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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Tällä viikolla virtaviivaistetaan työntekoa ja 

luodaan ajatuskehikkoa omien taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi katsaste-

taan pörssikuulumiset. 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Työnteon virtaviivaistaminen nostaa tehokuutta, 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 elämä-

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 yh-
dellä kertaa. Oppimiskäyrän 

idea on se, että mitä enem-
män teet yhtä asiaa, sitä te-
hokkaammaksi tulet siinä. 

Soita kaikki puhelut kerralla. 
Hämmästyttävästi käy niin, 

että tämä tapa vähentää 
dramaattisesti sitä aikaa, 
joka menee yksittäiseen pu-

heluun.  
 

2. Ryhmitä asioiden teke-
mistä. Tee samankaltaiset 
asiat kerralla töissä ja koto-

na. Jos aiot siivota, niin siivoa nopeasti 
kerralla koko asunto kulkemalla huonees-

ta toiseen. Käytännössä 80 % kaikesta 
tarvittavasta siivoamisesta voi tehdä yh-

dellä kävelyllä huoneesta toiseen. Ei ehkä 
saa joka ikistä pölhyhiukkasta ja jokaista 
pikku tavaraa järjestykseen, mutta on 

hämmästyttävää miten nopeasti ja paljon 
saa aikaa verrattuna siihen, että muiden 

asioiden sivussa siivoaa koko viikonlopun.  
 
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 voin vähentää tarvittavia työvai-

heita? 
2. Miten voin tehdä tämän 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 syylisyyttä, 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 
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ajattelemiselle jne. Pyri elämässäsikin 

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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Sijoittaminen on kuin suuri metsä, jonne 
on helppoa eksyä. Joka puolella on erilai-

sia mahdollisuuksia ja mitä erikoisempia 
lupauksia tulevaisuuden onnesta ja au-
tuudesta. Se on maailma, jossa voi har-

hailla pääsemättä mihinkään. Siksi tarvit-
semme jonkinlaisen kartan avuksemme. 

Tällä kartalla tarkoitetaan suunnitelmaa. 
 
Sijoitussuunnitelmasta puhutaan paljon, 

mutta yleensä se on vain myyntipuhe, 
jonka avulla yritetään selvittää, paljonko 

rahaa voisimme kuukausittain sijoittaa 
pankin tarjoamaan rahastoon. Rahastoja-
kin on varmuuden vuoksi niin monenlai-

sia, että jokainen löytää itseään miellyttä-
vän vaihtoehdon. Pankillehan ei ole mer-

kitystä, mihin heidän tuotteeseensa me 
sijoitamme ja miten me sen kanssa pär-

jäämme. Rahastoissa ei ole sen enempää 
vikaa sijoituksena kuin missään muussa-
kaan. Kyse on vain siitä, miten me erilai-

sia sijoitusvälineitä käytämme. 
 

Meillä voi olla karkeasti kolmenlaisia eri-
laisia tavoitteita rahaan ja vaurastumi-
seen liittyen. Ensimmäinen on luoda tasa-

painoa ja turvaa. Toinen on astetta kunni-
anhimoisempi eli taloudellisen riippumat-

tomuuden eriasteiset tavoitteet ja kol-
mantena on rikkaus. Tällä tarkoitetaan 
todella suuren omaisuuden luomista. 

Taloudellisen turvan ja tasapainon luomi-

seksi kuukausisäästäminen pankin tai ra-
hastoyhtiön rahastoon on varsin oivalli-

nen ratkaisu. Pitkäjänteinen säästäminen 
ja sijoittaminen vaativat toki kärsivälli-
syyttä ja melko merkittävän summan loh-

kaisemista tuloista, jotta potti kasvaa mil-
lään tavalla merkittäväksi.  Rahastosääs-

tämisen lisäksi yksittäisten sijoitusasunto-
jen ostaminen vuosien varrella lainarahaa 
käyttäen on melko pieniriskinen, mutta 

astetta tehokkaampi tapa saada kasvatet-
tua omaisuutta. 

 
Taloudellisen riippumattomuuden saavut-
tamiseksi tarvitsemme huomattavasti no-

peampia ideoita ja huomattavasti korke-
ampaa taloudellista älykkyyttä. Tämä tie-

tenkin tarkoittaa yksinkertaisesti parem-
pia ideoita ja kykyä toteuttaa niitä. Mitä 

nopeampia ja tuottavampia ideamme 
ovat sitä enemmän niihin tarvitaan yleen-
sä osaamista. 

 
Osake- ja rahastosijoittamisessa nämä 

nopeammat ideat voisivat tarkoittaa ky-
kyä käydä kauppaa tehokkaammilla ja 
paremmin tuottavilla strategioilla sekä ky-

kyä suojata sijoituksia markkinalaskuja 
vastaan. Asuntosijoittajan maailmassa 

kyse voisi olla suuremmasta lainarahan 
käytöstä tai kasvamisesta sijoittajana 
asunnoista kaupallisiin kiinteistöihin, jotka 

vaativat aivan erilaista osaamista kuin yk-
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siöihin sijoittaminen. 

 
Rikastumista tavoitteleva voi panostaa 

oman yrityksen perustamiseen ja kasvat-
tamiseen sijoittamalla siitä tulevan kassa-
virran esimerkiksi kiinteistömarkkinoille. 

 
Mitä suuremmasta suunnitelmasta on ky-

se sitä vaikeampaa toteuttaminen on ja 
sitä taitavampia meidän tulee olla. Suuret 
suunnitelmat vaativat kykyä hyödyntää 

toisten ihmisten osaamista, toisten ihmis-
ten aikaa ja vierasta pääomaa. Tarvitaan 

huomattava määrä vipuvoimia, jotta ta-
voite saavutetaan. Tarvittavat ideat ovat 
nopeampia ja suurempia. Rahan tulee 

liikkua nopeammin ja kasvun on oltava 
eksponentiaalista lineaarisen sijaan. 

 
Esimerkkinä nopeammasta suunnitelmas-

ta asuntosijoittajalle voisi olla asuntora-
haston perustaminen. Tässä oman varalli-
suuden kasvua vivutetaan sekä sijoittaji-

en varoilla että näiden lisäksi otettavalla 
pankkilainalla. Rahaston operatiivista toi-

mintaa varten on palkattu huippuosaajia 
hankkimaan ja vuokraamaan asuntoja. 
Näin ollen käytössä on kahdenlaista tois-

ten ihmisten rahaa sekä lisäksi valtava 
määrä toisten ihmisten osaamista. Perus-

taja tietenkin kantaa liiketoimintaan liitty-

vän riskin, mutta korvaukseksi saa osan 
asuntojen tuotoista. 

 
Asuntorahastossa ei periaatteessa ole ky-
se mistään sen mystisemmästä kuin yk-

sittäisiin sijoitusasuntoihin sijoittamises-
sakaan. Tuttuun sijoitusperiaatteeseen on 

vain liitetty bisnessysteemi sekä suurempi 
määrä vierasta pääomaa. 
 

Kun tietää, mitä tahtoo saavuttaa, on täs-

tä lopputuloksesta käsin huomattavasti 

helpompi miettiä, miten on syytä toimia.  
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Helsingin pörssin luonnetta kuvaava OMXH25-indeksi on lähes samalla tasolla kuin 

viime viikon ViikkoRahan kirjoittamisen aikaan. Euroopan pörssien menohalut ovat 
nyt selvästi hyytyneet, mutta myynti-into ei ole vielä tavoittanut sijoittajia. Mielen-

kiinnolla odotamme, kuinka Espanjasta kantautuvat ikävät talousuutiset alkavat vai-
kuttaa sijoittajien mielialoihin. 

 

DAX-indeksi on edelleen nousevassa kanavassaan, vaikka nousuinto onkin selvästi 
paennut. Markkinatilanne antaa viitteitä varovaisuuden suosimisesta. Emme yllättyisi 

vaikka DAX-indeksin kuvaajassa nähtävissä oleva aukko (GAP) tulisi täytetyksi tule-
vien viikkojen aikana. Tämä tarkoittaisi laskettelua 6700 pisteen tietämille. 
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USA:n osakemarkkinaa kuvaava S&P 500 -indeksi on jatkanut edelleen nousuaan, 

vaikka liike onkin muuttunut epävakaammaksi. On selvästi havaittavissa, että nouse-
vien osakkeiden määrä on päivä päivältä vähäisempi ja yhä useampi osake on jättäy-

tynyt pois nousujunasta. Tämä on tyypillistä melko ikääntyneille trendeille. Liike jat-
kuu indeksin suuripainoisimpien osakkeiden vielä jatkaessa matkaa ylöspäin, ja pie-
nemmistä osakkeista on alettu jo luopua. Tämä on tavallista markkinoiden rotaatioi-

ta, mikä antaa tilaa uuden liikkeen syntymiselle. Mikään ei tässä vaiheessa suoranai-
sesti ennakoi suurta liikkeestä alapäin, vaikka olisikin hyvin luontevaa, että näin pit-

kän nousun jälkeen saisimme poikittaisliikettä ja voittojen kotiutusta nykyistä suu-
remmassa määrin. Varovaisuuden lisääminen on joka tapauksessa hyvä valin-
ta. 

 
USA:n pitkiä valtionlainoja kuvaava TLT on käyttäytynyt hyvin tarkasti odotustemme 
mukaisesti. Laskun jälkeen odotimme suuren aukon täyttymistä ja tämän jälkeen 
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suuntaamista takaisin alaspäin. Tämä on noin 80 % tapauksista toteutuva kulku. TLT 

on erityisen hyvä esimerkki siitä, kuinka yksinkertaisella teknisellä analyysillä voi 
pyrkiä ajoittamaan omia sijoituspäätöksiä ja luomaan sopivia suunnitelmallisuutta 

riskienhallintaan. 
 
Olemme muutaman viikon ajan seuranneet esimerkkiosakettamme, joka on Outotec 

Oyj (OTE1V). Viime viikolla pidimme todennäköisenä, että tukitasolta yritetään 
pomppua kohti yläpuolella olevaa vastustasoa ja liukuvia keskiarvoja. Toistaiseksi 

osake on kulkenut nuotituksen mukaisesti. Mielenkiinnolla odotamme, kääntyykö Ou-
totec lyhyen nousun jälkeen uudelleen laskuun ja suuntaa kohti 36 euron tasolla ole-
vaa seuraavaa merkittävämpää tukitasoa. Tämä olisi juuri 200 päivän liukuvan kes-

kiarvon alapuolella, joka varmasti saisi useat suuremmat sijoittajat miettimään osak-
keesta luopumista. 
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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 
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