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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

ViikkoRahassa tällä viikolla pohdi-

taan rahan kolmea filosofiaa sekä 

pystytellään puskuria yllättävien me-

nojen varalle. Markkinanurkkaukses-

sa luodaan hahmotelmaa tulevaisuu-

den varalle. 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Eräs uutislehti kysyi nettisivulla lukijoiltaan: ”Jos saisit 

ylimääräisen tonnin, mihin kuluttaisit sen?” Monivalin-

takysymyksen vaihtoehtoina oli erilaisia hyödykkeitä 

kengistä lentolippuun. 

Aluksi tämmöinen kysymys tuntuu melko tavalliselta. 

Se on linjassa sen kanssa, mitä odotamme tämän päi-

vän yhteiskunnassa, jossa tarkoitus tuntuu olevan työs-

kennellä ja kuluttaa. Ihmiset saavat työstään palkkaa, 

jonka jälkeen he ennustettavasti käyttävät valtaosan 

rahastaan palkkapäivänä ostamalla kaikenlaisia tuottei-

ta ja palveluita sillä rahalla, joka (toivottavasti) jää yli 

välttämättömien elinkulujen jälkeen.  
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Pienen pohdinnan jälkeen huomaa hel-

posti, kuinka kapeamielinen asenne ra-

haan uutislehden toimittajalla oli. Henki-

lökohtaisen talouden filosofiassa hän 

edustaa kuluttajaa, joka on eräänlaisen 

janan toisessa ääripäässä. 

Kuluttaja. Ansaitse ja kuluta, ansaitse ja 

kuulta, ansaitse ja kuluta. Lyhyesti sanot-

tuna kuluta kaikki rahasi tänään, koska 

seuraava palkka tulee pian. Tämmöiset 

ihmiset elävät kädestä suuhun. Esimer-

kiksi Michael Jackson jätti jälkeensä vain 

velkoja huolimatta siitä, että ansaitsi mil-

joonia ja miljoonia. Kysymys on kulutta-

jafilosofiaa noudattavan ihmisen tavas-

taan käsitellä rahaa, joka juontaa juuren-

sa hänen asenteisiinsa rahasta. Mikään 

rahamäärä ei pelasta häntä, sillä kaikki 

raha on kulutettavissa – tavalla tai toisel-

la. 

Kerääjä. Kaikkein tärkeintä on kerätä 

niin paljon omaisuutta kuin ihmiselämän 

aikana on mahdollista, sanoo kerääjäfilo-

sofiaa noudattava ihminen. Kerääjä on 

nuuka. Hän säästää niin paljon kuin voi ja 

sijoittaa mahdollisimman paljon. Hän ei 

koskaan koske pottiinsa, vaan elää ikui-

sesti tulevaisuutta varten. Huolimatta 

kasvavasta omaisuudestaan hän elää niu-

kasti ja kitsaasti. Hänen edesauttaa huo-

non maineen antamista rikkaille ja samal-

la myy sielunsa rahalle, koska ei koskaan 

tee rahallaan mitään. Järkevä ihminen ky-

syykin, omistaako hän rahansa vai raha 

hänet. 

 

Jatkuva tulo. Tätä filosofiaa noudattavat 

ihmiset käyttävät ylimääräisen rahan 

(mikä jää yli välttämättömien kulujen jäl-

keen) hankkiakseen sijoitusomaisuutta, 

joka aikanaan tuottaa riittävästi kassavir-

taa, jotta se riittää kattamaan kaikki elin-

kustannukset. Puhutaan taloudellisesta 

riippumattomuudesta. Jatkuvaan tuloon 

tähtäävä ihminen ei toisaalta kuluta kaik-

kea saamaansa eikä toisaalta varastoi ai-

van kaikkea saamaansa. Pelkän nettova-

rallisuuden tuijottamisen sijaan huomio 

on nimenomaan omaisuuden tuottamassa 

kassavirrassa. Idea on kerryttää riittäväs-

ti varallisuutta, jotta taloudellinen riippu-

mattomuus ennen pitkää on mahdollista. 

Pyrkimys on siis omaisuuden synnyttä-

mään kassavirtaan. Matkalla nautitaan 

kuitenkin elämästä tehden kaikkein innos-

tavimpia ja arvokkaimpia asioita, koska 

jokainen hetki on itsessään arvokas, eikä 

kadotettua aikaa saa koskaan takaisin.  

Henkilökohtaisen talouden filosofiat näky-

vät myös kansojen historiassa. Kaikkina 

aikoina kautta historian yhteiskunnat, 

joissa säästäminen on ollut tärkeä osa 

kulttuuria, ovat päässeet niskan päälle 

niistä sivilisaatioista, joissa on ollut vallal-

la kulutusorientoitunut kulttuuri. Jos yh-

teiskunnan tilanne on ollut äärimmäisen 

tiukka, kerääjäfilosofia eli äärimmäinen 

säästäminen on pelastanut tuholta. Ero 

on selkeimmillään verrattaessa metsästä-

jä-kerääjä -yhteiskuntia (kuluttajat) ja 

maatalousyhteiskuntia (kerääjät/

säästäjät) keskenään. Tämä on eräs syy 

sille, miksi kovaa työtä ja säästämistä 
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painottanut keskiaikainen Eurooppa nousi 

maailman huipulle tuottaen nopeasti vau-

raita ja voimakkaita sivilisaatioita vuosi-

sadasta toiseen. Tänä päivänä Kiina antaa 

kansalaistensa säästää verotta. Samaan 

aikaan lännessä rangaistaan veroilla sääs-

tämisestä ja annetaan verohelpotuksia 

velkaantumisesta. Miksihän toinen alue 

kylpee säästöissä ja toinen kamppailee 

olemassaolostaan velkakriisin keskellä? 

Tietenkin säästämisessä voi mennä liialli-

suuksiin. Toden totta, eräs modernin yh-

teiskunnan sairauksista on kaikkeen ulot-

tuva ”enemmän on parempi” -ajattelu. 

Sen sijaan, että pyrkisimme maksimoi-

maan elämän arvokkuuden, menemme 

äärimmäisyyksiin vaihtamalla arvokkuu-

den irvokkuuteen. Yksilönkin kohdalla jär-

kevämpää on pyrkiä maksimoimaan elä-

män syvimpien arvojen toteuttaminen 

löytämällä oikea suhde sille, paljonko ja 

mihin kulutetaan – ja paljonko säästetään 

ja sijoitetaan taloudellisen riippumatto-

muuden synnyttämiseksi. Kuluttamisen ja 

säästämisen välillä pitää vallita järkevä 

suhde. 

 

Fiksu vastaus uutislehden monivalintaky-

symykseen, mihin kuluttaa tonni, olisi siis 

sangen erilainen kuin esitetyt vaihtoeh-

dot. Ensin pitää kysyä itseltään, kuinka 

voi parhaiten hyödyntää saadun tulon 

niin, että alkaa luoda taloudellista riippu-

mattomuutta ja tukea syvimpien arvojen 

mukaista elämäntapaa. Huomion ei siis 

pidä olla yksinomaan kuluttamisessa sen 

kummemmin kuin rahan varastoinnissa-

kaan, vaan siinä, kuinka parhaiten hyö-

dyntää aika, tulot, kulutus ja sijoitukset 

niin, että eräänä päivänä omaisuuden 

tuottava kassavirta voi syrjäyttää palkka-

tulon ensisijaisena tulon lähteenä. Jotkut 

ihmiset kutsuvat sitä eläkkeelle jäämisek-

si. Me kutsumme sitä taloudelliseksi uu-

delleensyntymiseksi.  
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Yllättävät kulut. Ne ovat yksi yleisimmistä 

syistä, miksi ihmiset eivät saa rahaa 
säästettyä ja sijoitettua. Ne hidastavat 

etenemistä ja turhauttavat, koska sijoit-
tamiseen tarkoitettu raha kuluukin johon-
kin yllättävään.  

 
"Olin juuri pääsemässä luottokortti-

lainoistani eroon, kunnes minun piti 
hankkia ___ minun ______ varten." 

 

"Joka kerta, kun luulen pääseväni 
eteenpäin, autostani hajoaa 

______." 
 
"Sijoitusasuntoni vuokratuotto olisi 

muuten ollut hyvä, mutta sitten ha-
josi ______." 

 
Nämä "odottamattomat" kulut ovat todel-

lisuudessa kuitenkin hyvin ennakoitavis-
sa. Niksi on siinä, että se mikä tuntuu 
odottamattomalta, on itse asiassa vääjää-

mätöntä pidemmän päälle. Se, mikä tun-
tuu yllätykseltä, ei oikeastaan olekaan yl-

lätys, kun asiaa pohtii vaikkapa viiden 
vuoden jänteellä. Niinhän ei kuitenkaan 
tule tehtyä.  

 
Otetaanpa esimerkiksi se "yllättävä" au-

ton korjauskulu. Se ei ehkä tule vastaan 
joka kuukausi, mutta joka vuosi joitakin 
satasia kuluu siihen kuluu. Kun tiedät 

sen, voit budjetoida sen jo etukäteen.  
Toinen esimerkki on sijoitusasunnon ko-

dinkoneen hajoaminen. Järkevä asuntosi-

joittaja odottaa, että niin jossakin vai-
heessa käy. Asunnot ovat käytössä, joten 

ne kuluvat. Jääkaappien elinikä ei ole 
ikuinen. Yllättävä viidensadan euron kulu 
onkin odotettavissa, kun siihen osaa etu-

käteen varautua. Sama koskee taloyhtiön 
suuria remontteja. Ne kuuluvat sijoituk-

sen luonteeseen. Putket pitää joskus uu-
sia, julkisivu pitää joskus remontoida. Ota 
ne huomioon tuottolaskelmissasi jo etu-

käteen.  
 

Odota yllättäviä ja typeryyksistäsi johtu-
via kuluja. Säästä niihin jo valmiiksi joka 
kuukausi rahaa.  

 
Esimerkiksi 100 euroa kuukaudessa riit-

tää usein kattamaan parkkisakot, hukat-
tujen tavaroiden uudelleen ostamiset, ha-

joavat kodinkoneet, auton huollot jne.  
 
Säästä siis typerien ja yllättävien kulujen 

varalle. Odota niitä. Ne eivät ole yllätyk-
siä vaan matemaattinen vääjäämättö-

myys. Ihan vain se, että olet säästänyt 
niitä varten valmiiksi, kirkastaa fokustasi 
ja auttaa sinua välttämään typeriä virhei-

tä. Ja kun typeryyksiä tulee kuitenkin 
tehtyä, sinun ei tarvitse uhrata sijoittami-

seen tarkoitettua rahaa kulun kattami-
seen, vaan voit ottaa sen suoraan pusku-
risäästöistäsi.  
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Sijoittamisessa tärkeää on suojella sijoitettavaa pääomaa. Syystä tai toisesta sijoitta-
jan valinnat ovat kuitenkin toivon täyttämiä, ja sijoitukselle annetaan ”tilaa” enem-

män kuin on ajateltu. Osaketta tai rahastoa ostettaessa tarkoituksemme on ostaa 
sijoitusta, jonka arvo nousisi tulevien viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana. Ku-

kaan ei tietenkään ole markkina-ajoituksen mestari ja sijoituksen arvon heilunta kuu-
luu asiaan. 
 

Sijoituksen laskiessa toivomme ja uskomme sen sieltä vielä nousevan. Mikäli lasku 
vain jatkuu, valtaa meidät helposti epätoivo ja pieni inhokin, ja lopetamme kenties 

sijoituksen seuraamisen. Ajattelemme, että se on pitkän aikavälin sijoitus, ja se että 
sijoituksen arvo on nyt laskenut, ei ole merkityksellistä. Mitäpä, jos sijoituksen ar-
vosta on sulanut 30 %, 40 % tai jopa 50 %? Vieläkö tämä sijoitus on meistä hyvä ja 

houkutteleva? Puolet arvostaan menettänyt sijoitus tarvitsee reippaan 100 % nou-
sun, jotta pääsemme edes omillemme. Voi kun pääsisimme sen verran voitolle, se 

vasta olisi mukavaa! 
 

Miksi useimpien sijoittajien sijoitukset ovat pakkasella? Johtuisiko se kenties siitä, 
että ostot ajoitetaan aikaan, jolloin nousu on kiivainta ja positiivinen tunnelma vallit-
see sekä pörssissä että uutisvirrassa? 

 
Kesää kohti mentäessä pörssikäyrän korrelaatio lumipeitteen paksuuden kanssa on 

ollut erittäin suuri. Tietenkään näillä ei ole syy-yhteyttä, vaikka nyt kolmena vuonna 
peräkkäin näin on tapahtunut. Markkinat ovat erityisen hankalassa tilassa tällä het-
kellä. Saattaa hyvinkin olla, että suuri trendikäänne on käsillä tai käytännössä jo hy-

vässä vauhdissa. Tämä tarkoittaa sitä, että passiivisella strategialla ei pärjätä pitkäl-
le. 

 
Aloitetaan kierros USA:n S&P 500 -indeksistä. Viime kesänä indeksiin syntyi klassi-
nen H&S (pää ja olkapäät) -muodostelma ennen suurta laskua. Tämä on usein suur-

ten trendimuutosten muodostelma. Tänä vuonna kuitenkin S&P-indeksi on jaksanut 
nousta vuoden 2011 huipun yläpuolelle ennen kääntymistään laskuun. Tätä ylitystä 

kutsutaan rallin jatkoajaksi, ja usein täältä pudotaan H&S-kuvion jälkeisen montun 
pohjan alapuolelle. Yritämmekö nyt väittää, että näin tapahtuu? Emme suoranaisesti, 
mutta mielestämme sijoittajan tulee olla varautunut tähän mahdollisuuteen, sillä 

markkinaheikkouden merkit eivät ole vain kaukaa kuultua kaikua, vaan aivan tässä 
meidän käsillämme. 

 
Toistaiseksi S&P on pysytellyt viikkokuvaajaan piirrettyjen 20 ja 40 viikon liukuvien 
keskiarvojen yläpuolella pistäydyttyään nopeasti niiden välissä. Indeksi on selvästi 

kriittisessä tilassa, ja vaarana on sujahdus keskiarvojen alapuolelle. Tämä avaisi tilaa 
huomattavalle korjausliikkeelle. Toistaiseksi kuitenkin on täysin mahdollista, että ly-

hyellä aikavälillä näemme hyvän pompun nykyisiltä tasoilta. Teknisesti markkinat 
näyttävät siltä, että indeksien alle on viritetty jousi, joka antanee meille iloisen pom-
pun. Tätä ei ehkäpä kannata lähteä metsästämään muutoin kuin käyttämällä hyväksi 

salkun keventämisessä. 
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Euroopan markkinoista katsastetaan suuri Saksa, kotimarkkinamme sekä kurkiste-

taan ongelmista kärsivän Espanjan indeksiä sekä kreikan uusien joukkovelkakirjojen 
hintakehitystä. 

 
Saksan DAX on painunut takaisin viikkokuvaajan liukuvien keskiarvojen väliin. Päivä-
kuvaajasta nähdään, että laskuliike on pysähtynyt 200 päivän liukuvan keskiarvon 

sekä alla olevan tukitason luomalle pohjalle. Ei ole sanottua, että tämä tukitaso pi-
tää. Nousumarkkinassa vastustasot rikotaan ja laskumarkkinassa tukitasot pettävät. 

Olisi kuitenkin varsin luonnollista, mikäli näkisimme pompun näiltä tasoilta ainakin 
nuolen osoittaman 50 päivän liukuvan keskiarvon tasolle. Tästä ei ole syytä innostua 
suuremmin, sillä suurella todennäköisyydellä tämä ralli ei tule kestämään negatiivise-

na jatkuvan uutisvirran pommitusta, vaan houkuttelee suurempia sijoittajia keventä-
mään tappiolle painuneita omistuksiaan. 
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Helsingin markkina saa meidät melankoliseksi, sillä kotipörssimme on näyttänyt tänä 

vuonna samoin kuin edellisenä vuonna suuntaa maailman suurille indekseille laskun 
kynnyksellä. Liike helmikuun huipuista tähän päivään on ollut hyvin järjestelmällistä 

ja kuin suoraan oppikirjasta. Tällä hetkellä OMXH25 on aivan vastustason alapuolella 
tiivistyneenä aivan kuin pomppua odottaen. Olisi vallan helppoa kuvitella 2100-2200 
pisteen tason saavuttaminen, mikäli uutisvirta antaa yhtään tilaa sijoittajille hengit-

tää. Alapuolella on huomattavan houkuttelevia tasoja, jotka voivat tulla ikävällä ta-
valla jälleen tutuiksi, mikäli sijoittajien tunnelmat sekä pankkijärjestelmän likviditeet-

ti kokevat kolauksia. 

Espanjan IBEX-35 -indeksi on päässyt valahtamaan aina vuoden 2009 pohjille saak-
ka. Tällä tasolla on jotain tukea tarjolla, joten ralli olisi luonnollinen. Kuitenkin on eri-

tyisen suuri mahdollisuus sille, että kesän edetessä tämä indeksi tulee sukeltamaan 
näiden pohjien alapuolelle ja kohti vuoden 2003 pohjaa. 

 
Rahoitusmarkkinoiden jännittyneisyydestä kertoo erityisen hyvin Kreikan uunituorei-
den valtionlainojen lasku uusiin pohjiin. Markkinat ovat sitä mieltä, että Kreikan elin-

aika on noin 5 päivää. Tämä selittää paljolti myös osakemarkkinoiden kurimusta. 
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Suuresta kuvasta meillä on mielessämme muutama perusskenaario. Ensimmäinen on 
se, että maailman osakeindeksit pakittavat 10-20 prosenttia vuoden 2012 huipuista, 

ja tämän liikkeenpohja nähdään jossain vaiheessa kesäkuuta. Tämän jälkeen nähtä-
neen melko voimakas rallatteluvaihe, mutta valtaosa indekseistä jää kuitenkin 2012 
huippujen alapuolelle. S&P ja Nasdaq saattavat jopa haastaa 2012 huippujaan. 

Mielikuvituksemme käppyröissä näemme tämän nousun jälkeen alkavan laskun  
heinä-elokuussa tai viimeistään syksyn lehtien kellastuessa. Liuku päättyy joskus 

vuoden lopussa tai vuoden 2013 alkupuolella, ja voi olla useilla markkinoilla jopa 30 - 
40 prosenttia vuoden 2012 huippujen alapuolella. 
 

Toinen harhainen kuvitelmam-
me on se, että suuret markki-

nat jatkavat nousua aina jopa 
elokuuhun asti ilman mitään 

merkittävämpää notkahdusta 
vain ja ainoastaan rysähtääk-
seen tonttiin á la 1987. Olkoon 

kumpi tahansa näistä kuvitel-
mistamme totta, osakesijoitta-

ja saa todennäköisesti ostettua 
hyviä papereita salkkuunsa ny-
kyistä halvemmalla seuraavan 

12 kuukauden aikana. Tieten-
kin on aina mahdollista ja todennäköistäkin että USA laukaisee uuden kvantitatiivisen 

elvytyksen kierroksen, mikä saa osakemarkkinan kääntämään suuntansa. Suuri ky-
symys onkin nyt, tapahtuuko se ennen vai jälkeen suuren korjauksen. 
 

Uutisointi on pullollaan Euroopan ongelmia, vaikka Kreikka on todellisuudessa koko-
naisuuden kannalta melko merkityksetön verrattuna Kiinan ja Intian suurien talouksi-

en hidastumiseen nähden. Kiinassa ja Intiassa on noin 2,5 miljardia asukasta, kun 
Kreikan asukasluku on karvan alle 11 miljoonaa ja Espanjan noin 47 miljoonaa. Kun 
Suomea suhteuttaa kokonaisuuteen, voidaan ottaa avuksi bruttokansantuote. Hätää 
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kärsivässä Espanjassa sijaitsevan Madridin BKT (PricewaterhouseCoopers) on reilut 

60 % koko Suomen BKT:sta. Tämä on syytä taltioida mielen sopukoihin, sillä meille 
kaikille on markkinoitu kauhukuvaa siitä, että Kreikka irtautuu eurosta. Todennäköi-
sesti se olisi juuri se, mikä meille Suomalaisille olisi kaikkein mieluisin ja paras rat-

kaisu. Älä siis pelästy kun näin käy. Uskomme, että kyseessä ei ole JOS vaan KUN. 
Voisimme vielä lyödä vetoa pullon smurffilimua aiheesta, että ensi joulua ei nähdä 

niin, että Kreikkaan voi tehdä lomamatkoja eurot taskussa. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
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ViikkoRahan tilaukseen liittyvät asiat  asiakaspalvelu@viikkoraha.info 
Sähköpostiosoitteen muutos   asiakaspavelu@viikkoraha.info 

  

Asuntosijoittajan kannattaa valmistautua 

vuoden vuokrasesongin alkuun. Vuokrat 

tulevat nousemaan kysytyillä alueilla 

merkittävällä tavalla kesän kuluessa, ja 

omien vuokrapyyntien kanssa tulle olla 

tarkkana. Mikäli haluat hyödyntää vuok-

rasesongin ja välttää asuntojen vuokraa-

mista hiljaiseen aikaan, yksi vaihtoehto 

on tehdä kesällä määräaikainen 12kk 

vuokrasopimus. Tällöin päästään tilantee-

seen, että asunto vapautuu aina parhaa-

seen vuokrasesonkiin. 

Kulta ja hopea ovat laskeneet huipuistaan melko mukavasti vieden  sijoittajien innos-

tuksen mennessään. Uskomme kuitenkin näiden metallien sekä näihin metalleihin 

liittyvien tuottajien olevan lähellä tämän liikkeen pohjaa ja tarjoavan erityisen mie-

lenkiintoisia mahdollisuuksia. Ennen kaikkea kannattaa kurkistaa sopivia ETF-pelejä 

kuten spekulatiivinen pieniin toimijoihin kohdistuva GDXJ ja suurempien yhtiöiden 

ETF GDX. 

Ole varovainen ja nauti auringosta. Meidän tehtävämme on tehdä rahaa, mutta 

markkinoita ei voi pakottaa. Meidän on tehtävä se, mikä tehtävä on, ja oltava päät-

täväisiä. 
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