 149.

23

Tehokkaita markkinoita voidaan pitää itsekorjaavana mekanismina.
Väite: tällä tarkoitetaan sitä, että mahdollisia tehottomuuksia esiintyy aika
ajoin, mutta ne häviävät sijoittajien löytäessä ja hyödyntäessä ne.

O

Moderni rahoitus, s. 172.

24

Joukkolainojen hintariski syntyy sijoittajien niille asettaman tuottovaatimuksen heilahteluista.

O

Moderni rahoitus, s. 89.

25

Vaihtovelkakirjalaina sisältää omistajansa kannalta option kaltaisen oikeuden ja siten vaihtovelkakirjalainan arvoon vaikuttaa myös ne tekijät,
jotka vaikuttavat tämän option arvoon.

O

Sijoittajan korko-opas, s.
25.

26

Termi joukkolainan senioriteetti tarkoittaa sitä, kuinka pitkä juoksuaika
lainalla on.

V

Sijoittajan korko-opas, s.
13.

27

Joukkolainen korkoriski = Riski siitä, että lainan liikkeeseenlaskija ei
suostukaan maksamaan lupaamaansa korkoa pääomalle.

V

Sijoittajan korko-opas, s.
27-28.

28

Jos odottaa korkojen laskevan kannattaa pyrkiä laskemaan korkosijoitusten duraatiota.

V

Sijoittajan korko-opas, s.
29.

LISÄPISTEKYSYMYS. Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille.
29

Asiakkaasi sai tarjouksen Yrityslainakori USA -joukkovelkakirjalainasta,
jonka tuotto on markkinointimateriaalin mukaan kiinteä 7,25 %:ia vuodessa. Hän ei vain oikein ymmärrä mitä tarkoittaa materiaalin maininta,
että korkotuoton suuruus ja palautettavan pääoman määrä riippuvat luottovastuutapahtumien määrästä tietyillä sadalla pohjoisamerikkalaisella
yhtiöllä. Väite: Kyseessä on niin sanottu ehdollisesti pääomaturvattu sijoitustuote.

O

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 89.

30

Strukturoituihin tuotteisiin liittyy liikkeeseenlaskijariski.

O

31

Helsingin Pörssissä ei noteerata yhtään ETF:ää.

V

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 103-4.
Miten sij. rahastoihin, s.
168.
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Rahasto-osuuden hinta määräytyy osuuksien kyseisen päivän ostojen ja
myyntien keskinäisen suhteen perusteella.

V

Sijoitusrahasto-opas, s. 19.

LISÄPISTEKYSYMYS. Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille.
33

Ps-tileille siirrettyjä varoja voi sijoittaa rahastoihin, mutta ei yksittäisiin
osakkeisiin.

V

Miten sij. rahastoihin, s.
165.

34

Termi AIFMD liittyy EU:hun ja vaihtoehtorahastoihin.

O

Sijoitusrahasto-opas, s. 26.

35

Indeksirahasto = rahasto, joka sijoittaa varansa toisiin rahastoihin eli indeksoi ne yhdeksi rahastojen rahastoksi.

V

Sijoitusrahasto-opas, s. 89.

36

Lainsäädännön asettamat ehdot täyttävän vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut voi vähentää verotuksessa. Väite: Vähennyksen enimmäismäärä on 12 000 euroa vuodessa.

V

Sijoittajan vero-opas 2017,
s. 16

37

Kuluttaja AA on solminut sopimuksen elinkeinonharjoittaja B:n kanssa.
Sopimuslomakkeeseen sisältyy joukko vakioehtoja, jotka B on laatinut ja
jotka AA on allekirjoituksellaan hyväksynyt. Yksi ehdoista on sanamuodoltaan epäselvä. Väite: Epäselvää ehtoa tulkitaan tapauksessa B:n vahingoksi.

O

Hoppu-Hoppu, s. 84-85

38

Sijoituspalveluyhtiö X on tehnyt asiakkaalleen sijoitustuotteesta tarjouksen, joka on voimassa 10 päivää tästä päivästä. Viikkoa myöhemmin X
haluaisi perua tarjouksen, mutta asiakas on ehtinyt jo ottaa tarjouksesta
selon ja tarjous on vaikuttanut määräävästi hänen toimintaansa. Väite: X
ei ole sidottu tarjoukseensa.

V

Hoppu-Hoppu s. 66-67

39

Osakeyhtiön hallituksen jäsen on korvausvelvollinen vahingosta, jonka
hän on toimessaan aiheuttanut yhtiölle, vaikka hän ei olisi toiminut tahallaan tai huolimattomuudesta.

V

Hoppu-Hoppu s. 408

40

Sijoituspalveluyhtiö Y tekee ei-ammattimaisen asiakkaansa toimeksiannosta osakekaupan, joka toteutetaan sisäisenä kauppana. Kauppa olisi
todennäköisesti voitu toteuttaa ulkopuolisen kanssa asiakkaalle edullisempaan hintaan. Asiakas oli kuitenkin toimeksiantolomakkeessa hyväksynyt, että toimeksianto voidaan toteuttaa sisäisenä kauppana.
Väite: Y toimi virheellisesti.

O

Nousiainen-Sundberg s.
153

41

Meklari AA saa tietää pörssiyhtiö Z Oyj:n osakkeita koskevasta suuresta
ei-julkisesta ostotoimeksiannosta. Hän ei hyödynnä tietoa itse, mutta
kertoo asiasta ystävälleen salkunhoitaja BB:lle, joka tekee tiedon perusteella kauppoja. Väite: AA ei rikkonut sisäpiirintiedon käyttökieltoa,
koska ei hyötynyt BB:lle antamastaan neuvosta itse.

V

Nousiainen-Sundberg s.
224-225

42

Jos sijoituspalveluyhtiön asiakas on ammattimainen sijoittaja, asiakas ei
ole oikeutettu Sijoittajien korvausrahaston mukaiseen suojaan.

O

Nousiainen-Sundberg s. 55

43

Sijoittaja AA sai verovuonna 2017 100 000 euron osingon X Oyj:ltä.
Väite: Osingosta 85% on pääomatuloveron alaista ja 15% verovapaata.

O

Sijoittajan vero-opas 2017,
s. 9
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44

Korkotulon lähdevero on 28%.

V

Sijoittajan vero-opas 2017,
s. 6

45

Asiakkaasi BB myi vuonna 2017 pörssiosakkeita yhteensä 3 000 eurolla.
Hänelle muodostuu myynneistä 800 euroa luovutusvoittoa. Väite: BB:n
luovutusvoitosta ei peritä veroa, koska luovutusvoitto jää 1 000 euron
alarajan alle.

V

Sijoittajan vero-opas 2017,
s. 25

46

Piensijoittaja CC myy perintönä saamansa osakkeet ja saa niistä 5 000
euroa. Väite: Koko 5 000 euroa on verotettavaa luovutusvoittoa, koska
CC on saanut osakkeet perintönä ja siten ilmaiseksi.

V

Sijoittajan vero-opas 2017,
s. 42

47

DD on alkanut kiinteistösijoittajaksi. Hän on ostanut asunnon ja antanut
sen vuokralle. Kyseinen vuokra on DD:lle pääomatuloa (eikä elinkeinotuloa). DD on saanut vuoden aikana vuokratuloa 24 000 euroa ja maksanut tavanomaisia yhtiön hoitovastikkeita 6 000 euroa. Väite: Verotuksessa DD saa vähentää kyseiset hoitovastikkeet vuokratuloistaan.

O

Sijoittajan vero-opas 2017,
s. 11

48

Asiakkaasi EE myy pörssiosakkeita 10 000 eurolla. Hän on hankkinut
osakkeet 12 vuotta sitten 2 300 eurolla. Väite: EE:n verotettava luovutusvoitto on 6 000 euroa.

O

Sijoittajan vero-opas 2017,
s. 26

LISÄPISTEKYSYMYS. Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille.
49

Leskelle kuuluu oikeus pitää aviopuolisoiden yhteisenä kotina käytettyä
asuntoa jakamattomana hallinnassaan. Väite: Avopuolisolla ei ole tätä
oikeutta toisen avopuolison kuollessa.

O

Perhe- ja perintöoikeutta
pääpiirteissään 2017, s. 45

50

AA ja BB ovat aviopuolisoita. AA:n rahankäyttö on holtitonta ja hän on
velkaantumassa, eivätkä kyseiset velat liity perheen elatukseen. BB
miettii pitäisikö heidän siksi tehdä avioehto. Väite: Jos avioehtoa ei ole,
BB vastaa AA:n veloista kuten omistaan.

V

Hoppu-Hoppu s. 486

LISÄPISTEKYSYMYKSET
28

Korkojen lasku laskee joukkolainojen tuottovaatimusta. Tämä puolestaan nostaa lainojen hintaa. Hinta nousee sitä enemmän, mitä korkeampi duraatio on. Siten duraatio kannattaa kasvattaa, ei laskea.

32

Rahasto-osuuden hinta on ostettaessa ja myytäessä sen todellinen arvo. Se lasketaan jokaisena arkipäivänä siten, että rahaston sijoitusten markkina-arvosta vähennetään rahaston mahdolliset velat ja saatu nettoarvo jaetaan rahasto-osuuksien senhetkisellä lukumäärällä.

48

Yli kymmenen vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 40 prosenttia.
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