
 Toimittaja Minja Tornivuori 

Opiskelijat ovat löytäneet tiensä sijoitusmarkkinoille. Sijoitatko sinä? 

Jenna Krakau 

Sijoitan. 

Joel Kaasalainen 

Joo, mulla menee niinku kuussa muutamat sata euroa aina ylimääräistä sijoittamiseen. 

Mui Chuenjit 

Joo 

 Toimittaja Minja Tornivuori 

Sijoittamisen aloittaminen voi tuntua hieman haastavalta. Miten sinä innostuit sijoittamisesta? 

Jenna Krakau 

Mä kuulin sijoittamisesta niinku kavereilta ja sitten kun se vaikutti mielenkiintoiselta ja tälleen niin 

sitten mä oon kyllä itse etsinyt netistä tosi paljon tietoa aiheesta. 

Joel Kaasalainen 

No joo se tuntui kieltämättä haastavalta. Mä sain pankista neuvoja siinä aloitusvaiheessa ja sitten 

siitä oon lähtenyt itse ihan netistä hakemaan lisätietoa ja tuntuu tietysti, että vieläkin voisi oppia 

lisää. Varmaan sitten netin kautta hakisin lisätietoa, mutta pankista niinku alustavasti sain. 

Mui Chuenjit 

Mä innostuin sijoittamisesta kun mulla oli niinku kertynyt ylimääräistä rahaa. Mut sit mä en halunnut 

et se raha olisi niinku tilillä vaan kun sit se kärsisi inflaatiosta ja sitten myös halusin rajoittaa itseäni 

käyttämästä niitä rahoja. 

 Toimittaja Minja Tornivuori 

Sijoituskohteitakin on tosi monia. Mihin sinä sijoitat? 

Jenna Krakau 

No mä itse sijoitan niinku kahteen eri rahastoon tuolla Nordnetissä. Mulla on ihan vaan toi 

indeksirahasto Suomi ja sitten joku ETF-rahasto kanssa. 

Joel Kaasalainen 

Mä olen toistaiseksi sijoittanut vaan rahastoihin. Ja sitten tietysti miettinyt noita osakejuttuja, mutta 

en ole vielä lähtenyt niihin. 

Mui Chuenjit 

Mä sijoitan mun ASP-tilille ja sitten tällä hetkellä mä olen alkanut vähän niinku tutkiskella erilaisia 

rahastoja mihin mä voisin sijoittaa. Sit mä sijoitan tosi paljon huonekaluihin, semmosiin vähän niinku 

suomalaisiin design-kalusteisiin. 

 Toimittaja Minja Tornivuori 



Mikä motivoi sinua sijoittamaan? 

Jenna Krakau 

Ehkä juuri eläkettä varten tai sitten yleisesti vaan sellainen säästäminen tolleen mun mielestä 

helpolla tavalla. 

Joel Kaasalainen 

No ylipäätään semmoinen ajattelu, että sijoitus on niinku sijoitus omaan tulevaisuuteen, että 

ajattelen asioita silleen vuosikymmenien mittakaavassa. Pyrin siihen, että omat raha-asiat olisi sitten 

hyvässä kunnossa myös vuosikymmenten päästä. 

Mui Chuenjit 

Varmaan se säästäminen ja sitten mä oon vähän huono käyttää rahoja niin se että mä voin niinku 

laittaa ne jonnekin pois. 

 Toimittaja Minja Tornivuori 

Mediassa on puhuttu paljon esimerkiksi opintolainan sijoittamisesta. Moni opiskelija saa tuloja myös 

töiden kautta. Miten sinä rahoitat sijoittamisesi? 

Jenna Krakau 

No mä rahoitan sijoittamista just ehkä opintolainalla osittain ja sitten jos käy töissä esimerkiksi 

kesällä, niin sitten sitä kautta myös. 

Joel Kaasalainen 

Joo no itsellä tulee ehkä pääosin niinku töiden kautta se ylimääräinen raha mitä pistän sitten tuonne 

sijoitushommiin, että mä käyn silleen kerran viikossa töissä ja siitä tulee aika hyvin ylimääräistä. 

Mui Chuenjit 

Eli mä niinku nostan opintolainaa ja sitten mä laitan ne mun ASP-tilille. Ja mä niinku rahoitan mun 

menot töissä käymisellä. 

 Toimittaja Minja Tornivuori 

Jaetaanko sijoitusvinkkejä kavereiden kesken vai ovatko ne salaisuuksia? 

Jenna Krakau 

Kyllä me niistä kavereiden kanssa keskustellaan myös. 

Joel Kaasalainen 

No kyllä sitä varmaan kavereidenkin kesken vähän, mutta niinku ymmärrän hyvin, jos siinä on myös 

jotain semmoista, että ei ihan kaikille kerrota niitä kovimpia vinkkejä, mutta en ole itse kauheasti 

tähän törmännyt. 

Mui Chuenjit 

Joo kavereiden kesken mielellään niinku autan mun kavereita jos niillä on jotain kysyttävää. 

 


