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ViikkoRahassa  
tällä viikolla: 

 
Elämäntyö vai elämä ja 

työ? 
 

Osakkeita alle  
markkinahinnan 
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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Aurinkoisen viikonlopun kunniaksi viritte-

lemme itsemme vapputunnelmiin ostamalla 

osakkeita alle markkinahinnan ja pohtimal-

la elämäntyötä. 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Miksi jotkut vaurastuvat ja toiset eivät? Miksi suuret 
tulot eivät merkitse suurta varallisuutta? Miksi toisilla 

on paljon rahaa ja toisilla ei koskaan riittävästi?  
 
Haluaisimme vastauksen löytyvän ulkopuoleltamme. 

Aikamme sairaus on se, että etsimme ratkaisua ongel-
miimme itsemme ulkopuolelta. Suuremmat tulot. 

Parempi sosiaaliturva. Pienemmät verot. Lottovoitto.  
 
Rikkaiden syy. Poliitikkojen syy. Pomon syy.  

 
Jos kuitenkin tahdomme tunnustaa ja kohdata tosiasiat, 

itse me valintamme rahan kanssa teemme. On turha 
luottokorttilaskua tuijottaessa karjua, että kuka sitä 
omaa korttia taas on mennyt käyttämään. Tuskin varal-

lisuutta koko elämänsä rakentanut ihminen eräänä 
päivänä kakoo henkeään ja kysyy, että kuka nämä 

kaikki sijoitusasunnot ja arvopaperit on ostanut. In-
tuitiivisesti emme kuitenkaan ymmärrä asiaa näin. Me 
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kuvittelemme, että rikkaat sijoittavat, 

koska he ovat rikkaita. Kysymys kuuluu: 
Ovatko rikkaat ensin rikastuneet ja sitten 

sijoittaneet? Vai ovatko he ensin tehneet 
kovasti töitä ja sijoittaneet – ja sitten ri-
kastuneet?  

 
Tilastojen ja tutkimustiedon valossa 

tiedetään, että valtaosa rikkaista ei ollut 
rikkaita syntyessään. Toisin sanoen kyse 

ei ole peritystä rahasta. Kyse on siitä, 
että varallisuus on luotu elämän aikana. 
Usein varakkuudesta ei ole unelmoitu 

etukäteen. On lähdetty vaatimattomista 
lähtökohdista, mutta on tehty alusta 

lähtien nöyrästi ja kurinalaisesti oikeita 
asioita. 
 

Siispä – miksi toiset vaurastuvat ja toiset 
tuskailevat rahan puutteen kanssa koko 

elämänsä? 
 
Jokaisella eurolla voimme päättää, ha-

luammeko rakentaa vai tuhota talout-

tamme. Toisille jokainen lisäeuro tarkoit-

taa mahdollisuutta lisävelkaan. Toisille 
lisäeuro tarkoittaa kasvavaa varallisuutta. 

Ja useimmille ihmisille lisäeuro on vain 
kulutukseen. Tämä pieneltä tuntuva ero 
riittää kuitenkin selittämään sen, mihin 

ihminen elämänsä aikana taloudellisesti 
päätyy. Ihmiselämä kun riittää 

vääjäämättömän toteutumiseen. 
 

Kulutukseen keskittyvät ihmiset päätyvät 
köyhäksi. He ansaitsevat tarpeeksi, että 
saavat välttämättömät kulut peitettyä. 

Kyse ei ole lainkaan siitä, kuinka paljon 
he ansaitsevat. Kyse on vain siitä, mitä 

he pitävät tärkeänä. On paljon ihmisiä, 
joilla on hyvät tulot, mutta he kuluttavat 
kaiken. Heillä ei ole tulevaisuutta, koska 

he elävät aina kuin viimeistä päivää. He 
sanovat usein, ettei raha ole tärkeää. 

Ikävä kyllä sen huomaa, koska heidän ta-
lousraporttinsa paljastavat sen asenteen. 
Vähänpä he tietävät, että rahan puute ei 

ole ongelma, vaan heidän ongelmansa on 
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tämä epäterve asenne rahaa kohtaan. 

 
Joillekin ihmisille taas varakkaalta näyt-

täminen on tärkeämpää kuin varakkaaksi 
tuleminen. He hankkivat lifestyle-
hyödykkeitä, jotka usein joudutaan 

ostamaan velaksi. He tahtovat isot talot, 
hienot autot, hyvää ruokaa, lomat ja 

elämään luksusta - kaikki velaksi. He 
keskittyvät näyttämään hyvältä. Heidän 
talousraporttinsa paljastavat sen, että he 

ovat keskittyneet yleensä velkojen hank-
kimiseen. Niinpä he usein sanovatkin, 

että he tarvitsevat suuremmat tulot.  
Syynä on se, että velaksi eläminen on 
kallista. Velka pitää maksaa pois 

korkoineen. Tämä elämäntapa on myös 
kaikkein alttein talouden sykilien 

vääjäämättömille käänteille. Jos edes 
toinen perheen tulonsaajista jää hetkeksi 

työttömäksi, perhe on välittömästi 
konkurssissa.  
 

Toisin sanoen nämä ihmiset eivät osaa 
käyttää rahaa. Ainoa asia, jonka he 

osaavat rahalla tehdä, on kuluttaa sen.  
 
Jos haluaa mielenrauhaa, raha-asiat kan-

nattaa hoitaa hyvin. Raha-asioiden hyvä 
hoitaminen lähtee siitä, että tunnustaa 

rahan olevan mielenrauhan kannalta 
tärkeä asia. Sen jälkeen on keskityttävä 
varallisuuden järkevään kerryttämiseen. 

Jokainen euro on siemen. Hölmö syö 
siemeniä, kun niillä voi kasvattaa he-

delmätarhoja.  
 
Keskity ensin luomaan varallisuutta, niin 

varallisuus maksaa aikanaan kulusi. Käytä 
rahaa siihen, että muunnat rahan kas-

savirtaa tuottavaksi varallisuudeksi. Jos 

et osaa tehdä sitä, joudut luultavasti 
työskentelemään kovasti rahan eteen 

koko lopun elämääsi.  
 
Viisi asiaa tapahtuu ihmisille, jotka eivät 

hoida raha-asioitaan hyvin: 
 

 He työskentelevät kovasti koko 
elämänsä 

 He murehtivat rahasta koko elämänsä 

 He ovat riippuvaisia toisten tuomasta 
tuesta: perhe, valtio, eläkeyhtiö 

 Raha määrää heidän elämänsä rajat 
 He eivät koskaan näe todellista va-

pautta 

 
Todellinen vapaus on mahdollista vasta, 

kun on taloudellisesti vapaa. Sen vuoksi 
sijoittamaan oppiminen on tärkeämpää 

kuin ammatin oppiminen – varsinkin kun 
ammatit muuttuvat vanhanaikaisiksi 
tahdilla, joka on ennen näkemätöntä.  

 
Raha ei ole elämän tärkein asia, mutta 

siitä tulee elämän tärkein asia, jos sitä ei 
ole. Eurojen puute vie huomiota aidosti 
tärkeiltä asioita. Sen vuoksi raha-asiat 

pitää hoitaa hyvin ja kannattaa opetella 
sijoittamaan sellaiseen omaisuuslajiin, 

joka itseä kiinnostaa. Näin päästään askel 
askeleelta siihen, että raha tekee työtä 
ihmisen hyväksi. Elämäntyön sijaan vo-

imme valita elämän ja työn.  
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Viime viikolla hankimme lisää kassavirtaa 

salkkuumme myymällä osto-optioita 
omistamiimme osakkeisiin. Tällä viikolla 

opitaan, kuinka osakkeita ostetaan mark-
kinahintaa halvemmalla. Lisäksi käymme 
läpi uusia ajatuksia kassavirran hankkimi-

seksi. 
 

Osto-option antaa oikeuden ostaa osaket-
ta ennalta määrättynä aikana ennalta so-
vittuun hintaan. Myyntioptio toimii juuri 

päinvastoin. Myyntioptio antaa omistajal-
leen oikeuden myydä osakkeen ennalta 

sovittuun hintaan. Esimerkiksi ABC-yhtiön 
kesäkuu 50 -myyntioptio antaa haltijal-
leen oikeuden myydä 100 kpl ABC-yhtiön 

osakkeita kesäkuussa hintaan 50. Option 
myyjä on velvoitettu ostamaan osakkeet 

ja saa tästä velvollisuudesta korvaukseksi 
option hinnan, jonka ostaja maksaa. 

 
Mitenkäs tämä vekkuli myyntioptio nyt 
sitten liittyy tavoitteeseemme ostaa osa-

ketta nykykurssia alemmalla hinnalla? 

Olemme katselleet kieli pitkällä IBM:n 

osaketta, jonka hinta juuri nyt on 
$204,85. Haluaisimme kuitenkin ostaa 

osakkeen hintaan $200. Vaihtoehtona on 
joko odottaa, että osake laskee, tai sitten 
voimme myydä myyntioptioita ja kah-

maista taskuumme mukavan summan ra-
haa. 

 
Päätämme myydä toukokuun 18. päivä 
erääntyviä $200 myyntioptioita. Yhden 

sopimuksen myydessämme saamme tilil-
lemme $125, sillä yhden option hinta on 

juuri nyt $1,25 ja yksi optiosopimus sisäl-
tää aina optiot 100 osakkeeseen. Rahan 
lisäksi meille syntyy velvollisuus ostaa 

100kpl IBM:n osakkeita 18.5.2012 hin-
taan $200. 

 
Juuri tätähän me haluaisimme. Nyt mei-

dän on vain jäätävä odottamaan. Mikäli 
IBM:n osake on 18.5 alle $200, meidän 
on ostettava se hintaan $200. Mikäli osa-

ke on kuitenkin tämän hinnan yläpuolella, 
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me jäämme nuolemaan näppejämme, 

mutta saamme pitää vaivanpalkkana opti-
oiden myynnistä saamamme $125. Meille 

siis maksetaan siitä, että haluamme jo-
tain osaketta, mutta emme ole sitä val-
miita ostamaan nykyisellä vaan halvem-

malla hinnalla. Montako kertaa tämä ta-
pahtuu esimerkiksi nakkikioskin jonossa? 

 
Ajatellaan, että olemme ostaneet 100 kpl 
himoitsemiamme IBM:n osakkeita hintaan 

$200 toukokuussa. Voimme kuitenkin 
merkitä henkiseen kirjanpitoomme osto-

hinnaksi 200-1,25 = 198,75 kun huo-
mioimme optioista saamamme hinnan. 
Tätä strategiaa kannattaa käyttää vain 

sellaisiin osakkeisiin, joita ihan oikeasti 
haluaa omistaa ja joita olisi valmis osta-

maan vaikka saman tien. Useimmiten 
kannattaa välttää myyntioptioiden myy-

mistä juuri ennen tulosjulkaisua. Tämä 
Syy on sama kuin se, miksi emme halua 
ostaa osaketta juuri ennen tulosjulkaisua. 

Emmehän me halua, että osake äkisti las-
kee vaikka 10 % tulosjulkistuksen myötä, 

ja olemme edelleen velvoitettuja osta-
maan osakkeet ennalta määrättyyn hin-
taan. 

 
Useimmiten on syytä katsoa, onko osak-

keen alapuolella sellaista tukitasoa, jonka 
uskoisimme tarjoavan tukea osakkeelle. 
Tässäkin strategiassa on syytä ennalta 

katsoa, mikä hinta on sellainen, jonka 
alapuolella ei halua osaketta enää omis-

taa. Tätä tarvitaan kahteen asiaan. Ensin-

näkin kun omistamme osakkeen, myym-
me sen pois, mikäli osake laskee kyseisel-

le tasolle. Tämä on siis meidän stop-
tasomme. 
 

Vaikka emme vielä olisi saaneetkaan 
osakkeita itsellemme, mutta osake laskee 

esimerkiksi 195 tasolle, voimme halutes-
samme purkaa suunnitelmamme ostaa 
osaketta ostamalla jo myymämme myyn-

tioptiot takaisin. Joudumme toki maksa-
maan niistä kovemman hinnan ja pää-

dymme tässä liikkeessä tappiolle. Tappi-
omme suuruus olisi $195-$200+$1,25 
= $-3,75 per osake eli yhteensä $375. 

Mikäli olisimme ostaneet suoraan osak-
keen päivän hintaa himomme iskiessä, 

tappiomme olisi ollut huomattavasti tun-
tuvampi. Osakkeen hinta oli $204,85 ja 

tappiomme näin ollen $195-$204,85  
= $-9,85 / osake eli yhteensä $985. 
 

Optioiden myyminen osakkeiden ostami-
seksi voi olla oikein tehtynä erityisen 

tuottava strategia. Tässä kuten kaikessa 
muussakin sijoittamisessa oma riskienhal-
linta on oleellisen tärkeää.  
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Asuntosijoittajalla alkaa jälleen vuoden 

tärkein ajanjakso eli kesän vuokraus-
sesonki. Olemassa oleviin vuokrasopi-
muksiin tämän nojalla ei pääse tekemään 

muutoksia, mutta yksi hyvin harkitsemi-
sen arvoinen ajatus on miettiä omien 

vuokrasopimusten kestoa. Onko tarkoi-
tuksenmukaista tehdä toistaiseksi voi-
massaolevia sopimuksia vai kenties mää-

räaikaisia 12 kk kestoisia kesästä kesään? 

Etuna määräaikaisessa on se, että sopi-

mus voidaan uusia vuoden parhaimman 

vuokrasesongin aikaan, ja vältymme näin 

siltä, että asunto tyhjenee joulun hil-

jaiselon alla. Tällä tavoin voimme suunni-

tella asunnon vuokrausta sekä vuokrata-

son kehitystä sijoittajan kannalta parhaal-

la mahdollisella tavalla. Pidetään lippu 

korkealla! 

Viime viikosta tähän päivään Helsingin pörssin kehitys on ollut tuloskaudelle tyypillis-

tä suurine liikkeineen. Epäilimme alla olevan tukitason antavan periksi vielä tämän 
korjausliikkeen aikana– Näin kävikin, vaikka toistaiseksi hyvin lyhytaikaisesti. Pudo-

tus tukitason alapuolelle laukaisi kovan rallin, joka ylti tyypillisellä tavalla aina 200 
päivän liukuvaan keskiarvoon saakka. Nyt keskeistä on tarkkailla, jaksaako OMXH25 
tämän tason yläpuolelle. Toistaiseksi vallitseva liike on aivan normaalin laskumarkki-

nan mukainen kaikkine kovine nousuineen. Tulkintaa on tosin muutettava heti, jos 
OMXH25 alkaa osoittaa merkittävää vahvuutta ja kykyä läpäistä yllä olevia vastus-



7   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 27.4.2012  

 

tasoja. Tällä hetkellä 2150 pisteen tason ylitys antaisi viitteitä siitä, että nousulla olisi 
varaa vielä melko mukavalla tavalla. Todelliset ratkaisunhetket näytellään 2250 pis-

teen nurkilla, jossa laskumarkkinan rakenne särkyisi ja olisimme todistamassa nou-
sun jatkumista. 

 
Saksan DAX laski 7200 pisteestä lähelle asettamaamme 6400 pisteen tasoa ja kään-
tyi voimakkaaseen nousuun päätyen testaamaan 50 päivän liukuvaa keskiarvoa ala-

puolelta käsin. Tämä on merkittävä vastustaso ja läpäiseminen antaa huomattavasti 
uutta toivoa ponnistukselle kohti aikaisempia huippuja. Yläpuolella on merkittäviä 

vastustasoja 6700 ja 7000 pisteen kulmilla, jota on syytä pitää silmällä. 
 

Tässä kohden vuotta on tärkeää muistaa tuloskauden olevan vielä kesken, ja uudet 

uutiset saattavat vaikuttaa voimakkaasti sekä yksittäisten osakkeiden että indeksien 

liikkeisiin. Tästä syystä markkinanurkkauksemmekin anti on tavallista kevyempi, sillä 

nyt on hyvä aika tarkkailla omien suosikkiosakkeiden käytöstä tulosjulkistusten ym-

pärillä ja miettiä sotasuunnitelmia ostoa ajatellen. 



8   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 27.4.2012  

 

 

ViikkoRaha © Vertus Capital Asset Management Oy / Blue Apple 

Vastuunrajaus 
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