Sijoituskisan järjestäminen Kauppalehden
Oma salkku -toiminnolla

Kauppalehden Oma salkku -toiminto on arvopapereiden ja muiden omistusten seurantaan tarkoitettu
työkalu, jota voidaan hyödyntää myös sijoituspelien järjestämisessä peruskoulussa ja lukiossa. Työkalun
toiminnot mahdollistavat arvopaperien arvon seuraamisen sekä ostojen ja myyntien mallintamisen. Tällöin
opettajan/oppilaiden ei tarvitse käyttää aikaa esimerkiksi Excel- tai paperikirjauksiin ja laskentaan.
Oma salkku -toiminnon aktivoimiseksi sinulla tulee olla tunnukset Kauppalehden nettisivuilla. Tunnukset
voidaan luoda joko ainoastaan opettajan nimiin tai esimerkiksi siten, että jokainen peliin osallistuva luo
omat tunnukset. Tunnusten luomisen jälkeen löydät Oma salkku -toiminnon Kauppalehti.fi-selainversion
Pörssi-painikkeen takaa kohdasta Oma raha.

Tämän jälkeen sinun tulee lisätä salkku palvelussa. Salkun lisääminen tapahtuu palvelun etusivulla
painikkeella Lisää uusi salkku. Jos opettaja kerää tiedot omille tunnuksilleen kaikkien opiskelijoiden salkuista,
salkut kannattaa tallentaa esimerkiksi nimen perusteella.

Kun salkku on avattu Tallenna-painikkeella, salkkuun voi lisätä arvopapereita Lisää arvopaperi -toiminnolla.

Valitse arvopaperi -välilehdellä voit etsiä osakkeita pohjoismaisista pörsseistä. Lisäksi palvelusta löytyy
kattava lista rahastoja ja muita arvopapereita. Voit etsiä esimerkiksi osakkeita hakemalla niitä Vapaa haku
-kenttään kirjoittamalla tai valitsemalla osakkeen listasta. Lista on muodostettu Helsingin Pörssin ja First
North -listan osakkeista aakkosjärjestyksessä. Lisää osakkeita saat näkyviin valitsemalla kirjainvälin
sivulta.

Osakkeita pääsee lisäämään salkkuun Osto-painikkeella. Osto-sivulla voit valita tapahtuman ostopäivän,
johon järjestelmä ehdottaa automaattisesti tätä päivää. Osakkeiden ostohinnan voi syöttää tietoihin
käsin esimerkiksi Kauppalehden Pörssi-sivua hyödyntäen tai valitsemalla kohdan Käytä viimeisintä
markkinahintaa. Jos olet järjestänyt pelin esimerkiksi siten, että oppilailla on 10 000 euroa virtuaalirahaa
sijoitettavanaan, helpointa on syöttää lomakkeelle kappalehinta (tai käyttää viimeisintä hintaa) ja syöttää
tieto kyseiseen osakkeeseen sijoitettavasta kokonaissummasta (esim. ¼ eli 2500 euroa). Lopuksi painetaan
Jatka-painiketta.

Seuraavalla sivulla osto kuitataan vielä Hyväksy osto -painikkeella, kun on tarkistettu tiedot eli käytännössä
sen, että käytetty kokonaishinta vastaa suunnitelmaa. Muiden osakkeiden lisääminen salkkuun
tapahtuu samalla tavalla.

Kun tarvittavat ostot on tehty, palvelun avulla on mahdollista seurata oppilaiden virtuaalisalkkujen tuottoa.
Palvelu kertoo kätevästi hankintahinnat ja hankintasumman sekä muutokset osakkeittain euroissa,
muutokset yhteensä euroissa ja prosenttimuutokset. Jos osakkeita halutaan myydä salkusta, se tapahtuu
Myynti-painikkeella. Tämä mahdollistaa sen, että oppilaat voivat vaihtaa osakkeesta toiseen tai siirtyä
esimerkiksi käteiseen. Myytäessä tulee kuitenkin huomioida, että myydyt osakkeet eivät muutu
automaattisesti euroiksi, vaan myytäessä tulee kiinnittää huomiota myytävien osakkeiden kohtaan
Markkinahinta – Yhteensä.
Jos myydään esimerkiksi Caverionin osaketta, kirjoitetaan paperille summa 2113,42 euroa ja kun osake on
myyty, käytetään kyseinen summa uuden osakkeen ostoon tai tallennetaan summa esimerkiksi käteisenä
toiminnolla Lisää muu omaisuus. Kun tarvittavat ostot/muutokset on tehty, päästään näkemään kaikkien
opiskelijoiden salkut painikkeella Kaikki salkut.

Nyt voi tarkastella kaikkien opiskelijoiden salkkuja Kaikki salkut -kohdasta. Jos arvopapereita on myyty
tappiolla, voi muutos euroissa ja prosenteissa näyttää plussaa, vaikka tosiasiassa salkku on
miinuksella. Esimerkiksi Aatun tapauksessa tappiolla olleet Caverionin osakkeet vaihdettiin käteiseen,
joten salkussa plussalla olevien osakkeiden vuoksi muutos näyttää olevan vihreällä, vaikka salkku on
kokonaishankinta-arvoon (10 000 euroa) nähden tappiolla. Tätä ongelmaa ei ole, jos osakkeita ei vaihdeta
sijoituspelin kuluessa.

Huomioita:
-

-

-

Lisäämällä kaupankäynnin kulut osto- tai myyntitapahtumaa tehtäessä voi mallintaa kulujen
vaikutusta sijoittamisessa. Tämä voi olla tarkoituksenmukaista etenkin edistyneempien
opiskelijoiden kanssa.
Omistamiasi arvopapereita koskevat splitit (osakkeiden jakautuminen) tai annit voi päivittää
salkkuun joko klikkaamalla oston tai myynnin yhteydessä Tarkista annit ja splitit -painiketta tai
Tiliote-sivulla olevasta Tarkista splitit ja rahastoannit -linkistä.
Tehtyjä myyntejä ja niiden tuottoja sekä osinkoja voit tarkastella salkun Tuotot-välilehdellä.

