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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Tällä viikolla kirkastetaan suun-

taa ja mietitään mikä riski on ot-

tamisen arvoinen sekä kurkiste-

taan osake-esimerkkimme vointia 

sekä yleisesti osakemarkkinoiden 

tilaa. 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Menestykselle voidaan antaa monia määritelmiä, mutta 
meidän määritelmämme on seuraava: Menestys on 

merkityksellisten tavoitteiden asteittaista saavuttamis-
ta. Eli ihminen kulkee askel askeleelta kohti merkityk-
sellisiä, arvokkaita päämääriä. Menestys tapahtuu siis 

jo matkalla, ei pelkästään päämäärään päästessä. Itse 
asiassa matka on monin tavoin tärkeämpi kuin pää-

määrä. 
 
Elämän yksinkertaistamisen ja merkityksellisten tavoit-

teiden saavuttamisen kannalta ratkaisevaa on se, että 
päätät tarkalleen etukäteen, mitä haluat. 

 
Varaa itsellesi rauhallista aikaa pohtia kynän ja paperin 
kanssa seuraavaa kysymystä: Mitkä ovat kolme tär-

keintä tavoitetta elämäsi aikana? 
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Valtaosalla ihmisiä kolme tärkeintä tavoi-

tetta liittyvät talouteen, terveyteen ja ih-
missuhteisiin. Nämä kaikki ovat tärkeitä 

osa-alueita elämässä. Monilla ihmisillä nä-
mä ovat juuri ne kolme tärkeintä aluetta, 
joiden parissa he työskentelevät. Stres-

siä aiheuttaa se, kun joku näistä kol-
mesta elämän osa-alueista ei ole 

kunnossa. 
 
Ajattele jälleen paperilla: Minkä yhden 

asian saavuttaminen kullakin osa-alueella 
antaisi sinulle suurimman palkinnon? 

 
Taloudellinen tavoite voi olla vaikkapa ta-
loudellinen turva, taloudellinen riippumat-

tomuus tai rikkaus. Terveyteen liittyvä 
tavoite voi olla tietty paino, jokin urheilu-

tavoite tai jostakin vammasta paranemi-
nen. Ihmissuhteisiin liittyvissä tavoitteis-

sa, oli kyse sitten sosiaalisista suhteista, 
intiimeistä suhteista tai bisnessuhteista, 
seuraavat kaksi kysymystä kannattaa ky-

syä itseltään: 
 

 Jos suhteeni olisi täydellinen jo-
ka tavoin, millainen se olisi? 

 

 Jos suhteeni olisi täydellinen jo-
ka tavoin, millainen ihminen mi-

nä olisin hänelle/heille? 
 
Yksi elämän suurista monimutkaistajista 

on se, että haluamme tehdä kaikkea yhtä 
aikaa ja saada tuloksia heti. Seminaareis-

samme tapaamme jatkuvasti ihmisiä, jot-
ka sanovat: ”Haluan saavuttaa taloudelli-
sen riippumattomuuden ja haluan sen he-

ti!” Tosiasia on kuitenkin se, että talou-

dellisen riippumattomuuden saavuttami-
seen menee yleensä 20-25 vuotta siitä 

hetkestä lähtien, kun otat elämäsi ja ta-
loutesi tosissasi. 
 

Samat ihmiset sitten sanovat: ”En halua 
odottaa niin pitkään. Haluan tehdä myös 

tätä ja tuota.” Seurauksena he yrittävät 
100 eri asiaa, he odottavat välittömiä tu-
loksia ja mikään ei ikinä onnistu. Samaan 

aikaan heidän ystävänsä ovat valinneet 
kulkea pitkää tietä, säästää ja sijoittaa 

kuukausittain, rakentaa bisnestään tai os-
taa ehkä yhden sijoitusasunnon parin 
vuoden välein. Ennen pitkää nämä ystä-

vät ovat taloudellisesti riippumattomia, ja 
nämä toiset ihmiset juoksevat yhä ympy-

rää etsien nopeaa ja helppoa ratkaisua 
ongelmiinsa. 

 
Yksi aikamme sairauksista on se, että 
etsimme nopeaa ja helppoa ratkaisua 

ongelmiimme. Lisäksi vielä usein etsim-
me ratkaisuja itsemme ulkopuolelta. Us-

komme että jossakin on joku tai jokin, 
joka voi ongelmamme helposti ratkaista, 
eikä sen pitäisi vaatia sitä, että me itse 

muuttuisimme. Tämä asenne ei kuiten-
kaan ole sinua varten. Jos haluat elää 

merkityksellistä, arvokasta ja kunnioitet-
tavaa elämää, vastaukset kaikkiin ongel-
miin löytyvät lähtökohtaisesti sisältäsi. 

Maailmasi muuttuu paremmaksi, kun sinä 
muutut paremmaksi. 

 
Monilla ihmisillä rahaongelmat eivät johdu 
pienistä tuloista. Olemme tavanneet pal-
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jon ihmisiä, joilla on suuret tulot, mutta 

jotka ovat silti jatkuvassa rahapulassa. 
He ovat yhden palkan päässä konkurs-

sista. Usein vielä he itse tahtoisivat rat-
kaisuksi ongelmaan lisää tuloja. He ku-
vittelevat rahan ratkaisevan heidän on-

gelmansa. Vähänpä he tietävät siitä, että 
heidän asenteensa on heidän rahaongel-

miensa alku ja juuri. Heidän tapansa aja-
tella rahasta on huono. Heillä on joitakin 
uskomuksia, joiden vuoksi he toimivat 

tietyllä tavalla, ja lopputuloksena heillä 
on aina rahaongelmia. Usein he syyttä-

vät toisia ihmisiä tai olosuhteita ongel-
mistaan. Tosiasia on se, että kukaan 
muu ei voi heitä auttaa, elleivät he itse 

muuta tapaansa ajatella. 
 

Tämmöisille ihmisille on hyviä ja huonoja 
uutisia. Hyvät uutiset ovat ne, että 

raha on vain idea, ja se mitä ihminen 
uskoo rahasta, on hänelle totta. Huo-
not uutiset ovat ne, että joillekin ihmisil-

le näiden ajatusten muuttaminen on vai-
kein asia maailmassa. ViikkoRahan kir-

joittajille vuosikymmenen aktiivinen työ 
on ollut sitä, että olemme pyrkineet 
muuttamaan ihmisten tapaa ajatella ra-

hasta. Olemme pyrkineet havahdutta-
maan heitä ja kenties auttamaan heitä 

löytämään parempia ajattelutapoja, jotka 
toimivat heille itselleen paremmin. 
 

Olemme vuosien varrella seminaareis-
samme nähneet, kuinka osa ihmisistä ot-

taa tosissaan taloudellisen riippumatto-
muuden tavoittelun. Eräässä seminaarissa 
oli mies, joka ehdotti tuttavalleen bisnek-

sen perustamista ja taloudellisen riippu-
mattomuuden toteuttamista. He tekivät 

liiketoimintasuunnitelman, ja juuri ennen 
bisneksen starttaamista mies jänisti. Mut-
ta hänen ystävänsä, joka oli nainen, aloit-

ti bisneksen ja muutaman vuoden kulut-
tua hänellä oli jo merkittävä varallisuus, 

joka syöttää tänäkin päivänä hänen per-
heelleen kassavirtaa kuukaudesta toi-
seen. Mies, joka jänisti, palasi tekemään 

töitä pienen palkan eteen. 
 

Älä anna sen tapahtua sinulle. 
 
Päätä etukäteen, mitä haluat. Ajattele 

asioita pitkälle tulevaisuuteen. Kun olet 

päättänyt tavoitteesi, hyväksy että niiden 

toteuttaminen vie paljon aikaa. Ota nyt 
ensimmäinen askel ja toinen askel sen 

jälkeen. Ei tarvitse kiirehtiä. Kulje va-
kaasti askel kerrallaan oikeaan suuntaan. 
Huolehdi enemmän suunnasta kuin vauh-

dista. Kulje tavoitteidesi suuntaan päiväs-
tä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toi-

seen. 
 
Jos päätit kuten monet ihmiset, että kol-

me tärkeintä tavoitettasi elämässä ovat 
loistavan terveys, loistavat ihmissuhteet 

ja taloudellisen riippumattomuus, järjestä 
elämäsi niin, että kuljet periksi antamat-
tomasti näitä kohden. Ajan mittaan huo-

maat kaikenlaista ihmeellistä kehitystä. 
Elämäsi yksinkertaistuu ja kirkastuu. Et 

harhaudu tavoittelemaan mitään muuta 
kummallista. Ulkopuoliset tapahtumat ei-
vät stressaa sinua niin paljoa. Elämäsi on 

kaikin tavoin paljon, paljon yksinkertai-
sempaa. 
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Rahoitusteorian mukaan sijoituksen 

riskin kasvaessa sijoittaja vaatii ra-
hoilleen suurempaa mahdollista 

tuottoa. Tähän perustuu ajatus siitä, 
että korkeampiriskisellä sijoituksella 
haetaan suurempia tuottoja salk-

kuun. Riskillä luonnollisestikin tarkoi-
tetaan tässä omistuksen arvon hei-

luntaa.  
 
Suuremman riskin ottamalla havitel-

laan suurempaa tuottoa, mutta altis-
tutaan samalla suuremmalle hinnan-

vaihtelulle. Sijoitusasunnon tapauk-
sessa suurempi riski voi olla sekä 
hintariskiä että esimerkiksi asunnon 

vuokrattavuuteen liittyvää riskiä. 
 

Meikäläisen torikauppiaan logiikalla tämä 
on todella järkeen käypää. Haluan saada 

hyvän vaihtokaupan tuoton ja ottamani 
riskin välillä. Osakkeissa useimmiten ha-
luan saada onnistuessani 2-3 kertaa niin 

paljon tuottoa kuin mitä olen valmis hä-
viämään, mikäli olen väärässä. Pienempi-

riskisen sijoituksen kohdalla olen valmis 
hyväksymään pienemmän tuoton, sillä 

onhan tuotto varmempaa. Näin ainakin 
perinteisen rahoitusteorian mukaan.  

 
Osakemarkkinoilla on helposti nähtävissä, 

kuinka sijoittajat hyljeksivät osakkeita nii-
den laskettua kovasti. Tuolloin osakkeet 
ovat historiallisesti halpoja ja potentiaali-

nen tuotto erittäin suuri. Tulevaisuus kui-
tenkin näyttää tummalta ja riski koetaan 

todellista suuremmaksi. Riskit kuitenkin 
ovat silloin suhteellisesti erittäin pieniä.  
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Osakkeiden noustua pitkään ja voimak-

kaasti sekä vanhat että uudet sijoittajat 
rynnivät ostamaan osakkeita. Talouden 

näkymä on valoisa ja riski koetaan pie-
neksi. Osakkeet ovat arvostustasoiltaan 
historiallisesti kalliita ja tuottopotentiaali 

on pieni.  

Sijoittajat suurena massana toimivat teo-
riaan nähden aivan päinvastaisesti. Sijoi-

tukset tehdään silloin kun suurimmat 
tuotot ovat jo toteutuneet ja jäljellä 

on enää pelkkiä höyryjä. Korkealta 
osakkeilla on tilaa tippua kovasti, joten 
koettuun riskiin nähden todellinen riski on 

valtava. 
 

Asuntomarkkinoiden trendit ovat valta-
vasti pidempiä ja hitaampia kuin osake-
markkinoiden. Osaksi tästä syystä ihmisil-

le syntyy heikosti suhde asuntomarkkinoi-
den todelliseen tilaan.  

 
Asuntojen hintoihin vaikuttavat useat sei-
kat. Keskeisiä ovat mm. työllisyystilanne, 

inflaatio, korkokanta ja tulotaso. Tämä ei 
onneksi ole mitään alkemiaa vaan perin 

yksinkertaista torimatematiikkaa. Jokai-
nen meistä omaa asuntoa ostaessaan las-
kee, minkä suuruisiin lainanlyhennyksiin 

on varaa. Vähemmän sitä kiinnitetään 

huomiota siihen, että ovatko asuntojen 
hinnat nousseet kestämättömälle tasolle 

ja ovatko hintoja nostaneet ajurit kenties 
poistumassa.  
 

Kuvassa on koko Suomen käytettyjen 
kerrostalojen ostovoimakorjattua reaali-

hintaa kuvaa käyrä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että on verrattu asuntojen hintojen kehi-
tystä tulotason sekä inflaation kulkuun. 

Käyrän noustessa asunnot ovat kallistu-
neet suhteessa käytettävissä oleviin tuloi-

hin.  
 
Tällä hetkellä asunnot ovat lähes 27 % 

kalliimpia tuloihin verrattuna kuin vuonna 
2002. Eli asuntojen hinnat ovat nousseet 

huomattavasti käytettävissä olevia tuloja 
nopeammin.  

 
Pääkaupunkiseudulla tilanne on vielä hur-
jempi. Helsinkiin on juuri valmistunut tai 

valmistumassa useita tuhansia uusia 
asuntoja, joiden neliöhinnat ovat yli 5300 

euroa. Lisäksi alueelle on tulossa merkit-
tävä määrä neliöhinnaltaan lähes kaksin-
kertaisen hintaisia asuntoja. On selvää, 

että Suomaisten varallisuus on kasvanut, 
mutta onko se kasvanut todellakin näin 
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nopeasti ja laajasti? 

 
Sijoitusasuntoja miettiessäni ajatukseni 

tietenkin kääntyvät omiin muistikuviin ja 
kokemuksiin. Oman asuntosijoittajaurani 
aika yksiöiden vuokratuotot ovat laske-

neet reilusta kymmenestä prosentista ny-
kyiseen noin neljään niillä alueilla, joissa 

itse olen ollut aktiivinen. Tämä siitäkin 
huolimatta, että vuokrat ovat nousseet 
lähes kaksinkertaisiksi. Tarkoittaako tämä 

sitä, että riski asuntosijoittamisessa on 
laskenut aivan valtavasti? 

 
Mikäli rahoitusteoria pitää paikkansa, 
sijoittajien mielestä asunnot ovat nyt 

matalampiriskisiä kuin esimerkiksi 
vuonna 2002.  Jostain syystä tässä koh-

den on vaikea samaistua teoreetikon nä-
kökulmaan.  

 
Asuntosijoittajaurani aikaan uusien asun-
tolainojen korot ovat laskeneet reilusta 

kuudesta alle kolmeen. Ostovoimakorjat-
tu asuntojen reaalihinta on noussut mer-

kittävällä tavalla korkeaksi. Täytyy tosin 
huomioida, että ollaan edelleen huomat-

tavasti alle 1980-luvun kuplalukemien. 

Tilanne muuttuu kuitenkin vielä aavistuk-
sen raadollisemmaksi huomioitaessa ker-

rostaloasuntokantaan tulevien peruskor-
jausten kustannukset.  
 

Valtaosa kerrostalokannastamme on ra-
kennettu ennen 90-lukua, suurin keskitty-

mä on 70-luvulla. Useisiin näistä taloista 
on tulossa raskaita peruskorjauksia, jotka 
voivat olla kustannukseltaan 400-1000 

euroa neliöltä. Remonttikustannukset 
huomioitaessa ostettava asunto saattaa 

tulla 10-25% kalliimmaksi kuin ostohinta. 
Mikäli otamme tämän huomioon piirtä-
mässämme käyrässä, olemmekin jo huo-

mattavan paljon nykytilannetta kalliim-
missa hinnoissa.  

 
Oman varallisuuden suunnittelussa on vii-

sasta pyrkiä hahmottamaan vallitsevia 
mahdollisuuksia sekä riskejä. Usein kan-
nattaa pyrkiä näkemään, mitä valtavirran 

toisella puolen on. Toisinaan riski ei vaan 
ole ottamisen arvoinen, ja silloin se kan-

nattaa jättää ottamatta.   
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ViikonRahassa olemme tutkailleet XCO-
osakkeen sielunelämään. Ostimme kun 

osake teki läpimurron laskevan trendivii-
van yläpuolelle ja nostimme suojaavan 
stop-tason 20 päivän liukuvan keskiarvon 

läheisyyteen, joka samalla sattui olemaan 
ostohintamme. Yleinen markkinoiden vä-

syminen sai osakkeemme laskemaan tu-
kitason alapuolelle, jolloin lasku tyypilli-
sesti kiihtyy. Suojaava stop-

toimeksiantomme piti huolen siitä, että 
me myimme osakkeemme pois samaan 

hintaa kuin mihin olimme ne ostaneet. Ei 
valtavan jännittävä sijoitus, ja tarkem-

malla liipaisinsormella olisimme voineet 
kotiuttaa hyvätkin voitot. Tärkeintä kui-
tenkin oli olla häviämättä rahaa, vaikka 

alkuperäinen ideamme ei toteutunutkaan. 

XCO on laskenut osakkeesta irtautumi-

semme jälkeen vielä reilut 8,5 %. Tässä 

esimerkissä opimme ajoittamaan osta-

mista sekä suojautumaan. 
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Helsingin pörssin elämää kuvastava OMXH 25 -indeksi jaksoi viime viikon ViikkoRa-

han jälkeen nousta tukitasolta kaksi päivää, kunnes palasi jälleen tukitasolle vihreä 
ja punainen nuoli kuvassa). Nousuinto on toistaiseksi vähissä, ja olemme suunnilleen 

samalla tasolla kuin tammikuun puolivälissä. Nykyisen tukitason pettäessä lasku voi 
helposti jatkua aina 2050 - 2100 pisteen seudulla olevalle seuraavalle tukitasolle 
saakka, mikä tarkoittaisi aikamatkaa vuoden alkupäiviin (punainen vaakalaatikko).  

Vauhdittajina voivat toimia joko heikot uutiset tai maailman suurten pörssien taipu-
minen.  

Saksan DAX-indeksi on ollut Helsinkiä huomattavasti vahvempi. Viime viikolla saatiin 
ponnistus tukitasolta, mikä ei pitkään jatkunut, vaan indeksi kääntyi uuteen laskuun 
ja lävisti alla olevan tukitason. Mikäli aikaisemman nousun vetureina toimineet auto-, 
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materiaali- ja pankkisektorit eivät löydä uutta pitoa, on hyvin todennäköistä, että 

DAX valuu 6600 pisteen läheisyyteen. Todennäköisyys kasvaa huomattavasti, mikäli 
melko vahvana pysytelleen USA:n osakemarkkinan vauhti hiipuu ja myynti-into ta-

voittaa sijoittajat. Toistaiseksi USA on kuitenkin ollut hyvin vahvassa vedossa. 

USA:n korkomarkkinaa seuraava TLT–etf on noussut ennakko-odotustemme mukai-
sesti ja täyttänyt yläpuolella olleen aukon eli GAP:in. 

 

Helsingin pörssistä poimimamme esimerkkiosake Outotek on laskenut ajattelemal-

lamme tavalla tukitasolle ja sen läpi aina 200 päivän liukuvalle keskiarvolle saakka 

(viime viikon kuva vasemmassa yläkulmassa). Aikaisempi tukitaso muodostuu tässä 

vaiheessa todennäköisesti uudeksi vastustasoksi. On hyvin paljon mahdollista, että 

yritys 39 euron tasolle laukaisee myyntihalukkuutta ja osake kääntyy uuteen las-
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kuun. Pohjanmuodostuksen tunnusmerkistöä ei vielä ole nähtävissä. Useimmiten kui-

tenkin lasku 200 päivän liukuvalle keskiarvolle saa aikaiseksi jonkinlaisen pompun. 

Tähän nousuun on kuitenkin syytä suhtautua suurella varovaisuudella. 

Kärsivällisyys ja suunnitelmallisuus ovat edelleen osake– ja rahastosijoittajan menes-

tyksen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Pyri ottamaan vain sellaisia riskejä, joiden 

vaihtokauppana saat hyvän tuoton sijoituksillesi. Tyhjän saa tekemättäkin, joten täh-

dätään korkealle! 

 

ViikkoRaha © Vertus Capital Asset Management Oy / Blue Apple 

Vastuunrajaus 
ViikkoRaha on opetuksellinen viikkokirje. ViikkoRahassa esitetyt osakkeet, omaisuuslajit 
tai strategiat eivät ole sijoitussuosituksia vaan ne esitetään opetuksellisessa tarkoitukses-
sa. ViikkoRaha -viikkokirjeen lukija vastaa itse tekemistään päätöksistä, vaikka ne perus-
tuisivat niihin tietoihin tai lähteisiin, joita ViikkoRaha -viikkokirjeessä mainitaan. 
 
 
Lukijakommentit ja kysymykset   matias@viikkoraha.info 
ViikkoRahan tilaukseen liittyvät asiat  asiakaspalvelu@viikkoraha.info 
Sähköpostiosoitteen muutos   asiakaspavelu@viikkoraha.info 

http://www.facebook.com/asuntosijoittaminen 
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