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Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti vuonna 2021 

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (FSPA) julkistaa vuoden 2021 Suomen myyntivolyymit ja 
markkinaosuudet strukturoiduissa sijoitustuotteissa. 
 
Vuosi 2021 oli strukturoitujen sijoitustuotteiden kannalta selvästi edellistä vuotta parempi. Uusmyynti vuonna 2021 oli 
1 229,4 miljoonaa euroa, missä on kasvua noin 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti osakepohjaisten tuotteiden 
myynti oli vahvaa. Pääomaturvattujen tuotteiden myynti pieneni edelleen matalan korkotason aiheuttamien haasteiden 
vuoksi. Liikkeeseenlaskuja oli 456 kappaletta eli 17 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. 
 
Osakesidonnaisten tuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti vuonna 2021, ja myyntivolyymi ylitti miljardi euroa ensimmäisen 
kerran sitten vuoden 2012. Tätä siivitti osakemarkkinan lähestulkoon koko vuoden jatkunut tasainen kurssinousu, joka 
alkoi jo vuonna 2020 pandemian alkuvaiheen pudotuksen jälkeen. Tuottoa haettiin tuttuun tapaan mm. sellaisista 
sijoitusrakenteista, joissa tuoton saamiseksi riittää, että osakekurssit eivät laske sekä suoria osakesijoituksia nopeammin 
nousevista rakenteista. Luottoriskiin sidottujen tuotteiden myynti sen sijaan jatkoi laskuaan. Riskilisät pysyivät koko vuoden 
matalalla tasolla, eikä riski-tuottosuhde houkutellut sijoittajia edelleen vallinneesta matalasta korkotasosta huolimatta. 
Muihin kohde-etuuksiin sidottujen tuotteiden myynti oli vähäistä.  
 
Markkinaosuuksissa tapahtui joitakin muutoksia. Alexandria Pankkiiriliike nousi suurimmaksi myyjäksi 29,8 %:n 
markkinaosuudellaan, ja viime vuoden ykkönen OP-ryhmä oli nyt toisena 23,0 %:n osuudella. Danske Bank ja Nordea 
säilyttivät viime vuoden sijoituksensa. Danske oli kolmantena 20,8 %:n ja Nordea neljäntenä 16,6 %:n osuuksillaan. 
Vuosien varrella toimijoiden määrä on vaihdellut, mutta sillä on ollut vain pieni vaikutus myytyihin volyymeihin.  
 
 
Strukturoitujen tuotteiden myyntivolyymit (milj. €)             

             

      2021 2020 2019 2018 2017 Kasvu (%)  

   KOKONAISMYYNTIVOLYYMI 1 229,4 1 068,5 1 283,5 1 307,7 1 360,1 15,06 %  

                  

   SIJOITUSMUOTO               

      Yleisölle tarjotut 848,7 643,0 708,9 643,7 712,1 31,99 %  

      Private Placement 380,8 425,5 574,7 664,1 648,0 -10,52 %  

      Talletukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.  

                  

   KOHDE-ETUUS               

      Osake 1 100,9 757,8 740,2 672,1 895,7 45,28 %  

      Korko 1,8 46,0 10,7 2,3 0,0 -96,09 %  

      Luottoriski 122,2 256,8 521,0 623,8 369,1 -52,41 %  

      Hyödyke 0,0 1,6 0,0 0,0 6,2 -100,00 %  

      Valuutta 1,0 0,0 4,7 2,6 38,3 n.a.  

      Strategia ja hybridi 3,6 6,3 7,0 6,9 50,9 -43,33 %  
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     2021 2020 2019 2018 2017 Kasvu (%)   

   Pääomaturva 91,4 113,7 143,0 162,1 284,6 -19,64 %   

  
Pääomaturva riippuu kohde-
etuuden kehityksestä 1 137,3 949,2 1 136,2 1 145,6 1 018,3 19,82 %   

   Preemioluonteinen sijoitus 0,8 1,7 4,4 0,0 57,3 -54,71 %   

 

Markkinaosuudet vuonna 2021 
 
Jäsen Osuus 
Alexandria Pankkiiriliike 29,83 % 
OP-ryhmä 23,00 % 
Danske Bank 20,83 % 
Nordea 16,56 % 
Evli 3,96 % 
UB Omaisuudenhoito 2,22 % 
Aktia 2,15 % 
CapMan Wealth Services 1,14 % 
S-pankki 0,32 % 

 
 
 
Volyymitiedot koostuvat yllä mainittujen toimijoiden ilmoittamista luvuista. Kaksinkertainen raportointi on vältetty 
ilmoittamalla luvut myyjän mukaan. Joidenkin toimijoiden luvut puuttuvat näistä, mutta silti lukuja voidaan pitää 
kattavana, joskaan ei aivan täydellisenä otoksena strukturoitujen sijoitusten myynnistä Suomessa. Luvuissa ei ole 
mukana ETF:ien kaltaisia kaupankäynnin kohteena olevia sertifikaatteja/todistuksia (esim. Bull & Bear). Volyymitietojen 
keräämisen ja analysoinnin toteutti FSPA:n toimeksiannosta Modelity Technologies Inc. 
 
 
Strukturoidut sijoitustuotteet 
Eri tavoin strukturoidut sijoitustuotteet, kuten esim. osakeindeksilainat, ovat merkittävä sijoittamisen muoto. Strukturoidut sijoitustuotteet ovat 
nousseet tärkeäksi osaksi sekä yksityishenkilöiden, että institutionaalisten sijoittajien sijoitussalkkua. Nämä tuotteet tarjoavat sijoittajalle 
mielenkiintoisia tuottoprofiileita muun muassa niihin usein sisältyvän pääomaturvan vuoksi. Samalla ne avaavat pääsyn monille uusille ja 
mielenkiintoisille markkinoille, kuten eksoottiset osake-, luottoriski-, hyödyke- ja valuuttamarkkinat. Sijoitusmuoto strukturoiduissa tuotteissa on 
yleensä joko arvopaperi tai talletus. Ensimmäinen strukturoitu joukkolaina on laskettu Suomessa liikkeeseen vuonna 1994. 
 
Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (FSPA) 
FSPA on vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on suomalaisen sijoitustoiminnan edistäminen ja erityisesti strukturoitujen 
sijoitustuotteiden palvelutarjonnan ja toiminnan tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa etujärjestötoimintaa sekä koulutus-, 
tutkimus-, valistus- ja julkaisutoimintaa. 
 
 
Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Henry Nurminen puh. 050 549 5509. 


