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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Tällä viikolla valmistaudutaan voitta-

maan ja viitoitetaan tietä kohti menes-

tystä. Markkinanurkkauksessa kur-

kistetaan sijoittajan sielunmaisemaan. 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Työnteon virtaviivaistaminen nostaa tehokkuutta, tekee 
elämästä yksinkertaisempaa ja vähentää tuntuvasti 
stressiä. Melkein kaikki jatkuvat ongelmat liittyvät sii-

hen, että on liian paljon tekemistä ja työ on monimut-
kaista. Elämä ja työ helpottuvat suorassa suhteessa sii-

hen, kuinka hyvin osaat ajoittain virtaviivaistaa eläämä-
si. Tässä on 10 testattua, tutkittua ja hyväksi havaittua 
tekniikkaa.  

 
1. Organisoi uudelleen. Katso kaikkea mitä teet ja 

kysy itseltäsi: Voisinko organisoida ajankäyttöni ja elä-
mäni niin, että saisin enemmän aikaan? Voisinko vä-
hentää työvaiheiden määrää? 

 
Eräs asia, joka vie valtavasti aikaa, on juoksevien asioi-

den toimittaminen. Sitä tekee yhden ja tulee takaisin, 
tekee toisen ja tulee takaisin. Yksi tapa virtaviivaistaa 
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työtaakkaa on se, että tekee 

kaikki tämmöiset asiat yhdellä 
kertaa. Oppimiskäyrän idea on 

se, että mitä enemmän teet yhtä 
asiaa, sitä tehokkaammaksi tulet 
siinä. Soita kaikki puhelut kerral-

la. Hämmästyttävästi käy niin, 
että tämä tapa vähentää dra-

maattisesti sitä aikaa, joka me-
nee yksittäiseen puheluun.  
 

2. Ryhmitä asioiden tekemis-
tä. Tee samankaltaiset asiat ker-

ralla töissä ja kotona. Jos aiot 
siivota, niin siivoa nopeasti ker-
ralla koko asunto kulkemalla 

huoneesta toiseen. Käytännössä 
80 % kaikesta tarvittavasta siivoamisesta 

voi tehdä yhdellä kävelyllä huoneesta toi-
seen. Ei ehkä saa joka ikistä pölyhiukkas-

ta ja jokaista pikku tavaraa järjestykseen, 
mutta on hämmästyttävää miten nopeasti 
ja paljon saa aikaa verrattuna siihen, että 

muiden asioiden sivussa siivoaa koko vii-
konlopun.  

 
3. Tuo esille kaikki tarvittava jo etu-
käteen. Kun on tehtävä jokin asia, jär-

jestä tarvittavat paperit ja välineet eteesi 
ennen kuin alat tehdä mitään. Tee niin 

kuin kokki, joka tuo kaikki ruokatarvik-
keet sivupöydälle ennen ruoanlaiton aloit-
tamista. 

 
4. Järjestele työsi uudelleen. Muista 

Pareto-sääntö eli 80/20-sääntö. 20 % 
kaikesta tekemisestä tuo 80 % arvosta. 
Valtaosa tehtävistä on – ikävä kyllä – 

hyödyttömiä. Ne eivät ole lainkaan arvok-
kaita. Vaatii itsekuria ja uskallusta keskit-

tyä 20 % asioita ja vähentää lopun 80 % 
tekemistä. Moni asia on kuitenkin sellai-
nen, että sitä ei tarvitse ollenkaan tehdä. 

Turhinta on tehdä erittäin hyvin sellaista, 
jota ei tarvitse tehdä ollenkaan.  

 
Pohdi kaikkea tekemääsi ja tekemättä 
jättämistäsi seurausten kautta. Jos teke-

mättä jättämisessä ei ole lainakan seura-
uksia tai seuraukset ovat hyvin vähäiset, 

tämä voi olla indikaattori siitä, että olet 
tekemisissä kiireelliseksi tekevän mutta 
vähäarvoisen asian kanssa.  

 

5. Vähennä tarvittavia työvaiheita. 

Esimerkiksi liikenteessä kannattaa mennä 
sitä kautta, jossa on vähiten liikennevalo-

ja. Toinen reitti voi olla suorempi, mutta 
siellä on enemmän stop-merkkejä ja lii-
kennevaloja. Nopeimmat reitit ovat aina 

niitä, joissa mennään ohi pysähtymistä 
vaativista kohdista. Pysähtymiset, odotte-

lut ja uudelleen liikkeelle lähtemiset vie-
vät paljon aikaa. Ihminen, joka on koko 
ajan liikkeessä, pääsee perille nopeam-

min, vaikka hänen reittinsä olisikin hie-
man pidempi.  

 
Tässä on hyviä kysymyksiä työn virta-
viivaistamiseksi: 

1. Miten vähentää tarvittavia työvaiheita? 
 

2. Miten tehdä tämä vähemmällä työllä? 
 
3. Miten voin tehdä monta työvaihetta 

kerrallaan? 
 

6. Tee ajanhallinnastasi itsellesi peli. 
Pyri saamaan kalenteriisi suuria aikablok-
keja, jolloin sinulla ei ole mitään tehtä-

vää. Kun ei ole mitään tehtävää, monet 
ihmiset tuntevat syyllisyyttä, joten he 

tarttuvat mihin tahansa, että on jotakin 
tekemistä. Tämä ei ole sinulle. Sinä toimit 
tehokkaasti siinä suhteessa, kun saat toi-

set ihmiset tekemään asioita puolestasi 
tai saat aikasi järjestettyä niin, että aina-

kin 20 % kalenteriin varatusta työajasta 
on tyhjänä – varattuna yllätyksille, strate-
giselle ajattelulle, kehittämiselle, paperilla 

ajattelemiselle jne. Pyri elämässäsikin 
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saamaan aikaan suuria aikablokkeja, jol-

loin sinulla ei ole mitään tehtävää. Se jos 
jokin on osoitus hyvästä ajanhallinnasta. 

 
7. Eliminoi. Monet asiat, joita teet työs-
säsi ja elämässäsi, olivat tärkeitä kun ne 

aloitettiin. Ja nyt ne eivät ole lainkaan 
enää tärkeitä. Ne ovat asioita, jotka vain 

voit leikata pois elämästäsi ja olla teke-
mättä niitä lainkaan. Eliminoi vähempiar-
voiset tekemiset, jotta sinulla on enem-

män aikaa tehdä niitä asioita, jotka anta-
vat eniten arvoa. Eniten arvoa tarkoittaa 

eniten tuloksia, onnellisuutta, iloa, tervet-
tä ylpeyttä jne. Kaikki virtaviivaistaminen 
lähtee siitä, että vähennät aktiviteetteja, 

joihin osallistut. 
 

8. Lopeta montun kaivaminen. Fanaat-
tisuus on sitä, kun tuplaa työpanoksensa 

sen jälkeen, kun suunta on jo kadotettu. 
Muista montun laki. Kun on montussa, 
pitää lopettaa lapioimasta niin kovasti. 

Kun työskentelet jatkuvasti kovempaa ja 
tulokset vain pienenevät, täytyy astua as-

kel taaksepäin ja kysyä itseltään: 
1. Mitä oikein pyrin tekemään? 
2. Miten yritän tehdä sen? 

3. Olisiko parempi tapa? 
 

9. Tarkista oletukset. Väärät oletukset 
ovat kaiken epäonnistumisen pohjalla. 
Luota toisten antamiin tietoihin mutta 

varmista ne. Vältä olettamasta mitään. 

Pidä faktat faktoina ja mielipiteet 
mielipiteinä. Kysy itseltäsi: Oletanko minä 

jotakin sellaista, joka ei ehkä pidä paik-
kaansa? 
 

10. Pysähdy. Usein ihmiset sanovat, että 
heillä ei ole aikaa pysähtyä ja laittaa työ-

tään ja elämäänsä järjestykseen. Hyvä 
sääntö on tämä: Aika pysähtyä on juuri 
silloin, kun ei ole lainkaan aikaa pysähtyä. 

Silloin juuri lyöt jarrut pohjaan. Se on itse 
asiassa silloin, kun on kaikki tekosyyt olla 

pysähtymättä ja pitäisi vaan jaksaa teh-
dä. Silloin menet kotiisi ja otat koko vii-
konlopun vapaaksi. Lopetat perjantaina 

illalla ja et mieti työasioita ennen kuin 
maanantaina aamulla. Kävelet ulkona 

rauhassa etkä tee mitään työhön liitty-
vää. 

 
Olemme kaikki jo kokeilleet sitä, että 
teemme enemmän, eikä se ole onnistu-

nut. Jos et ole vielä koskaan kokeillut vä-
hemmän tekemistä, olisiko aika antaa sil-

le mahdollisuus? Saatat todella yllättyä, 
kuinka se nostaa paitsi työtehoasi myös 
tyytyväisyyttä elämääsi.  
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Viikon Raha -osiossa tällä kertaa tarkas-

telemme mielenkiintoisen näköistä osa-
ketta, joka on lasketellut $22 hinnasta $7 

hintaan. Laskevaa osaketta ei kannata 
yrittää ostaa, mutta tilanne onkin eri, kun 
osake on jo kovasti laskenut ja laskunsa 

lopettanut. XCO on löytänyt tukea $6,80  
tasolta, josta se ei yrityksistä huolimatta 

ole onnistunut sukeltamaan alemmaksi. 
Tämä antaa meille tärkeää tietoa siitä, 
että myyjien into alkaa loppua. Varsinai-

sesti ostajiakaan ei ole vielä markkinoille 

saapunut, joten haluamme odottaa, että 
XCO nousee kuvaajaan piirretyn laskevan 

trendiviivan yläpuolelle. Ei ole mitään 
syytä rynniä ostoksille, ennen kuin mui-
den ostajien kiinnostus osakkeeseen on 

herännyt pitkän uinumisjakson jälkeen. 
Haluamme suojata rahamme asettamalla 

stop-tason tälle sijoitukselle $6,6 tasolle. 
Mikäli osake nousee trendiviivan yläpuo-
lelle, mutta palaa takaisin aikaisempien 
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pohjien alapuolelle, voimme todeta, että 

osakkeen luonne ei ole sellainen, mitä 
olemme sen ajatelleet olevan. 

 
Mikäli osake lähtee nousemaan, vastassa 
on useita tasoja, joiden kanssa meidän 

tulee olla tarkkana. Kiikarissa oleva tavoi-
tetaso on $9,4 ja välitavoitteena $8,8. 

Seuraamme tämän esimerkkiosakkeen 

käytöstä tulevina viikkoina. Tarkoituk-

senamme on havainnollistaa sijoitus- ja 

riskienhallintastrategioita tällä esimerkillä, 

ja siksi käytännön merkitys on vähäinen 

sillä seikalla, että tällä osakkeella käy-

dään kauppaa USA:ssa eikä Helsingin 

pörssissä. Tulemme käyttämään kotimai-

sia osakkeita sekä helposti hankittavia 

ETF-osuuksia kevään aikana tulevissa Vii-

kon Raha -esimerkeissä. 

Viime viikolla arvioimme Helsingin pörssin 

kulkua kuvaavan OMXH25 -indeksin ta-
voittelevan helmikuussa tehtyä huippua. 

Tämän läpipääsy antaisi tilaa vielä muka-
vaan nousuun seuraavalle vastustasolle 
saakka. OMXH25-indeksissä on nähtävis-

sä nousumarkkinalle tyypillinen nousevien 
aallonpohjien sarja, joka on merkitty ku-

vaajaan sinisillä numeroilla. 
 
Vaikka nousu on ollut melko mukavaa, on 

OMXH25 jäänyt kehityksessä jälkeen huo-
mattavalla tavalla sekä Saksan DAX-

indeksistä että USA:n S&P 500  
-indeksistä. Tätä voidaan pitää verrattain 
huolestuttavana kehityskulkuna, sillä ra-

han karttaessa reuna-alueita suurten si-

joittajien usko lähitulevaisuuden kehityk-

seen on aavistuksen kyseenalainen. 
 

Raha on valunut sinne, missä on ollut 
vahvuutta eli momenttia jo entuudestaan. 
Useat sijoittajat odottavat lähitulevaisuu-

teen korjausliikettä osakemarkkinoille. 
Tämä pitää reuna-alueiden pörssien käy-

töksen varovaisena. 
 
Vastaavalla tavalla USA:ssa pieniä yhtiöi-

tä kuvaava Russell-indeksi on ollut huo-
mattavasti teknologiaindeksiä sekä S&P 

500 -indeksiä heikompi. Tällainen poik-
keama kehityskulkujen välille sytyttää va-
roitusvaloja, joista sijoittajan on syytä ol-

la tietoinen. 
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Suuresta kuvasta kiinnostuneen kannat-

taa tarkkalla Saksan DAX-indeksiä. On 
selkeästi nähtävissä samankaltaisia piir-

teitä sekä vuoden 2009 että 2011 pohjis-
sa, samoin on voimakas pudotus ja erityi-
sen aggressiivinen nousu, joka on jättä-

nyt suuren osan sijoittajista seisomaan 
laiturille. Suurella todennäköisyydellä DAX 

pyrkii testaamaan vuoden 2011 huippuja 
tämän liikkeen aikana. Mielenkiintoiseksi 
peli muuttuu tuossa kohdassa, sillä tämä 

on piste, jossa täyskäännös on erityisen 
todennäköinen. Vastaavasti vuoden 2011 

tason puhkaisu tarkoittaisi voimakkaan 
nousun jatkumista. 
 

Kulta on jatkanut korjausliikettään ja us-
komme paluun nousevalle trendiviivalle 

olevan kirjoitettu kortteihin ennen suu-
rempaa nousua. Kuitenkin pitkällä täh-

täimellä kullan kohdalla näkymä on sel-
västi nykyistä korkeammilla tasoilla. Os-
ton paikka ei vain näytä toistaiseksi ole-

van vielä tässä. 
 

Sijoittajan on toisinaan hyvä vilkaista 
myös USA:n valtionvelkakirjamarkkinoita 
kuvaavaa TLT-ETF:ää, jonks voimakas 

lasku indikoi rahan siirtymistä osake-
markkinoille, kuten viimeisten päivien ai-

kana on tapahtunut. Juuri tällä hetkellä 
TLT on tosin vahvalla tukitasolla ja ylä-

puolella on suurehko ”gap”, jonka täytty-

minen on todennäköinen. Mikäli tukitaso 
pitää ja TLT lähtee nousemaan kohti ku-

vassa olevaa aukkoa, on todennäköistä, 
että osakemarkkina pitää paussia nousus-
sa tai korjaa alaspäin. Samanaikaisesti on 

syytä huomioida mahdollisuus, että TLT 
murtautuu tukitason alapuolelle antaen 

tilaa osakkeiden nousulle. 
 
Olkaamme siis yhä varovaisia, sillä äkäi-

nenkin pudotus on mahdollinen, vaikka 
tämänkaltaisessa levitoivassa markkinas-

sa se on epätodennäköinen ennen trendi-
käänteen syntymistä. Meidän näkemyk-
semme on se, että olemme siirtyneet 

nousumarkkinan kolmanteen vaiheeseen, 
ja matalan volatiliteetin nousu voi jatkua 

vielä pidempään kuin useimmat sijoittajat 
vakavasti uskovat. Kuitenkin on syytä 

muistaa, että nousu on jatkunut loka-
kuusta asti, ja tämän kaltaisten nousujen 
kesto yleensä ei ylitä viittä kuukautta. Nyt 

mittarissa on kolme, ja tämä on syytä pi-
tää mielessä uusia ostoksia tehtäessä. 

Vuonna 2010 nousu loppui erityisen ikä-
vällä tavalla Flash Crash -tapahtumana 
tunnettuun romahdukseen, jossa muuta-

massa minuutissa indeksit laskivat yli 6 
prosenttia. 

 
Nauti elämästäsi ja pidä kiinni rahoistasi. 
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Vastuunrajaus 
ViikkoRaha on opetuksellinen viikkokirje. ViikkoRahassa esitetyt osakkeet, omaisuuslajit 
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